
Štvrtý a piaty apríl 2018 bol 
dôležitý dátum pre budúcich 
prvákov, ale aj ich rodičov. 

Uskutočnil sa zápis do prvého 
ročníka. 

Všetky deti boli plné očaká�
vania, možno aj strachu. Mno�
hé z nich však už v materskej 
škole navštívili „veľkú školu“. 
Napriek tomu boli zvedavé na 
svoju pani učiteľku, na nové 
triedy, ktoré pani učiteľky pri�ľky pri�ky pri�
pravili, tak aby sa v škole cítili 
ako doma.

Na Brehoch v Základnej ško�
le na Slnečnej ulici zapísali 38 
budúcich prvákov. V Základnej 
škole na Komenského ulici 19 

a v Cirkevnej základnej škole 
sv. Gorazda 43 detí � prvákov.

Tieto čísla sa v septembri 
zmenia. Niektoré deti budú 
mať odloženú povinnú školskú 
dochádzku, niektoré sa môžu 
presťahovať alebo prisťahovať.

Aj rodičia ktorých dieťa by 
malo nastúpiť do školy a žijú 
v zahraničí alebo plánujú do za�
hraničia odísť, musia svoje die�
ťa prihlásiť do kmeňovej ško�
ly v Slovenskej republike (teda 
tam, kam patrí podľa školské�
ho obvodu). Pri zápise zákonný 
zástupca oznámi, že dieťa bude 
študovať v zahraničí a zároveň 
písomne požiada riaditeľa ško�

ly o povolenie študovať v za�
hraničí. Rodič alebo zákonný 
zástupca môže aj splnomocniť 
niekoho na Slovensku, aby die�
ťa zapísal do základnej školy 
na Slovensku.

Námestovské základné školy 
privítajú od septembra okrem 
prvákov aj ďalších nových žia�
kov. Na CZŠ  sú to dvaja žia�
ci, ktorí nastúpia do 4. ročníka 
– z Vavrečky a  Brehov a jeden 
by pravdepodobne mal prestú�
piť do 7. ročníka CZŠ z Rab� �ab��ab�
če. Noví žiaci okrem prvá�
kov a menejpočetných prestu�
pov prichádzajú do Námesto�
va z obce Vavrečka, ktorá má 
iba I. stupeň povinnej školskej 
dochádzky. Do piateho roční�
ka ZŠ na Komenského ulici tak 
z Vavrečky v septembri nastú�
pi 18 súčasných štvrtákov. Na 
ZŠ  Komenského  sa od nové�
ho školského roka rozšíria tiež 
športové triedy – celkovo o 30 
nových žiakov: do 5. ročníka 
príde 20 futbalistov, 5 gym�
nastiek  a 5 nových futbalistov 
nastúpi do vyšších ročníkov, čo 
dokazuje, že ZŠ Komenské�ZŠ Komenské�
ho je najžiadanejšia škola so 
športovým zameraním v celom 
okrese.        

Mgr. Ivan Veljačik
vedúci odd. školstva MsÚ
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Počet žiakov od septembra vzrastie 
nielen o 100 prvákov

Uvedomujem si, že cestovný 
ruch v súčasnosti je ten feno-
mén, ktorý by mal hýbať re-
giónom, lákať tu turistov, ktorí 
by k nám prichádzali opätovne 
radi. Máme tu priehradu, pek-
nú prírodu, čo je veľké plus, ale 
i značné mínus, ak si uvedomí-
me, že voda na kúpanie nie je 
ani v horúcom lete dostatočne 
teplá a okolité kopce nie sú do-
statočne „vysoké“, teda vhod-
né na lyžovanie v zime. Takže 
museli sme hľadať cesty, ako 
k nám inou ponukou prilákať 
návštevníkov a turistov, ale 
tiež, aký druh relaxu ponúk-
nuť našim občanom v blízkos-
ti prírodných darov, ktoré nám 
mnohí závidia, a to je najmä 
Oravská priehrada.

Uvedomujem si, že cyklo�
chodník, no nielen cyklochod�
ník, o ktorom už tak dlho ho�
voríme,  by sme si všetci veľmi 
veľmi želali už teraz, aby už slú�
žil všetkým generáciám – senio�
rom, mamičkám počas prechá�
dzok s ich ratolesťami, aby slúžil 
korčuliarom, cyklistom i bežká�
rom, aby slúžil všetkým návštev�
níkom na obdivovanie prírody 
v krásnom prostredí popri prie�
hrade. Máme naň peniaze, pre�
tože počas celého obdobia, čo 

som vo funk�
cii, je mesto 
na tom finanč�
ne veľmi dob�
re, ale tie penia�
ze máme hlav�
ne preto, že na 
investičné ak�
cie využívame 
„cudzie“ penia�
ze.  Aj v tomto 
prípade chce�
me šetriť mest�
ské prostried�
ky na iné investičné akcie a keď 
je možnosť, snažíme sa využiť 
prostriedky z európskych fon�
dov. Bola vypísaná výzva na 
slovensko�poľský projekt, na 
ktorý sme poslali kvalifikovane 
spracovanú žiadosť a v polovici 
júna očakávame výsledok  �  po�
zitívne rozhodnutie a nenávrat�
ný finančný príspevok na vybu�
dovanie cyklochodníka od amfi�
teátra po hotel Studnička. Mys�
lím si, že na 300 tisíc € sa oplatí 
určité obdobie počkať a v prípa�
de pozitívneho rozhodnutia za�
čneme stavať okamžite Ak by 
sme úspešní neboli, využijeme 
vlastné prostriedky, ktoré sme 
do rozpočtu na tento rok 2018 
presunuli z minulého roka a tiež 
môžeme začať stavať okamži�
te.  Chcem však povedať, že po�

zemky pod cyklochodník mu�
síme vykúpiť od súkromných 
vlastníkov a niektorí reštituenti 
nám dávajú neprijateľné pod�
mienky.  Chcú, aby sme kúpi�
li ich pozemky celé, majúce aj 
niekoľko tisíc, resp. niekoľko 
sto metrov štvorcových. A toto 
je dôvod, pre ktorý, možno po�
vedať, s prípravou ešte nie sme 
v cieli. Občania teda majú prá�
vo na oprávnenú kritiku v tom�
to prípade, ale každý, kto v Ná�
mestove vykupoval pozemky, 
tieto slová určite vie pochopiť.  
Akonáhle pozemky vysporia�
dame, prebehne súťaž na dodá�
vateľa a po splnení prípadných 
povinností voči poskytovateľo�
vi prostriedkov začneme po 15. 
júni stavať okamžite. 

Reálne plány, ktoré poslúžia cestovnému 
ruchu i občanom

Nedeľa s talentmi
Jedenásť finalistov vzišlo z kastingu Orava má 

talent 2018 z 33 vystúpení a158 súťažiacich zo 
všetkých troch okresov Oravy. Tí jedenásti naj to 
naj, čo si na finále pripravili, predviedli v nedeľu 
22. apríla v kategóriách tanec, hudba, spev a šport 
prevažne mladým divákom v kinosále DKN.  

Tým naj, na čo sa všetci mladí určite tešili, bola 
prítomnosť väščinou usmiateho, príjemného a sr�
dečnosť rozdávajúceho speváka a finalistu Super�
Star Tomáša Bezdedu. Predviedol im na námes�
tovskom pódiu svoj spevácky talent, rovnako ako 
tanečník Miroslav Bruise Žilka zas ten svoj taneč�
ný – neopakovateľný. Spomínané vystúpenia už 
známych slovenských talentov boli akýmsi vkus�
ným a príjemným obalom pestrého a bohatého 
obsahu, vytvoreného oravskými talentmi. 

Hoci sa najviac hovorí iba o tých, ktorí v tej�kto�
rej oblasti talentu zvíťazili, pozornosť aj uznanli�
vé objatie si zaslúžia naozaj všetci účinkujúci. Za 
výkon, za drinu, za chuť robiť niečo naviac nielen 
pre svoje potešenie, ale i potešenie okolia, spo�
lužiakov, rodiny, školy... Klobúk dolu pred všet�
kými vami, milí naši priatelia, tanečníci, speváci, 
hudobníci, športovci z Oravy!

Tentoraz v OMT 2018 prvenstvo získali: spev 
– Karolína Chomisteková, Dolný Kubín, tanec 
–  Strange girls – Magdaléna Fábriová a Karolína 
Rajnerová, Tvrdošín, hudba – Filip Durčák, Mút�
ne,  šport –  Viktória Kurtulíková, Námestovo, 
cena za naj videovizitku a cena poroty: Danie�
la a Scarlett Marlengové. Absolútny víťaz OMT 
2018 –  Zuzana Miklušáková a Lenka Ondreko�

Prvý deň v škole.           Ilustračné foto ZŠ Slnečná Pokračovanie na 2. str.

vá – Zuzana zatancovala a Lenka zaspievala pieseň 
Mariky Gombitovej a spolu im to výborne ladilo. 
Bolo to krásne popoludnie – mladých divákov po�
tešilo, starších naplnilo energiou všetkých mladých. 

A stále mladých organizátorov tohto podujatia – 
CVČ v Námestove? Majú rovnako úprimnú radosť 
z opäť vydarenej akcie venovanej „svojim“ deťom. 
                                       O podujatí aj na 8. str. (lá)



V posledný februárový deň 
sa stretli poslanci mestské-
ho  zastupiteľstva  na  svojom 
prvom  tohtoročnom  rokova-
ní. Na programe mali osem 
bodov,  z  toho  tri  „tradičné“-  
kontrola plnenia uznesení, in-
terpelácie a rôzne. Vedúca fi-
nančného oddelenia predloži-
la prvé rozpočtové opatrenie, 
ktorým sa upravuje a dopĺňa 
schválený rozpočet mesta na 
tento  rok.  Zvýšil  sa  finanč-
ný príspevok na originálne 
kompetencie pre všetky zák-
ladné umelecké školy, škol-
ské  kluby,  jedálne, materské 
školy a pedagogické poradne. 
V kapitálových výdavkoch sa 
navýšila suma na výstavbu 
street parku, kde sa mení 
dopadová plocha z gumo-
vých  dlaždíc  na  liatu  gumu. 
Tá  by  mala  byť  odolnejšia, 
bezúdržbová a s podstatne 
vyššou životnosťou.
V  ďalšom  bode  poslanci 

vyhoveli protestu prokuráto-
ra a zrušili nariadenie mes-
ta  o  používaní  pyrotechnic-
kých výrobkov. Mesto chce-
lo týmto nariadením obme-
dziť  používanie  pyrotech-
nických výrobkov vo vyme-
dzenom  čase,  hlavne  počas 
nočného  kľudu  (s  výnimkou 
Silvestra),  no  podľa  názoru 

prokuratúry je to v rozpore so 
zákonom... Vedúci správneho 
oddelenia Martin Panek pred-
ložil  poslancom  na  schvále-
nie nových členov mestského 
aktívu  pre  občianske  záleži-
tosti. Dôvodom bolo, že kon-
com minulého  roka  ukončili 
pracovný pomer štyri pracov-
níčky mestského úradu, ktoré 

odišli do dôchodku. Poslanci 
návrh  jednomyseľne  schvá-
lili.  V  bode  prevody,  nájmy 
a  výpožičky  poslanci  okrem 
drobných prevodov a nájmov 
schválili  aj  kúpu  ďalších 
pozemkov v trase budúceho 
cyklochodníka na Studničku, 

ktorým štát pozemky v rám-
ci reštitúcií vrátil. Vlastníci sa 
z  vrátených  reštitúcií  určite 
tešia, no mestu to opäť skom-
plikovalo  majetkové  vyspo-
riadanie  dlho  sľubovaného 
a  očakávaného  cyklistického 
chodníka. 

Na rokovaní mestského za-
stupiteľstva  predniesol  svo-

ju požiadavku investor novej 
bytovky na Brehoch pri ceste 
na záhradky p. Meško. Zaují-
mal sa, či cesty okolo bytov-
ky  bude  robiť  a  financovať 
mesto, alebo ich bude mu-
sieť urobiť sám a započíta ich 
do ceny stavby pre budúcich 

vlastníkov bytov. Primátor 
Ján  Kadera  uviedol,  že  hoci 
máme pravidlá pre budovanie 
sietí schválené pre individu-
álnu bytovú výstavbu, mohli 
by sa použiť aj pri hromadnej 
bytovej výstavbe. V prípade, 
že  ide o komunikácie 
v súlade s územným plánom 
a mesto pozemky pod nimi 
od  vlastníka  či  vlastníkov 
dostane  do  majetku  za 
symbolické jedno euro, bude 
siete, vrátane ciest a chod-, vrátane ciest a chod- chod-chod-
níkov,  budovať  na  náklady 
mesta. Parkoviská pri bytov-
ke sú súčasťou bytovky a tie 
realizuje a financuje investor 
stavby. Na „ťahu“ je teraz in-
vestor, aby pripravil a ponú-
kol pozemky na prevod do 
majetku mesta za symbolickú 
sumu, až potom môže mesto 
zabezpečiť  projekty,  vyba-
viť stavebné povolenie, usku-
točniť  výberové  konanie  na 
dodávateľa  a  nakoniec  siete 
a cesty zrealizovať.
Rokovanie  ukončil  primá-

tor tesne pred dvadsiatou ho-
dinou, všetkým prítomným 
poďakoval  za  účasť.  Nasle-
dovné rokovanie poslanecké-
ho zboru mesta je plánované 
na 23. mája 2018.

Milan Rentka
prednosta mestského úradu

ho plánu o rozlohe 1, 5 hektá-
ra máme plánovanú a schvále-
nú  rekreačnú zónu. Už v mi-
nulosti sa mestu ponúkalo 
viac ideových návrhov od via-
cerých investorov, ktoré sa 
z rôznych dôvodov nezreali-
zovali. V súčasnosti je ekono-
mická situácia na Slovensku 
aj v EÚ dobrá a s ponukou vy-
budovať  na  nábreží  areál  sa 
už  prihlásili  štyria  záujemco-
via.  Predstava  mesta  je  mať 
tu najmä krytú plaváreň, v lete 
s možnosťou odkrytia. Všetci 
záujemcovia  súhlasili  s  tým, 
že vybudujú bazén o dĺžke 25 
metrov.  Chceme  vypísať  sú-
ťaž na tento účel. 

O rekreačnej zóne v máji
Medzi vedením mesta, po-

slancami i občanmi sa už dlh-
šie  vedie  diskusia  o  nutnej 
potrebe i mieste vybudova-
nia  spoločenskej  sály. V mi-
nulosti  sme  dali  vypracovať 
štúdiu ako prístavbu kultúr-
neho  domu,  ktorá  je  pekná, 
účelná a riešila by spoločen-
skú sálu pre rôzne druhy spo-
ločenských  udalostí.   Ak  by 
však prišla ponuka, že by in-
vestor  postavil  spoločenskú 
sálu o cca 300 miestach na se-
denie a spomínaný bazén za 
súkromné peniaze v priestore 
nábrežia, mesto by opäť  šet-
rilo mestské peniaze, ktoré by 
sme mohli investovať do ob-

lastí, kde je to nutne potrebné 
– do školstva, dopravy a pod. 
Je  nám  jasné,  že  investor  by 
na nábreží popri týchto dvoch 
objektoch,  čo  sa  týka    pre-
vádzky  objektov  stratových, 
vybudoval aj  ďalšie, ktoré by 
ho ekonomicky potiahli a vy-
rovnávali stratu.
K  tejto  problematike  som 

zvolal pracovné rokova-
nie  poslancov  s  otázkou,  či 
máme  pripravovať  súťaž-
né  podmienky  na  rekreačnú 
zónu. Na tomto rokovaní sme 
sa,    bohužiaľ,  na  ničom  ne-
dohodli. Mesto napriek tomu 
pripraví  na  májové  mestské 
zastupiteľstvo  súťažné  pod-
mienky  na  vypísanie  súťaže 
pre výstavbu rekreačnej zóny 
formou  urbanistickej  štú-
die,  ktorá mu  bude  umožňo-
vať zasahovať do obsahu toh-
to  diela. Mám  za  to,  že  naši 
poslanci sú tak zdatní a znalí 
veci, že budú skutočne vedieť 
vyhodnotiť,  čo v  tejto oblas-
ti mestu najviac vyhovuje. V 
zastupiteľstve sa teda najbliž-
šie budeme o tom rozprávať. 
Chcem  verejne  vyjadriť, 

že  nie  je  pravdou,  čo  niekto 
šíri,  že  už    mám  vybratého 
investora z Poľska. Ide o ab-
solútny nezmysel! Ponúkam, 
aby v komisii pre výber bu-
dúceho investora bolo iba 12 
poslancov, ktorí sami o výbe-
re  rozhodnú. A keďže, dovo-
lím si povedať, týmto veciam 
rozumiem,  budem sám sle-
dovať, či vyberú tú najlepšiu 
ponuku. Chceme, aby celý 
tento  proces  bol  naozaj  čis-
tý a aby bol vybratý investor, 
ktorý  z  hľadiska  potrieb  ob-
čanov  v  tejto  oblasti  bude 
mestu  najviac  vyhovovať. 
Bude len dobré, ak investor 
bude objekt aj prevádzkovať, 
čo dá mestu istotu, že v prípa-
de, ak by tieto zariadenia boli 
v  určitom  čase  nerentabilné, 
finančnú stratu by znášal pre-
vádzkovateľ,  nie mesto. Ako 
príklad toho uvediem, že ke-
dysi v minulosti sme chce-
li postaviť zimný štadión, na 
ktorý  sme  mali  dostať  mi-
lión  eur.  Jeho  prevádzka  by 
však stála ďalší milión, na čo 
by sme si boli museli zobrať 
úver  a  zaťažiť mesto. V  prí-
pade  Altisu  prišiel  investor, 
ktorý  štadión  postavil,  aj  ho 
prevádzkuje,  športový objekt 
slúži aj občanom Námestova, 
a bez toho, aby náklady na 
jeho  prevádzku  muselo  zná-
šať mesto. 
Ak  sa  rozhodneme  ísť  do 

realizácie tohto plánu a poze-
mok pod výstavbu spomína-
nej rekreačnej zóny na nábre-
ží  budeme  predávať,  tak  iba 
na základe zmluvy o budúcej 
zmluve a až po vydaní kolau-
dačného  rozhodnutia.  Pri  ur-
banistickej štúdii musíme sta-
noviť  cenu  pozemku  za me-
ter  štvorcový. Alternatív  pre 
stanovenie  ceny  pozemku  je 
viac  a  ja  nechcem  nikomu 
posúvať  horúci  zemiak,  ale 
o  tom musia  rozhodnúť páni 
poslanci.              Ján Kadera

primátor mesta
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Rokovanie mestského zastupiteľstva

Prvé tohtoročné rokovanie mestského zastupiteľstva bolo 28. 
februára, na ďalšom sa poslanci stretnú v rokovacej sále 23. 
mája.             Foto: (lá)

Reálne plány, ktoré poslúžia cestovnému ruchu i občanom
Viem, že dva kilometre cyk-

lochodníka, hoci v nádher-
nom prostredí, to nie  je všet-
ko, keď existuje šanca vybu-
dovať v Námestove viac. Sle-
dujeme  teda  aj  ostatné  aktu-
álne výzvy.  

Na bicykli aj do práce
Ďalším  projektom,  ktoré-

ho realizácia by Námestovo 
posunula  o  niekoľko  podla-
ží  vyššie,  je  využitie  nemo-
torovej  dopravy  do  zamest-
nania. Námestovo má ideál-
ne ukazovatele a podmien-
ky, ako naplniť tento projekt, 
pretože, ako som už niekoľ-
kokrát spomínal, v priemy-
selnej  zóne  musí  byť  mini-
málne 300 pracovných miest 
a do tejto priemyselnej zóny 
by mohli ľudia chodiť na bi-
cykloch,  resp.,  keďže  sme 
kopcovitý  kraj,    na  bicyk-
loch s malým motorovým 
pohonom. V našom prípa-
de,  k  „starému“  PUNCH-
-u,  kde  pracuje  cca  400  za-
mestnancov, by bola  vybu-
dovaná  lávka o šírke troch 
metrov,  spájajúca  túto firmu 
s mestom  a  jeho  priemysel-
nou  zónou.  V  Námestove 
je  podľa  odhadu  minimál-
ne  1500  pracovných  miest. 
Chodník by   ďalej  pokračo-
val  až  do  nového  PUNCH-
-u,  v  ktorom  by  mohlo  byť 
3000  pracovných  príležitos-
tí.  Uvedené  čísla  ohľadne 
počtu  pracovných  miest  by 
mohli hodnotiteľov  tejto vý-
zvy  presvedčiť,  aby  projekt 
pre Námestovo schválili. 

Aj do Nového Targu (?)
Jednoznačne by to pomohlo 

aj cestovnému ruchu, pretože 
lávka  by  spojila  Námestovo 
so  zaujímavými  zariadenia-
mi cestovného ruchu, ako sú 
Slanická  osada  a Altis. A  ak 
by sa, vďaka iniciatíve Trste-
nej,  podľa  slov  jej  primátor-
ky, podarilo cyklochodníkom 
spojiť susedné mesto  s  Alti-
som, ktorý je v katastri Trste-
nej,  z Námestova  by  sme  sa 
cez Trstenú cyklochodníkom 
dostali  až  do Nového Targu. 
A to už by bol viditeľný po-
sun aj pre našich cyklistov a 
cykloturistov. 
Čo  sa  týka  spojenia  prie-

myselných  zón  v  Námesto-
ve, sme v štádiu územného 
konania. Máme pred sebou  
ešte  dve  náročné  rokovania 
so Slovenskou správou ciest 
ohľadne  vybudovania  cca 
150  metrov  cyklochodníka 
v cestnom telese, v súbehu so 
štátnou cestou, pretože vyku-
povanie súkromných pozem-
kov na spomínaný účel v tej-
to  lokalite  je  komplikované 
a  časovo  by  sme  to  nestihli. 
Slovenská správa ciest nám 
dala  k  tomu  predbežný  sú-
hlas.  Stretnutie  je  dojedna-
né v najbližších dňoch. Ako-
náhle bude tento problém vy-
riešený, mesto vydá územné 
rozhodnutie a následne sta-
vebné  povolenie.  Keďže  ide 
o  verejné  pozemky,  vydanie 
stavebného povolenia by ne-
malo  byť  problémom.  Celý 
tento  projekt  vybudovania 
cyklotrás  by  mohol  priniesť 
mestu približne 2,5 – 3 milió-
ny eur, čo nie je málo.

Aj do Klina (?)
 A keďže obec Klin  ide vy-

budovať cyklotrasu   po starej 
kliňanskej  ceste  okolo DAK-
NY k nášmu priemyselnému 
parku na svojom katastrálnom 
území,  kliňanskú  cyklotrasu 
bude  možné  spojiť  s  námes-
tovskou. Budovanie cyklotrás, 
ktoré spomínam, je reálne, nie 
sú to žiadne sny. Veríme tomu, 
že  budeme  v  týchto  výzvach 
úspešní. 

Pri priehrade (nielen) 
bazén
Samostatnou kapitolou roz-

voja  cestovného  ruchu  v Ná-
mestove je nábrežie Oravskej 
priehrady, kde podľa územné-

Pokračovanie z 1. str.

Projekt s názvom „Od lipy k lipe – rozvoj siete poľsko-slovenských turistických trás na pohraničí 
Oravy a Žywiecka“ z výzvy v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slo-
vensko predložili spolu Námestovo, Vavrečka a Gmina Lekawica z Poľska. Cieľom je zachovanie 
kultúrneho dedičstva v regiónoch Oravy a Živiecka. Trasy, spájajúce jednotlivé kultúrne a prírod-
né pamiatky by mali byť dostupné na bicykli. V Námestove vedie trasa od hranice katastra obce 
Klin po kataster obce Vavrečka. Súčasťou projektu je aj vybudovanie dvoch kilometrov chodníka 
od Studničky po Nábrežie. Ostatné trasy vedú po miestnych a štátnych komunikáciách, vrátane 
lesných cestičiek a chodníkov. Ak bude projekt schválený, mesto získa viac ako tristo tisíc eur. Spo-
lufinancovanie je vo výške 5% z prostriedkov mesta.                              Text pod foto mapy: (mr)
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Z činnosti MsP v roku 2017
V uplynulom roku  pracovala 

Mestská polícia (MsP) Námes-
tovo v štvorčlennom zložení na 
plnení úloh, úloh ktoré  vyplý-
vajú  zo zákona o obecnej polí-
cii č. 564/1991. Okrem kontro-
ly dodržiavania  režimu na pla-
tených parkoviskách, dohľadu  
nad funkčnosťou parkovacích 
automatov, dodržiavania usta-
novení zákona pri zastavení 
a státí (statická doprava, ktorá 
tvorí asi ¾ objemu činnosti), 
sa MsP zaoberala odchytom  
zabehnutých psov a ich ná-
sledným umiestnením v karan-
ténnej stanici do vydania ma-
jiteľom prípadne do náhradnej 
starostlivosti. Robila odchyt 
a kastráciu  mačiek na sídlis-
ku Brehy - uvedené opatrenia  
by mali zachovať súčasný stav  

v teritó-
riu. Z ve-
rejných 
priestran-
stiev zbie-
rala kadá-
very ma-
čiek, líšok 
a psov, 
ktoré boli 
násled-

ne zvezené asanačnou službou 
na neškodné likvidovanie bio-
logického odpadu. Zisťovala 
a  vyzývala majiteľov vrakov  
na odstránenie vozidiel z ve-
rejných parkovísk. Doručovala 
písomnosti pre súdy a exekú-
torské úrady. Asistova-
la pracovníčkam mesta 
aj  ÚPSVaR a sprevá-
dzala ich pri výkone so-
ciálnej  kurately v rodi-
nách  obyvateľov mesta.  
Zúčastňovala sa domo-
vých prehliadok na úze-
mí mesta s postavením  
nezúčastnenej osoby. 
Využívala oprávnenia  
na dohľad  nad taxisluž-
bou na území mesta, 
robila najmä kontro-
lu  nájomných zmlúv 
na zaberanie verejného 
priestranstva mesta a le-
gislatívnych podmie-
nok v súvislosti s pre-

vádzkovaním vozidiel Taxi. 
Pracovníci MsP riešili okrem 
priestupkov  proti verejnému 
poriadku, proti občianskemu 
spolunažívaniu, proti majet-
ku aj porušovanie všeobecne 
záväzných nariadení mesta. 
V hodnotenom období prísluš-
níci MsP  oficiálne zazname-
nali 1066 priestupkov,  z toh-
to počtu bolo 500 priestup-
kov riešených napomenutím 
a samotným prejednaním  ne-
žiaduceho konania  a zvyšok  
udelením blokovej  pokuty  
v celkovej výške 10 895 €.

Jozef Balcerčík
riaditeľ MsP

Námestovo má predpoklady na rozvoj
Plánovanie znamená 
prenesenie budúcnosti 
do súčasnosti, aby sme 
mohli pre budúcnosť 
začať konať už teraz.

                           Alan Lakein

Myslím si, že je čas sústre-
diť na to, ako realizovať ak-
tivity v kompetencii mesta. 
Samospráva je zodpovedná 
za realizáciu činnosti, kto-
ré má v kompetencii a má za 
úlohu sa podieľať aj na ostat-
ných úlohách podporovaním 
a iniciovaním riešení podne-
tov  občanov a organizácii na 
území mesta. 

Aké by malo byť naše mesto 
o päť o  desať rokov, akú má 
mesto ambíciu rozvinúť sa 
na moderné mesto,  plní úlo-
hy a sú predpoklady rozvo-
ja podmienok pre občanov i 
pre generácie po nás a je Ná-
mestovo atraktívne pre  roz-
voj bývania? Námestovo má 
predpoklady rozvoja, má vý-
borné predpoklady využitia 
ľudského potenciálu, má vý-
bornú polohu v rámci hornej 
Oravy. Nič viac už nemôže-
me mať. Hlavným dokladom 
k riadeniu mesta je program 
rozvoja mesta a územný plán. 
Od týchto dvoch dokumen-
tov sa odvíja všetko ostatné. 
Program rozvoja mesta je do-

kument  
na roz-
voj prí-
ležitos-
tí, na-
vrhuje 
rieše-
nia pri-
orít, je  
vlastne 
víziou, 
ako by 
malo mesto vypadať vo vy-
braných oblastiach. Mesto 
musí vytvárať podmienky 
pre rast nových a skvalitne-
nie existujúcich pracovných 
príležitostí, dbať o využi-
tie potenciálu rozvoja.  Je 
mesto bezpečným miestom 
pre život? Ako riešime zra-
niteľnosť a rizika spojené 
s negatívnymi javmi? Ako 
sme pripravení riešiť mi-
moriadne klimatické uda-
losti a či vôbec sme pripra-
vení?. Je naša dopravná ob-
služnosť na úrovni 21 sto-
ročia? V meste máme  viac 
ako 50 ulíc -  je priprave-
ný plán obnovy celej cest-
nej siete? Ako nám fungu-
jú sociálne služby pre  se-
niorov, dlhodobo chorých 
a zdravotne postihnutých 
občanov? Zlepšili sme pod-
mienky pre  sociálne od-
kázaných a sociálne ne-

prispôsobivých občanov? 
Dostatočne razantne rieši-
me plán výchovno-vzdelá-
vacieho procesu v základ-
ných školách v meste pre 
všetkých našich žiakov? 
Máme plán rozvoja úloh 
v oblasti  kvalitného  život-
ného a prírodného prostre-
dia?  Toto sú kompetencie, 
kde je mesto nositeľom 
úloh. Tu sa musí sústrediť 
hľadať riešenia a plniť úlo-
hy na viac ako sto percent. 
Ak sa chceme stať  určujú-
cim prvkom regiónu. Mô-
žem povedať z vlastnej 
skúsenosti, že úlohou ve-
denia nie je byť  populár-
ny, úlohou vedenia mesta 
je budovať pracovné pro-
stredie, mať  program, ten 
dodržať  a hlavne mať aj 
odvahu robiť nepopulárne 
rozhodnutia. Ich realizá-
ciou sa dočasne môže stra-
tiť obľúbenosť v časti  ve-
rejnosti, dôležitá je zmena  
a s ňou súvisiaca práca. A 
niekto to urobiť musí... Po-
tom sa už naštartujú proce-
sy, ktoré budú mať priazni-
vý vplyv na ďalšie generá-
cie a to je to, na čo musíme 
pri svojich rozhodnutiach 
myslieť. 

Marián Grígeľ
poslanec MsZ

Sú Námestovčania zdatní užívatelia 
informačných a komunikačných 
technológií?

Možno je aj vaša domác-
nosť jednou v vybraných 
pre zisťovanie Štatistické-
ho úradu Slovenskej republi-
ky o využívaní informačných 
a komunikačných technológií 
v domácnostiach a u jednot-
livcov.  Ak áno, v období od 
19. apríla ste už možno odpo-
vedali na otázky súvisiace so 
štatistikou. Jej cieľom je zis-
tiť úroveň vybavenosti do-
mácností informačnými a ko-
munikačnými technológiami 
a zároveň zistiť úroveň zna-
lostí a zručností obyvateľstva 
a schopnosť využívania tých-
to technológií. Vaše odpove-
de, informácie a názory, kto-
ré poskytnete opytovateľovi, 

sú chránené a nebudú zve-
rejnené, slúžiť budú výhrad-
ne pre potreby štátnej štatisti-
ky. Výsledky zisťovania, po-
slúžia na posúdenie vývoja 
v oblasti informačných a ko-
munikačných technológií na 
Slovensku. Súhrnné výsled-
ky môžu byť použité aj pri 
medzinárodnom porovnaní. 

V prípade,  že vám pri dve-
rách zazvoní opytovateľ 
v tejto veci, je povinný sa 
preukázať osobitným pove-
rením. V tejto súvislosti žia-
dame občanov, aby Štatistic-
kému úradu SR vyšli v ústre-
ty, akcia bude pokračovať do 
31. mája 2018. 

(r)

Parkovanie je stále komplikovanejšie
Niektorí občania v Námes-

tove, ktorí vlastnia parkova-
ciu kartu na osobné motorové 
vozidlo, sa pýtajú, kde vša-
de môžu na ňu v meste par-
kovať. 

 Tu je odpoveď: 
Parkovacia karta platí na 

platených parkoviskách - 
na Ulici Štefánikova, parko-
visko  medzi OD Klinec a do-

mom kultúry, na Námestí An-
tona Bernoláka, na parkovis-
ku pod oporným múrom náš-
ho kostola,  na parkovisku pri 
mestskom cintoríne i na par-
koviskách pri budove ČSOB 
banky a pri mliečnom au-
tomate na nábreží Oravskej 
priehrady.

Parkovacia karta neplatí 
na týchto platených parko-

viskách:  v okolí budovy Ma-
rína a SES. Prečo?

Po konzultácii s prednos-
tom mestského úradu som sa 
dozvedel, že ide o lukratívne 
miesto v centre mesta blízko 
námestia a niektoré automo-
bily tam parkovali pravidel-
ne počas celého dňa, pokým 
ich majitelia boli v práci, blo-
kovali tieto miesta a mestská 
pokladnica strácala...

Neplatené parkoviská: 
Nábrežie Oravskej priehra-
dy pri amfiteátri  s výnim-
kou nákladných áut,  autobu-
sov,  parkovisko pri OD Kli-
nec, parkovisko pri polikli-
nike, parkovisko pri – Tem-
po Jednota a niektoré  ulice 
v meste  napríklad Bernolá-
kova, Hamuljakova, Komen-
ského, Ulica l. mája, Mieru, 
kde parkujú väčšinou vodi-

či z okolia, mimo Námesto-
va, ktorí nevlastnia parkova-
ciu kartu a stoja na bezplat-
ných miestach.  Okrem zúže-
nej vozovky  brzdia plynulý 
prejazd a strpčujú život obča-
nom, ktorí bývajú v blízkos-
ti komunikácie.  A riešenie?  
V blízkom období sa plánu-
je rozšírenie parkoviska na 
Nábreží  Oravskej priehrady  
pri amfiteátri a pri obchod-
nom dome Tempo. Netreba 
ísť ďaleko, ako príklad  mô-
žeme uviesť susedné Poľ-
sko, konkrétne obec  Jablon-
ka, kde všetky ulice v blíz-
kosti tržnice  majú osadené 
dopravné značenie –  zákaz 
státia a prichádzajúci vodiči  
musia parkovať na spoplat-
nených  miestach.

PaedDr. Tomáš Kucharík
poslanec MsZ

Ulica mieru.          Foto: Dávid Kováč

Ulica Hamuljakova.                        Foto: dk

Takto to denne vyzerá na uliciach Komenského, Mieru, Ha-
muljakova, ale i ďalších, kde väčšinou nenámestovskí vodiči 
na dlhé hodiny vozidlami husto obsadzujú časti komunikácií 
po oboch stranách a určite tým spôsobuje aj problémy v bez-
pečnosti a plynulosti cestnej premávky.            Foto: Foto: dk

Takúto veselú výzdobu, ktorá teší Námestovčanov počas 
sviatkov Veľkej noci,  vytvárajú každoročne pracovníci Tech-
nických služieb a umiestňujú ju na Hviezdoslavovom námestí.  
           Foto: (kn)



Až keď zrno dozreje 
a v sýpke odstojí, je vhodné 
na siatie a vložené do zeme 
prinesie úrodu. Akosi tak to 
povedal Miroslav Žabenský, 
riaditeľ Oravského kultúrne-
ho strediska v Dolnom Ku-
bíne na stretnutí, ktoré zvolal 
Vendelín Ťažandlák na Mest-
ský úrad v Námestove. Re-
agoval tým na dlhodobejšie 
snahy Vendelína. Ťažandlá-
ka nájsť schodné cesty a ľudí 

ochotných vhodnými for-
mami priblížiť súčasníkom  
slávnu dobu hornooravského 
plátenníctva a vzbudiť v nich 
hrdosť na túto plátennícku 
„zlatú éru Oravy. Zo stretnu-
tia, ktoré zakrátko naberalo 
na plodných obrátkach nako-
niec vyplynulo, že to zrno už 
dostatočne odstálo a čas nao-
zaj dozrel, aby prinieslo úro-
du. Vendelín Ťažandlák, ro-
dák zo Zubrohlavy, kde malo 
plátenníctvo silnú tradíciu, aj 
v jeho rode a kde ho oživila 
v pamätí obyvateľov, nielen 
Zubrohlavy, bývalá starostka 
a spisovateľka Eva Kurjako-
vá, si pokladal za svoju po-
vinnosť, že komusi toto oži-
venie doby zavesí na plecia 
a jeho úloha sa tým skončí. 
Neskončila, pretože keď zis-
til, že účastníci – pamätní-
ci  zo zatopených obcí, pri-
mátor a starosta, historici, 
publicisti, spisovatelia, kňaz, 
výskumníci atď. – sa do tej-
to témy/úlohy schuti zahryzli 
a oduševnene  ju rozmieňajú 
navrhovanými aktivitami na 
drobné, určite už prestal brať  
túto svoju povinnosť za po-
vinnosť. 

Z diskusie v skratke vy-
plynulo, že je potrebné dať 
verejnosti najskôr osvetu, 
upriamiť jej pozornosť na 
publikácie, ktoré v minulos-
ti na tému plátenníctva boli 
vydané. A potom zriaďovať 
domy či pamätné izby, po-
staviť pamätník, či inými for-
mami prezentovať hrdosť re-
giónu na plátenníkov, ktorí 
v ťažkej dobe a na neúrodnej 
zemi dokázali týmto ťažkým 
remeslom živiť svoje rodiny 

a utŕženými peniazmi z ďale-
kého sveta  rozvíjať i propa-
govať tento región nielen  vo 
svojej profesii. Je našou po-
vinnosťou urobiť to nielen 
ako zadosť voči našej histó-
rii, ale poňať to ako dar, ktorý 
nám naša história plátenníc-
tva dáva na  úžitok – a to nie 
iba v cestovnom ruchu. 

A ak máme byť v aktivi-
tách, prezentovaných na spo-
mínanom stretnutí ešte kon-

krétnejší, 30. mája sa v za-
sadačke MsÚ v Námestove 
uskutoční  popularizačný se-
minár zameraný na fenomén 
tradície hornooravského plá-
tenníctva, modrotlače a spra-
covania ovčej vlny. Pedagó-
gom a ďalším účastníkom 
budú na seminári prednášať 
odborníci na tému pláten-
níckej histórie, plátenníctva 
a modrotlače atď.

S veľmi konkrétnym ná-
vrhom  prišiel  primátor Ná-
mestova Ján Kadera, ktorý 
aj v mene ďalších ocenil ne-
únavnosť, snahu Vendelína 

Ťažandláka a jeho doterajšie 
aktivity pre oživenie histó-
rie plátenníctva hornej Ora-
vy. „Ak sa máme v realizácii 
tejto myšlienky posunúť do 
konkrétnej polohy a prispieť 
konkrétnym krokom, musí-
me ponúknuť konkrétne návr-
hy. Mesto Námestovo má pod 
mestským úradom dva rodin-
né domy o rozlohe cca 1000 
m2, staré budovy, ktorých 
múry by sa mohli zrekonštru-

ovať a zriadiť tu plátenníc-
ku izbu, pretože niečo také, 
ako nám vraví história, by 
v Námestove byť malo. Veď 
kde by sme to mali dať? Pod 
most? Alebo na ulicu? Roz-
právame tu o pekných myš-
lienkach, ale nemôžeme ich 
nechať iba vo vzduchu, treba 
ich zasadiť do reálneho pros-
tredia.  Treba však posúdiť, či 
spomínané budovy sú vhod-
ným miestom na tento účel“, 
povedal na stretnutí ohľadne 
oživenia plátenníckej histórie 
primátor Námestova Ján Ka-
dera.            (lá) 

Úkladná vražda investigatív�investigatív-
neho novinára Jána Kuciaka 
a jeho snúbenice Martiny Kuš�Kuš-
nírovej, o ktorej sa verejnosť 
dozvedela 26. februára, hlbo-
ko vnútorne zatriasla Sloven-
skom a rezonovala demokratic-
kým svetom. Už v úvode marca 
si zavraždenú dvojicu  tichými 
spomienkovými pochodmi  na 
námestiach slovenských miest 
i v zahraničí uctili desaťtisíce 
ľudí. 

Ľudia zapaľovali sviečky 
a v piete ich niekoľko stoviek 
stálo  aj pri soche P. O. Hviezdo-
slava v Námestove. Nasledujúci 

víkend spomienkové stretnutia 
vystriedali protestné zhromaž-
denia občanov Za slušné Slo-
vensko, požadujúc vyšetrenie 
dvojnásobnej vraždy mladého 
novinára a jeho snúbenice, ale 
aj dôsledné vyšetrenie korup-
cie, o ktorej Ján Kuciak písal 
a proti ktorej bojoval. Zhromaž-
denia naprieč Slovenskom � na 
Orave v Námestove a Dolnom 
Kubíne �  postupne žiadali per-
sonálnu zmenu na poste minis-
tra vnútra,  predsedu vlády SR, 
prezidenta policajného zboru 

SR a ďalšie personálne výmeny 
s cieľom, aby sa obnovila dôve-
ra ľudí v štátne inštitúcie. Nie-
ktoré požiadavky opakovaných 
niekoľkodesaťtisícových  zhro-
maždení po Slovensku i vo sve-
te sa dosiahli, tie závažné, ako je 
vyšetrenie dvojnásobnej vraž-
dy a korupcie, o ktorej sa ve-
rejnosť dozvedá z mé-
dií na ďalších miestach 
a rezortoch, sa ani po 
vyše dvoch mesiacoch 
od tragédie Slovensko 
nedozvedelo nič nové 
a pozitívne. Organizá-
tori pochodov Za sluš-

né Slovensko žiadajú o stretnu-
tie nového predsedu vlády, kto-
rému chcú predostrieť požia-
davky verejnosti. Otvorený list 
predstaviteľom vlády adresova-
li aj cirkvi a náboženské spoloč-
nosti na Slovensku. Zdôraznili 
v ňom, že pre zachovanie dôve-
ry občanov Slovenska v práv-

ny štát a demokraciu je dôle-
žité, aby úkladná vražda novi-
nára a jeho snúbenice bola čím 
skôr vyšetrená a jej páchatelia 
potrestaní. Predstavitelia i ob-
čianska spoločnosť nesmú ľu-
tovať žiadne úsilie, aby bola ko-
rupcia, ktorá ohrozuje samotnú 
demokraciu, zo slovenskej spo-
ločnosti vytesnená. V liste od-
znelo tiež poďakovanie cirkví 
a náboženských spoločností 
všetkým statočným a čestným 
ľuďom, ktorí na tieto problé-
my upozorňujú a chcú ich rie-
šiť.                                        (lá)

Poznáte  vo svojom okolí 
niekoho závislého  na alkoho-
le či iných drogách a hľadáte 
otázky na to, koľko stojí liečba  
jedného závislého, či sa dá zo 
závislosti  úplne vyliečiť, koľ-
kých ľudí nielen v jeho rodine 
jeho závislosť ovplyvnila? Nie 
je vám ľahostajné či vaše deti 
budú vedieť  odolať lákavým 
ale ničivým ponukám? Nie  ste 
si istý, či ste  urobili všetko pre 
to, aby vaše deti vedeli pove-
dať   jasné NIE? Tak čítajte ďa-
lej a podporte projekt Revolu-
tiontrein! V pondelok 16. aprí-
la sa v Čadci uskutočnila  tla-
čová konferencia, kde  nadač-
ný fond Nové Česko predstavil  
nielen  najvýznamnejší projekt 
v oblasti protidrogovej preven-
cie v ČR a Nemecku, ktorý 
prebieha od roku 2016 vo viac 
ako 60 mestách ČR a Nemec-
ka, ale  predovšetkým víziu 
spolupráce a ponuku možnosti 
privítať protidrogový vlak  na 
staniciach slovenských miest.

Vlaková súprava  je 300�to-
novým a 165 metrov dlhým 
kolosom  určeným predovšet-
kým pre deti a mládež vo veku 

12 � 17 rokov. Ďalšou cieľovou 
skupinou sú rodiny s dospie-
vajúcimi deťmi a  zástupcovia  
verejnosti, ktorí sa zaujímajú o 
danú problematiku. 

Protidrogový vlak má po-
tenciál posunúť  protidrogovú 
prevenciu a propagáciu zdra-
vého životného štýlu  od pred-
nášok a iných menej efektív-
nych foriem do  podoby, ktorá 
dokáže zapôsobiť na ľudí v 21. 
storočia. Prostredníctvom pô-
sobenia na všetky ľudské 
zmysly  pomocou 5D projek-
cie pomáha pri interaktívnom 
a zážitkovom vzdelávaní.

Viac  informácii na interne-
te:http://revolutiontrain.cz/v2/
onas.php

O snahe  Námestova nezo-
stať bokom v tejto aktivite 
nám povedal Ing. Ján Kadera: 
„Aj napriek tomu, že na do-
tiahnutie projektu ekologic-
kejšej a ekonomickejšej do-
pravy  do nášho regiónu bude 
potrebné ešte nejaký čas do-
zrievať a čakať, na hľadanie 
možnosti, ako  čo najlepšie 
vplývať na našu  mládež  prá-

ve v kritických rokoch dospie-
vania čakať nesmieme. V spo-
lupráci s Mariánom Kasanom, 
ktorý ma na starosti kultúru, 
mládež a šport a Mestskou po-
líciou sa vynasnažíme o pri-
stavenie vlaku  v Tvrdošíne,   
ku ktorému dovezieme deti 
autobusmi. Som presvedče-
ný, že poslanci MsZ túto ne-
rozpočtovanú príležitosť pod-
poria a tak nám v meste ,,ne-
újde vlak“  pri investíciach do 
Námestova našej budúcnosti 
a našich budúcich pokolení a 
každé jedno euro sa nám viac-
násobne vráti.

Nevylučujem tiež možnos-
ti spolupráce s miestnymi fir-
mami, ktoré cítia spoločenskú 
zodpovednosť a majú snahu 
podieľať sa na  pozitívnom 
rozvoji svojho okolia“, pove-
dal k tejto nanajvýš závažnej 
celospoločenskej problema-
tike primátor Námestova Ján 
Kadera.

Akciu protidrogového vlaku 
svojou účasťou i tlačovou be-
sedou podporí aj predsedníčka 
ŽSK Erika Jurinová. 

(r)
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Napriek zmenám (takmer) žiadna zmena

Stretnutia Za slušné Slovensko na námestiach slovenských miest 
sa začali spomienkovým pochodom začiatkom marca, na ktorom si 
občania uctili pamiatku zavraždenej dvojice, novinára Jána Ku-
ciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Zhromaždenia v Ná-
mestove sa konali pred sochou P. O. Hviezdoslava na Hviezdosla-
vovom námestí.           Foto: tv or  

Slovenskom prejde protidrogový vlak

Námestovo sa zaradilo medzi vyše tridsiatku slovenských 
miest, kde sa pravidelne konali pochody Za slušné Slovensko. 
Ten ostatný bol 5. apríla. Ale či bol aj posledný, vzhľadom na 
vývoj situácie na Slovensku, to ukážu už najbližšie dni. 

          Foto: ( kn)

Účastníci prvého pracovného stretnutia, ktorých kvôli oživeniu histórie hornooravského plá-
tenníctva pozval na námestovskú radnicu Vendelín Ťažandlák.                 Foto: (lá)

História hornooravského 
plátenníctva ožíva

Hornooravský plátenník. Z knihy J. Heinbuchera (= Ján 
Čaplovič): Pannoniens Bewohner. Obrázok je tiež súčasťou 
obálky knihy Andreja Polonca Oravskí plátenníci (Monogra-
fia plátenníckeho kraja hornej Oravy), ktorú na vydanie pri-
pravil Doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc., z iniciatívy Ma-
riána Grígeľa v roku 2009.



Piateho apríla DHZ v Ná-
mestove slávnostne prevzal 
kľúče od repasovanej Tat-
ry 148, ktorú vedeniu odo-
vzdal prezident HaZZ gen. 
Alexander Nejedlý za prí-
tomnosti ďalších hostí, čle-
nov a funkcionárov DHZ. 
Na Tatre 148 ktorú DHZ 
Námestovo kúpil  v roku 
2014 tak po repasácii údaj-
ne zostal pôvodný iba vo-
lant a značky. Za Mesto Ná-
mestovo predniesol sláv-
nostný prejav na tejto sláv-
nosti pri amfiteátri posla-
nec Tomáš Kucharík -  jeho 
povzbudivé slová a slová 
uznania dobrovoľných ha-
sičov potešili. „Novú“ Tat-
ru 148 na slávnosti pokrstili 
šampanským.

Slávnostne i pracovne
Krátko po slávnosti pre-

vzatia Tatry 148 a návrate 
na zbrojnicu sa už dobrovoľ-
ní hasiči ponáhľali na jednu 
z námestovských ulíc, kde 
z roztrhnutej hadice  staveb-
ného stroja vytiekol olej. Po-
čas zásahu tiahle miesta po-
liate olejom posypali perli-
tom a látku z vozovky odstrá-
nili.

 
Pokrstená ohňom
Už 9. apríla, teda o štyri dni 

od slávnostného prevzatia, 
bola nová Tatra 148 pokrs-
tená ohňom. Pomáhala dob-
rovoľným hasičom pri zása-
hu pri lesnom požiari v ne-
dostupnom teréne v časti Ná-
mestova. Podľa slov veliteľa 
DHZ Tomáša Plutinského sa 
vozidlo pri tomto zásahu veľ-
mi osvedčilo.

Stráž pri Božom hrobe
V Námestove je už dlho-

ročnou tradíciou, že členovia 
DHZ stoja pri Božom hrobe 
v kostole čestnú stráž. Ten-
to rok malo tú česť a nepísa-
nú povinnosť večer na Veľký 
piatok a počas Bielej soboty 
26 dobrovoľných hasičov.

Na členstvo sa aj čaká 
 V súčasnosti je v DHZ 

Námestovo 75 členov, stále 
však priberajú ďalších z ra-
dov čakateľov.  V zbore bolo 
v ostatných rokoch  zavede-
né pravidlo, že nového záu-
jemcu prijmú za člena až po 
roku, počas ktorého sa preja-
ví, či ho táto činnosť naozaj 
bude zaujímať a chce sa jej 
poctivo  a obetavo venovať. 

Na vode
Na požiadanie pomáhajú 

členovia DHZ Námestovo aj 
pri vyhľadávacích prácach na 
vode. Majú vlastný čln a tiež 
nádej, že k nemu dostanú 
ďalší, výkonnejší a rýchlejší. 
Pre záchranu ľudí na Orav-
skej priehrade.

Pri nehodách 
Hoci to DHZ nemá “v po-

vinnostiach“, boli dobrovoľní 
hasiči z Námestova za ostat-
né štyri mesiace  pomáhať pri 
dvoch dopravných nehodách. 
Posledne pred mesiacom 
v Námestove, k čomu ich vy-
zvalo operačné stredisko. Pri 
spomínanej dopravnej neho-

de vyťahovali z vozidla rane-
ného, zabezpečovali vozidlá 
proti požiaru a zosunu atď. 
Aby boli pri tomto výkone 
samostatní a pohotoví, potre-
bujú sa vybaviť vystrihovací-
mi kliešťami, o ktorých zís-

kanie sa aktuálne snažia.  

Deň sv. Floriána
V nedeľu 6. mája bude na 

amfiteátri za hasičov slúžená 
sv. omša pri príležitosti sviat-
ku sv. Floriána, patróna hasi-
čov, ktorý pripadá na 4. mája. 
Pri tej príležitosti, ak to poča-
sie dovolí, by s hasiči želali, 

aby kňaz posvätil ich pomoc-
níčku - Tatru 148.

Majáles, Deň detí...
Už niekoľko rokov za sebou 

organizuje DHZ  na Bernolá-
kovom námestí Majáles. Ide 
o obľúbenú akciu, pretože 
sa tu stretáva staršia s mlad-
šou generáciou, porozpráva-
jú si, pohostia sa a každý rok 
počet účastníkov akcie stúpa. 
Ľudia sa o prácu hasičov zau-
jímajú, podporujú ich, žiada-
jú, aby zorganizovali ďalšie 
„hasičské“ podujatia. 

„Okrem Majálesu organi-
zujeme  aj Dožinky  a ten-
to rok 10. júna pripravuje-
me aj akciu pre deti s názvom 
Deň detí s dobrovoľnými zá-
chrannými zložkami. Na ak-
cii budú predvádzať svoje 
zručnosti dobrovoľní hasiči 
z Námestova, Klina, Orav-
ský záchranný systém a ďal-
ší. Deti si pozrú ukážky, samy 
si budú môcť vyskúšať súčas-
ti uniformy a pod., zasúťažiť 
si a povoziť sa  po priehrade 
na našom člne“, povedal pre 
Námestovčan veliteľ DHZ 
Námestovo Tomáš Plutinský. 

               (lá)

V sobotu 7. apríla sa 
uskutočnilo podujatie s ná-
zvom: „Upracme si SPO-
LU nábrežie Oravskej prie-
hrady.“ Išlo o druhý roč-
ník akcie, nad ktorou drža-
lo záštitu mesto Námesto-
vo. Myšlienka tejto dobro-
voľníckej aktivity je veľmi 
jednoduchá. Napriek veľ-
kej snahe aktivistov a rôz-
nych veľkých EKO kampa-
ní, sa nám stále nedarí na-
učiť ľudí väčšej úcte k na-
šej matke prírode a tak ne-
zostáva nič iné ako natiah-
nuť rukavice a zbieraním 
plniť vrecia nekonečným 
množstvom odpadu, ktorý 
ľudia svojvoľne vyhadzu-
jú vo svojom okolí neuve-

domujúc si následky. Po-
zitívom však je, že do čis-
tenia nábrežia sa zapojilo 

takmer sto dobrovoľníkov 
všetkých vekových kategó-
rií, ktorí spoločne vyzbiera-

li zhruba 80 vriec 
odpadu. Špeciál-
ne treba spome-
núť námestovský 
klub dôchodcov, 
oddiel parkouris-
tov, skautov a ďal-
ších ochotných 
ľudí, ktorým zále-
ží na svojom okolí. 
Pevne veríme, že sa 
množstvo odpadu 
bude do budúcna 
znižovať a že si ko-
nečne uvedomíme 
vzácnosť prírody 
natoľko, aby sme 
ju chránili a nie de-
vastovali.

Marián Kasan

Aj tento rok spoločnosť 
YanFeng dala svojim zamest-
nancom príležitosť zapojiť 
sa do programu podpory ko-
munitných organizácii, škôl 
alebo občianskych združení. 
Túto možnosť som využil aj 
ja a tak sa v Námestove na-
koniec obstarali tri projek-
ty v celkovej hodnote 3000 
dolárov. Jeden projekt bol 
schválený Základnej škole 
na  Komenského ulici, ďalšie 
peniaze poputujú Základnej 
umeleckej škole Ignáca Kol-
čáka a nakoniec Gymnáziu 
Antona Bernoláka v Námes-
tove - tam sa projekt bude fi-
nalizovať na jeseň tohto roku. 
V závere marca sa teda zrea-
lizoval zatiaľ prvý z projek-

tov – na jednej z chodieb ZŠ 
na Komenského ulici pribud-
li takéto vkusne lavice, kde 

žiaci môžu plnohodnotne trá-
viť voľný čas a prestávky.

Peter Kolada
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Upracme si SPOLU nábrežie Oravskej priehrady

Do zbierania odpadu sa zapojilo takmer sto dobrovoľníkov. Foto: (mk)

“I care – záleži mi“  

Žiakom ZŠ na Komenského ulici už slúžia na jednej z chodieb 
takéto pekné a lavice.           Foto: (pk)

Hasiči upozorňujú na riziko lesných požiarov
Krásne počasie posled-

ných dní láka do prírody. Do 
batoha si však so sebou tre-
ba zabaliť aj zodpovednosť 
a rozvahu, pretože ochrana 
nášho životného prostredia 
a životného priestoru bez-
branných lesných zvierat je 
v našich rukách.

Ak sa v najbližších dňoch 
chystáte na prechádzku do 
lesa, majte na pamäti, že je 
práve čas zvýšeného nebez-
pečenstva vzniku požiarov. 
Okresné riaditeľstvo Hasič-
ského a záchranného zbo-
ru v Námestove vydalo pre 
priestor územného obvodu 
okresu Námestovo vyhláse-

nie s upozornením na riziká 
a povinnosti osôb zdržiava-
júcich sa na lesných pozem-
koch a ich ochrannom pás-
me. 

Podľa vyhlášky hasičov sa 
v období od 10. apríla 2018 
až do odvolania v lesoch 
a priľahlých miestach ne-
smie fajčiť, odhadzovať ho-
riace alebo tlejúce predme-
ty, alebo používať otvorený 
plameň na miestach so zvý-
šeným nebezpečenstvom 
vzniku požiaru.  Rovnako 
tak je zakázané aj samo-
voľné vypaľovanie poras-
tov bylín, kríkov a stromov, 
ale aj spaľovať horľavé lát-

ky na lesných pozemkoch, 
ktoré sa nachádzajú na úze-
mí, na ktorom je vyhláse-
né zvýšené nebezpečenstvo 
požiaru.

Z vyhlášky vyplývajú aj 
povinnosti pre vlastníkov, 
správcov a užívateľov les-
ných pozemkov. Tí by mali 
v lesoch zabezpečiť hliad-
kovaciu činnosť, potrebné 
množstvo protipožiarneho 
náradia, priechodnosť ko-
munikácii, ktoré môžu slú-
žiť ako príjazdová trasa ha-
sičov a v neposlednom rade 
vybaviť prenosnými hasia-
cimi prístrojmi svoje pra-
covné stroje.             (r)

Dobrovoľní hasiči slávnostne i pracovne

Účastníci slávnosti prevzatia repasovanej Tatry 148 v Ná-
mestove 5. apríla 2018.    Foto: (dhz no)

Nová Tatra sa pri hasení požiaru veľmi osvedčila. Foto: (dhz no)



Don Jozef Sobota, salezi-
ánsky kňaz,  bude mať v júni 
90 rokov a z nich celých 60 
prežil medzi nami v Námes-
tove. V predchádzajúcich 
vydaniach novín sme ho-
vorili o jeho vzťahu k mlá-
deži, o zážitkoch mladých 
s ním, jeho názore na mla-
dých ľudí i vplyve dona So-
botu na mládež v duchu sa-

leziánskeho „preventívneho 
systému“, ktorého podstatou 
je láska. Tentoraz sa vďa-
ka stretnutiu s donom Sobo-
tom v decembri 2017, kto-
ré dohromady netrvalo viac 
ako hodinu, aspoň útržkom 
pozrieme na dona Sobotu – 
kňaza, najmä na jeho úplne 
kňazské začiatky. Pri oltári – 
najprv tajne, neskôr po revo-
lúcii verejne stojí už 54 ro-
kov.

Hoci od roku 
1958 učil na 
SVŠ-ke, nikto 
nevedel, že 9. 
augusta 1964 
tajne skladá 
doživotné re-
hoľné sľuby 
chudoby, čis-
toty a posluš-
nosti. O týž-
deň neskôr, 18. 
augusta prijí-
ma v Krakove 
z rúk biskupa 
Karola Wojty-
lu, neskôr pá-
peža Jána Pav-
la II., svia-
tosť kňazstva. 
V najväčšej taj-
nosti, tak, že 
o tom nevedia ani najbližší 
príbuzní.

„Keď som išiel na vlast-
nú vysviacku do Poľska, zo-
bral som si so sebou troch 
študentov, akože ideme  na 
výlet k moru. Ja som bol 
v Krakove tajne vysvätený 

a oni zatiaľ mohli behať po 
celom Poľsku. Napísal som 
im mená a adresy predsta-
vených, tajných saleziánov 
a všade ich s radosťou prija-
li“, spomína s jednoduchos-
ťou a samozrejmosťou na tie 
časy don Sobota.

S úsmevom spomína aj 
na svoje prevádzacie akti-
vity. „Bol som prevádza-

čom ako Titus. Do Poľska 
som prevádzal našich sale-
ziánov, ktorí už mali tajné 
skúšky z teológie, ale vte-
dy nebolo biskupa, ktorý by 
ich vysvätil. Prišiel za mnou 
z Bratislavy môj predstave-
ný – tajný.  Jožko, choď do 
Poľska. Ty vieš aj po poľ-
sky, rok si tam učil. Tu máš 
papiere a vybavíš vysviac-
ku troch kňazov. Potom pri-

šiel opäť – rovno do gymná-
zia. Jožko, tu máš papiere. 
Choď do Poľska. Opäť bolo 
treba vysvätiť ďalšiu trojicu. 
Prišiel za mnou po tretíkrát. 
Vravím: Jožko, tiež sa volal 
ako ja, veď mňa už sledujú...  
Ale veď sme nerobili nič 

protištátne. Len ich bolo tre-
ba vysvätiť a ja som ich tam 
mal doviesť. Podarilo sa mi 
to.  Ale Titusa Zemana chyti-
li, a mňa nechytili. Lebo som 
bol šikovnejší  – s humorom 
dodáva don Sobota. 

Don Sobota za komuniz-
mu slúžil sv. omšu denne taj-
ne  doma. Nevedeli o tom 
ani mladí ľudia, ktorí ho ako 

učiteľa navštevovali, hoci  
sedávali v izbe, v ktorej sto-
lík  bol obetným stolom. 
Keď nečakane prichádzali 
a pripravoval sa na slúženie 
sv. omše, musel rýchlo všet- musel rýchlo všet-
ky veci skryť a omšu slúžiť 
neskoro večer, alebo zavčasu 
ráno, aby ho nikto nenašiel. 
Veď 130 mladých  malo od 
jeho bytu kľúč. 

Nikto nevedel, že je kňaz. 

Dokonca ani ŠtB, ktorá ho 
sledovala, že ako učiteľ 
chodí pravidelne do kosto-
la a dostal za to v roku 1974 
vyhazov zo zamestnania. 
A dokonca ani policajní vy-
šetrovatelia neprišli na to, že 
je kňaz, hoci ho vo vyšetro-

vacej väzbe držali jeden deň 
a noc.

Aj v súčasnosti denne slúži 
sv. omšu, v dome saleziánov 
alebo vo svojom byte. Od 
rána do večera k nemu pri-
chádzajú ľudia, spovedá 
v dome saleziánov, keď ho 
niekto požiada, aj doma. 
„Neviem, čo je to byť sám. 
Keď som už neskoro večer  

veľmi unavený, zrazu príde 
niekto, že chce byť so mnou. 
Tak čo ho vyženiem? Bez 
kontaktu s ľuďmi by sme 
mali kázne – vysoká teoló-
gia, ale nedotkne sa ľudské-
ho srdca...“

Heslom dona Sobotu je: 
Nalomenú trstinu nedolomíš, 
hasnúci knôtik nedohasíš. 
Hovorieva: „Človeka neslo-
bodno dolomiť, psychicky 
ubiť, ale naopak, zdvihnúť 
a podoprieť. Vstaň a choď! 
A ešte používať často aj toto: 
Neboj sa! To sa ti podarí! 
Často opakujem tieto  slová 
v spovednici...“

A ešte prizvukujem: Noha-
mi treba chodiť po zemi a ru-
kami sa držať neba. 

Pýtali sme sa dona Sobo-
tu, ako vníma svoj život, ak 
sa obzrie dozadu. S iskrou 
v očiach a jemným úsmevom 
priam zvolal: „Život s Ježi-
šom a s Máriou je úžasný! Je 
krásny! Je fantastický! Poď-
me za Ježišom. Nebudeme 
sklamaní...“

No čo zaželať kňazovi 
k jeho nadchádzajúcemu vý-
znamnému jubileu do ďal-
ších rokov, keď má taký ži-
vot, ako sa s nadšením vy-
znal? 

Drahý náš don Sobota, Pán 
Boh vie, čím vás chce obda-
rovať a my vám to z úprim-
nosti srdca želáme a vypro-
sujeme...

Anna Lajmonová
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Školské misie s témou rodina

V pondelok 5. marca sme my, 
deviataci na Cirkevnej základ-
nej škole sv. Gorazda v Námes-
tove,  mali možnosť zúčastniť 
sa školských misií. Téma pred-
nášky: rodina, zamýšľali sme 
sa nad vzťahmi v nej aj celkovo 
medzi ľuďmi, s blízkymi a s Pá-
nom Bohom. Misie viedli pát-
ri redemptoristi spolu s tímom 
mladých ľudí.

Snažili sa zaujať nás aktuál-

nymi videami, zábavnými a du-
chaplnými scénkami. Poda-
nie jednotlivých príbehov a ich 
herecké stvárnenie v krátkych 
predstaveniach bolo zábavné 
a rozprávanie kňaza Mirosla-
va a brata Gorazda  zaujímavé 
a vtipné. 

Za našu triedu 9. A by sme dali 
palec hore a určite by sme sa zú-
častnili ešte raz.

K. Zanovitová 

Zaujímavé, a aj vtipné to bolo na školských misiách, hodno-
tia deviataci CZŠ sv. Gorazda.                                Foto: (czš)

Úžasný život dona Jozefa Sobotu (III)

Don Sobota v izbičke svojho bytu, kde na stole vzadu v minulosti tajne slúžieval sv. omšu. V izbičke, ktorá roky „patrila“ vyše 
stovke mladých ľudí počas ich „čakania na autobus“.                            Foto: (lá)

Po hodinovej návšteve, ktorá spočiatku dona Sobotu  príliš netešila, lebo sme 
sa „nevedeli pýtať“, nás nakoniec hostiteľ vyprevádza s úsmevom. Foto: (pš)

CZŠ

Myšlienky z misií
■Každý z nás potrebu-

je uznanie – si dobrý syn, si 
dobrá dcéra.

■Ak ignorujeme autoritu 
a chceme žiť iba podľa svo-
jich predstáv, zamotávame sa 
do reťazí otroctva závislosti 
na počítačových hrách, mobi-
loch, ..... Keď začínam igno-
rovať ľudí, staviam si bariéry.

■Stačí tak málo: VŠIMNÚŤ 
si druhého. Usmiať sa na nie-
koho, koho nemám rád; po-
dať ruku;.... ROBIŤ MALÉ 
VECI S VEĽKOU LÁSKOU 
(Matka Tereza)

■Neodsudzovať ľudí pod-
ľa výzoru, ale pozerať na srd-
ce. Nesúdiť druhého vo svo-
jej pýche.

■Učiť sa každý deň nanovo 
PRIJAŤ toho druhého. Mod-
liť sa a prosiť o silu vedieť 
povedať ODPUSŤ.

■Často sa správame ako 
pes, ktorý ide po chodníku 
a všetko oňucháva, pri 
všetkom sa zastaví, všetko 
chce preskúmať – my sa tiež 
zastavujeme pri všetkom, 
čo sa nám ponúka (internet, 
zlé kamarátstva,...) – ale my 
si máme VYBERAŤ, nie 
zobrať všetko, čo sa nám 
ponúka.

■Nedovoľ, aby ľudia oko-

lo teba začali o sebe pochy-
bovať. 

■Ak sa budeš správať ako 
krava, nájdeš si vola, ale ak 
sa budeš správať ako prin-
cezná, nájdeš si princa. Platí 
to aj opačne – ak sa správaš 
ako vôl, nájdeš si kravu, ale 
ak ako princ, nájdeš si prin-
ceznú.

■Neúspech nás učí, že po-
rážka sa dá prežiť.

■Tragédia človeka nie je 
v tom, že padne pod krížom, 
ale to, že ostane ležať.

■Najnebezpečnejšie zvie-
ra je zranené. Zranený člo-
vek je agresívny, kompen-
zuje si svoje zranenia na 
iných, dokazuje si svoju 

silu. Zranený človek po-
trebuje lekára, ktorý mu to 
zranenie vylieči a tým leká-
rom je Ježiš. (Príbeh cudzo-
ložnice: chlapi, ktorí ju od-
súdili, si povedali- poďme 
ešte k Ježišovi, nech ju aj 
on odsúdi, nech ju potrestá. 
Nemohli urobiť nič lepšie - 
priviedli ju k Ježišovi, kto-
rý lieči – Choď a viac ne-
hreš. Ježiš neodsudzuje, 
nedáva trest, nezosmiešňu-
je... pristupuje s LÁSKOU 
a ÚCTOU k žene... chce ju 
zachrániť)



Žiaci tretích a pia-
tych ročníkov CZŠ 
sv. Gorazda  absol-
vovali 16. apríla 
prednášku v rám-
ci environmentál-
nej výchovy zame-
ranú na recykláciu 
a triedenie odpadu 
s podtitulom Deti 
čistej Zeme. Tému 
prezentovala Mgr. Alena Vajdová 
cez organizáciu Elektos Oravský 
Podzámok. Počas prezentácie sa 
samotní žiaci 5. ročníkov zahrali 
na správnych ,,triedičov“  a ,,sme-
tiarov“ a  vybrané druhy odpadkov 
sami vhadzovali do rôzne farebne 
odlíšených minikontajnerov. 

Tretiaci si zas hravou formou vy-
svetlili, ako nakladať s bioodpa-
dom a prečo je dôležité kompos-
tovať.  Tieto prednášky mali, sa-

mozrejme, ekovýchovný charak-
ter, s pointou - ak už ľudia odpad 
tvoria, treba ho správne triediť, aby 
mohol byť úspešne zrecyklovaný 
a znovu použitý. 

 Na záver bola krátka diskusia  o 
škodlivých vplyvoch odpadu na ži-
votné prostredie. Všetci za odme-
nu dostali cukríky. Žiaci aj učitelia 
boli veľmi spokojní s danou témou 
aj jej realizáciou.            

                       Mgr. Milan Hojo

Svetový deň vody sa oslavu-
je 22. marca.  Aj my s našimi  
žiakmi 1. - 4. ročníkov sme 
sa zapojili do celoslovenské-
ho projektu  ČISTÁ VODA - 
správna voľba, ktorý prebie-
hal na slovenských stredných 
aj základných školách v janu-
ári. Zistilo sa, že až 88 percent 
mladých ľudí dáva prednosť 
ochuteným sladeným nápo-
jom, namiesto zdravej čistej 
vode. Cieľom projektu bolo 
zvýšiť informovanosť o kvali-
te pitnej vode na Slovensku a 
o jej priaznivých účinkoch na 
zdravie človeka. Vďaka tejto 
aktivite sa pitná voda dosta-
la aj k tým deťom, ktoré by 
si ju dobrovoľne nevybrali.  
Naša  výzva bola vyhlásená 

pred veľkou 
prestávkou 
vo všetkých 
triedach 
,,kto vy-
mení svoju 
sladkú vodu 
z desiaty 
za zdravšiu 
čistú vodu 
z vodovo-
du.“ Okolo 
100 detí sa 
zapojilo do 
tejto výzvy a 
vymenilo svoj nápoj za čistú 
vodu z vodovodu, čo nás ne-
smierne teší. Deti boli nadše-
né. Pre prvákov a druhákov 
sme sa rozhodli, že cez veľkú 
prestávku budeme naďalej ne-

chávať vodu na chodbe, aby 
uprednostnili čistú vodu pred 
sladenými nápojmi. Potvrdilo 
sa nám, že je to naozaj správ-
na voľba. 

Mgr. Renáta Kollárová

nesmierne kultúrne bohatstvo 
a rozmanitosť kultúr na našej 
planéte.

 Aj naša škola sa zapojila 
do tohto projektu. Žiaci 2. 
B a 7. A plnili zadané úlo-
hy projektu, ktorý ešte stá-
le pokračuje. Prvou úlohou 
bolo vyfarbiť ornamentálne 
ohnisko. Ďalšou sa deti sna-
žia vypátrať ornamenty cha-
rakteristické pre ich obec. 
Ornamenty sa dajú nájsť na 
starých predmetoch – pra-
covných nástrojoch, byto-
vých doplnkoch (krčahy, ta-
niere, obrusy), na odevoch 
(najstaršie kroje sú svadobné 
a sviatočné), na starých foto-
grafiách. Každý žiak si vy-
berie ornament, ktorý sa mu 
páči a namaľuje ho na hárok 

papiera. Tou-
to kresbou sa 
zapája do ve-
deckého zdo-
kumentovania 
ornamentov 
svojej obce et-
nológmi, a tak-
tiež do poku-
su o zápis Slo-
venska do Gu-
inessovej kni-
hy rekordov v 
maľovaní or-
namentov. Or-
namenty prie-
bežne spracúvajú etnológo-
via a grafici. Náš ornament 
bude umiestnený na maľo-
vanej aj digitálnej mape Slo-
venska a automaticky sa do-
stal do súťaže O najkrajší or-

nament (celoštátne hlasova-
nie) v júni 2018. Pokračova-
ním budú ešte dve úlohy, na 
ktoré sa  tešíme. Projekt nás 
už teraz obohatil aj zabavil.

Mgr. Renáta Kollárová
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Úspešný zápis
V apríli 2018 bol na našej 

základnej škole zápis žiakov 
do prvého ročníka. Usmia-
tym pani učiteľkám deti mohli 
predviesť svoju tvorivosť, 
zručnosť a fantáziu. Každý 
prváčik dostal taštičku s dar-
čekmi, ktoré im venovalo ve-
denie a žiaci školy.

Do našej školy bolo zapísa-
ných 38 prvákov. Ďakujeme 
všetkým rodičom, ktorí si vy-
brali práve tú našu školu za 
svoju školu. Budeme sa sna-
žiť spolupracovať a vytvárať 
ich deťom slnečnú budúcnosť. 

ĎAKUJEME !
Už druhý rok sa snažíme zria-

diť triedu pre nadané deti, čiže 
triedu pre deti s intelektovým 
nadaním. Ani budúci školský 
rok sa nám to nepodarí, ale bu-
deme sa snažiť tieto deti viesť 
k rozvoju ich nadanosti. 

Rodičom sme ponúkli aj 
možnosť výberu písaného pís-
ma. Mali dve možnosti, Co-
meniaScript - nespojité písmo 
a klasické spojité písmo. Keď-
že dnes je aj sloboda v písaní, 
rodičia si mohli vybrať. 

  Mgr. Renáta Fidríková

Marec mesiac knihy
Toto obdobie si žiaci 1. - 4. 

ročníka našej školy už kaž-
doročne pripomínajú čita-
teľským maratónom. Každá 
trieda má pripravené prime-
rané aktivity zamerané na či-
tateľskú gramotnosť. Čítanie 
je obohatené rôznymi hrami, 
divadielkami, rozprávkami, 
kreslením, tvorením vlast-
ných príbehov, čítaním na 
pokračovanie a ešte množ-
stvom rôznych aktivít. Žia-
ci sa na tento deň každoroč-
ne veľmi tešia. Veríme, že si 
ho aj tento rok naplno užili. 
Získali z kníh nové informá-
cie, no a najdôležitejšie je, 
aby pocítili radosť aj zábavu 
z čítania.

Tento 
čas vyu-
žili aj žia-
ci 5. - 8. 
ročníka, 
ktorých  
privítal v 
školskej 
knižnici 
sám Malý 
princ a 
ďalšie 
postavy Exupéryho knihy. 
Prostredníctvom tvorivé-
ho čítania a tvorivých úloh 
sme postupne odkrývali ta-
jomstvá Exupéryho myšlie-
nok ukrytých v knihe Malý 
princ. Táto filozofická roz-
právka rokmi nič nestrati-

la zo svojho čara a všetkých 
čitateľov skutočne zaujala. 
Vďaka patrí aj našim ôsma-
kom, ktorí zaujímavou for-
mou zapojili do čítania na-
šich žiakov.

Mgr. Renáta Kollárová
Mgr. Zuzana Trabalíková

Čitateľský maratón v knižnici s Malým princom.

Pátranie po ornamentoch
„Aj malý národ môže byť 

veľký. Svojou kultúrou a vzde-
lanosťou“.             

                  J. A. Komenský

 Ornamentálna mapa je škol-
ský projekt, ktorý spája deti a 
mládež na celom svete. Upo-
zorňuje ich na význam kultú-
ry, kultúrnosti a dobrých vzťa-
hov. Medzi národmi aj medzi 
sebou navzájom.

Projekt Ornamentálna mapa 
Slovenska je súčasťou medzi-
národného integračného pro-
jektu Ornamentálna mapa sve-
ta, ktorý je zameraný na spo-
znávanie tradičných národ-
ných kultúr v kontexte ochra-
ny svetového kultúrneho de-
dičstva. Mapa tvorená orna-
mentmi bude symbolizovať 

Ornamenty detí sa dostanú do maľovanej a 
digitálnej mapy Slovenska.          Foto: (zš s)

Projekt Čistá voda

Čistá voda z vodovodu je zdravá.  Foto: zš s

Zápis do 1. ročníka
Aj Cirkevná základná ško-

la sv. Gorazda má zápis bu-
dúcich prváčikov úspešne za 
sebou. Žiaci predškolského 
veku spolu so svojimi rodič-
mi prišli k nám do školy, kde 
sme pre budúcich prváčikov 
mali pripravené pestré akti-
vity,  ktorými si overili svoju 
školskú zdatnosť. 

Počas celé-
ho zápisu skúša-
júcich žiačikov 
sprevádzali pani 
učiteľky, kto-
ré im  pomáhali 
prekonať malič-
ký strach a po-
vzbudzovali ich 
pri plnení úloh.

Svojou účas-
ťou nás podpo-
ril aj náš pán de-
kan  Miloš Pe-
karčík, ktorý sa 
spolu s nami tešil 
z každého nové-
ho žiačika.

Za zvládnu-
tie jednotlivých 
úloh si žiaci od-
niesli zaujíma-
vé darčeky, ktoré 
im od septembra 
budú veľkými 
pomocníkmi.

Od septembra 2018 bude 
našu CZŠ sv. Gorazda v Ná-
mestove navštevovať 43 
prváčikov. 

Na každého jedného prváči-
ka sa veľmi tešíme. 

Uvidíme sa v septembri!
Ing., Mgr. Marta 

Kurtulíková
riaditeľka školy

Malá ukážka výberu písma:
 
             nespojité písmo

 spojité písmo

Podporu škole a radosť zo záujmu rodi-
čov, ktorí prišli na CZŠ sv. Gorazda zapísať 
svoje dieťa, vyjadril na zápise prvákov aj 
dekan Miloš Pekarčík.    
                                                      Foto: czš 

O potrebe a správnosti triedenia odpadov sa žia-
ci CZŠ sv. Gorazda dozvedeli aj na prednáške 16. 
apríla z úst Mgr. Aleny Vajdovej.          Foto: (czš)

Deti čistej zeme Slávik Slovenska 2018
Desiateho apríla sa v CZŠ 

v Námestove konalo školské 
kolo speváckej súťaže Slávik 
Slovenska 2018, do ktorej sa za-
pojilo 38 žiakov 1. – 8. ročníka.

Na pomyselných stupňoch 
víťazov sa umiestnili:

I. kategória
1. miesto: Agátka Zanovito-

vá – 3. A, 2. Zuzanka Boleko-
vá – 2. A, 3. Terezka Florko-

vá – 3. A
II. kategória 
1.miesto Anežka Kutláková 

– 6. B, 2. LiliankaVlčáková – 
4. B, 3. Samuel Minárik –5. B

III. kategória 
1.miesto Tobias Hurák – 7. 

B, 2. Melanka Micháliková – 
7. A, 3. miesto neudelené

Víťazom gratulujeme.
(czš)

Úspešní účastníci školského kola súťaže Slávik Slovenska 
2018.      Foto: (czš)

Radosť z úspechov našich žiakov
Piati žiaci  Cirkevnej základ-

nej školy sv. Gorazda v Ná-
mestove priniesli do školy ra-
dosť, keď na okresnom kole 
Pytagoriády boli úspešnými 
riešiteľmi:

Boli to:   1. miesto František 
Uhliarik, 7. B, 5. miesto Martin 
Fenik 5. B,  6. miesto Emma 
Chomátová, 4. B, 10. miesto 
Mária Majzelová,4. A, 20. 

miesto Marek Pisarčík, 5. A.
Tiež nás potešili títo žia-

ci – Františk Uhliarik zo 7. B, 
Karin Nogová z 9. B a Sláv-
ka Uhliariková z 9. A triedy. 
Úspešne reprezentovali našu 
školu na okresnom kole Bib-
lickej olympiády. Získali pek-
né 3. miesto.  

Na okresnom kole olympiády 
v anglickom jazyku nás úspeš-

ne  reprezentovala žiačka 8. B 
triedy Laura Bencúrová. Zís-
kala úžasné 1. miesto a na kraj-
skom kole v Čadci 7. miesto. 
Krásne 3. miesto si zaslúžila 
Zuzana Miklušáková.

Na okresnom kole dejepisnej 
olympiády sa pekne umiest-
nila Zuzana Miklušáková zo 
7. B triedy a doniesla nám 3. 
miesto.Táto šikovná žiačka za-

bojovala aj na okresnom kole 
recitačnej súťaže Hviezdo-
slavov Kubín, kde získala 2. 
miesto.

Sme veľmi radi, že žiaci svo-
je vedomosti vedia uplatniť 
v praxi – prepojiť školu so ži-
votom.

Blahoželáme im a tešíme sa 
z ich úspechov. 

Marta Kurtulíková



Dňa 1. marca 
2018 strávili škôl-
kari z malej triedy 
z Komenského ulice 
v Námestove  s�o�  s�o-
lu  s �ani učiteľkami  
š�ortový deň v telo-
cvični ZŠ. Pán uči-
teľ Mgr. Tomáš Sma-
taník  nám s�olu so 
žiakmi �ri�ravili te-
locvičňu na š�orto-
vanie. A tak naši malí š�or-
tovci mohli medzi sebou sú-
�eriť a verte, nikto nezaháľal 
a všetci sa snažil o získanie 
medaily. Prekva�ením �re 
malých škôlkarov bol veľký 
�riestor, množstvo rôzneho ná-
činia a náradia. Cítili sa ako 
veľkí školáci. Ich súťaživosť, 
dravosť a radosť z �ohybu sa 
�rejavila v rôznych š�ortových 
aktivitách. Deti nielen sú�eri-
li, ale navzájom si aj �omá-
hali �ri �rekonávaní �rekážok 
a aj strachu. Cieľom š�ortové-
ho dňa bolo �od�oriť telesný 
a duševný rozvoj detí cez š�or-

tové aktivity. Všetky deti boli 
za svoje výkony odmenené 
medailami. Myslím, že snahu, 
ktorú všetci �rejavili, aby bol  
tento š�ortový deň na výbor-
nú, môžeme hodnotiť veľmi 
�ozitívne. Heslom tejto aktivi-
ty bolo: „V zdravom tele zdra-
vý duch“. A u nás ešte aj dobrá 
nálada, veľa smiechu, zábavy 
a š�ortových výkonov. 

Pán učiteľ Mgr. Tomáš Sma-
taník, ďakujeme, že ste nám 
s�olu s vedením umožnili 
stráviť �ekné do�oludnie  
v telocvični základnej školy.

      PaedDr. Jana Herudová 
Frančáková

Vážení rodičia, maratón zá-
�isov do 1. ročníka  �re škol-
ský rok 2018/2019 máme za 
sebou. 

Chceme sa �oďakovať vám 
všetkým, ktorí ste �rišli za�í-
sať svoje dieťa do našej ZŠ na 
Ulici Komenského v Námes-
tove �rvýkrát. Ďakujeme aj 
vám, rodičia, ktorí ste o�ätov-
ne �rejavili dôveru i s�okoj-
nosť s našou školou a za�ísali 

k nám svoje ďalšie dieťa.
Rodičia, máte veľmi šikovné 

deti, ktoré sa od se�tembra sta-
nú našimi žiakmi. Naša škola 
sa snaží robiť všetko �re to, 
aby bola takou, ako si ju �red-
stavujete vy – rodičia i vaše 
deti  – najle�šou.  Pre nás je 

dôležité, aby bola v škole dob-
rá atmosféra a domáce �rostre-
die. Žiakov vedieme k tomu, 
aby �oznali vlastnú hodnotu, 
nebáli sa �rezentovať, vyjad-
riť vlastný názor, ale aj reš�ek-
tovať druhého.  Netolerujeme 
šikanovanie, akékoľvek �rob-
lémy žiakov ihneď riešime. 
Pani učiteľky sa ochotne indi-
viduálne venujú žiakom, kto-
rí �otrebujú zvýšenú starost-

livosť. Máme 
radi alternatív-
ne formy vyu-
čovania a ce-
loškolskú zá-
bavu formou 
rôznych akcií, 
na ktoré �o-
zývame aj ro-
dičov. Tí �ri-
chádzajú v čo-
raz väčšom 
�očte, aby 
nás v našom 

úsilí �od�orili a �omohli 
nám. Veríme, že sa nám to 
darí a bude dariť aj naďalej. 
Ešte raz vám ďakujeme za 
dôveru, ktorú ste nám �reja-
vili. Ďakujeme za slová �o-
vzbudenia i za �ríjemné mo-
menty strávené s vami.

Tešíme sa na vzájomnú s�o-
lu�rácu a �re všetkých rodi-
čov sú dvere našej školy ke-
dykoľvek otvorené.

Ďakujeme aj vám, vážení 
rodičia budúcich š�ortovcov, 
že vás naše �ozitívne š�or-
tové referencie motivovali 
k rozhodnutiu, aby ste svoje 
talentované dieťa – budúce-
ho futbalistu či budúcu gym-
nastku –  �rihlásili  k nám. 
Š�ortové triedy v ZŠ  na Uli-
ci Komenského v Námestove 
�oskytujú  mladým talentom 
všestranný �ohybový rozvoj. 
Samozrejme, veľmi dôleži-
tou súčasťou �rí�ravy žiakov 
v š�ortových triedach sú aj 
výsledky v škole. 

Budeme sa snažiť kvalitne 
�ri�raviť výchovno�vzdelá-
vací �roces �re vaše deti tak, 
aby sa mohli nerušene veno-
vať š�ortu, a zároveň dosaho-
vali výborné výsledky v ško-
le.  

Ďakujeme za �rejavenú dô-
veru a tešíme sa na budú-
cich �iatakov – š�ortovcov –  
v se�tembri 2018.

Vedenie ZŠ 
na Ulici Komenského
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Poďakovanie rodičom

Predškoláci ukázali, že si zaslúžia byť žiakmi 
základnej školy.              Foto: zš k

Zlatá medaila pre naše gymnastky
Š�ortová gymnastika dievčat 

má v Základnej škole na Ulici 
Komenského  v Námestove len 
dvojročnú  tradíciu a už dosahu-
jeme  vynikajúce výsledky vďaka 
zanieteným dievčatám a �ani  uči-
teľke (trénerke) Mgr. Monike Be-
licajovej.

Dievčatá zo š�ortových tried za-
meraných na gymnastiku sa 10. 
a�ríla  2018 zúčastnili v Rabči 
Gymnastického štvorboja.  Ke-
ďže išlo o kolektívnu súťaž,  dô-
ležitá bola synchronizácia gym-
nastiek. Pre väčšinu  dievčat to 
bola gymnastická �remiéra a bol 
to �re ne silný zážitok. Tvrdý tré-
ning v zostave na koberci, skoku, 
lavičke a cvičení na hrazde �rinie-

sol zaslúžený ús�ech. Dievčatá aj 
na�riek malým skúsenostiam  za-
bojovali, zacvičili kvalitné zosta-
vy s takmer ú�lnou  �resnosťou  
a s eleganciou. Odmenou bol �re 

našu školu víťazný zlatý 
�ohár. 

„Máme obrovskú ra-
dosť �ri �ohľade na naše 
gymnastky, ktoré v sil-
nej konkurencii zvíťazili. 
Dievčatá si zaslúžia �o-
chvalu, lebo ich cvičenie 
bolo na vysokej úrovni“, 
�ovedala Monika Belica-
jová, trénerka š�ortovej  
gymnastiky. 

Našim novým gymnas-
tickým nádejám �raje-
me veľa ús�ešných rokov 

v gymnastike a držíme �alce. Ďa-
kujeme  za �eknú  re�rezentáciu 
školy.

ZŠ na Ulici Komenského

Víťazný tím gymnastiek.     Foto: zš k

Za pralesom v oravskej prírode
To, aké bohatstvá skrýva 

�ríroda na Orave, nám �ri-
blížila Zuzana Kertysová zo 
S�rávy Chránenej krajinnej 
oblasti Horná Orava, ktorá 
o�äť �rijala naše �ozvanie  
�ri �ríležitosti A�ríla � mesia-
ca lesov. Formou �útavej �re-
zentácie Nech žije les a ešte 
dlhšie �rales �riblížila 13. 
a�ríla našim žiakom �ralesy 
na hornej Orave. 

„Toto okolo nás nie je sku-
točný les,“ začala besedu  
Zuzka, ukazujúc na  neďale-
ký les na �erchľoch, ktorý vi��erchľoch, ktorý vi�, ktorý vi-
dieť z okna našej školy.  „My 
tomu hovoríme lesný �orast, 
v ktorom sú na každom kroku 
sto�y �o zásahoch človeka.“

Horské smrekové �ralesy, 
ako sme sa dozvedeli, sa vy-
skytujú vo vyšších oblastiach 
Pilska a Babej hory. V  obi-
dvoch �rírodných úkazoch 
je vyhlásený najvyšší – �iaty 
stu�eň ochrany. Prvým zna-
kom �ralesov sú chýbajúce 
�ne. V �ralese sa ne�oľuje, 
neťaží, stromy sa nesmú �í-
liť. Na zemi ležia kmene od-
umretých stromov, takzva-
né mŕtve drevo. Ak chýba, je 
to znak toho, že tam človek 
zrejme bol a drevo vyťažil. 
Nachádzajú sa tam stromy 
rôzneho veku, od najmenších 
�o najväčšie, aj tristoročné. 
Les sa obnovuje �rirodzene. 
Každý kúsok zeme �okrýva-
jú machy a bujná vegetácia, 
�reto z �ralesa so zablatený-
mi to�ánkami určite neodí�čite neodí� neodí-
dete.

 „Tieto lokality sú ú�lne ne-
�orušené. Sú to miesta, kde 
sa chodíme učiť. Mnohí ľu�. Mnohí ľu-
dia nechá�u, �rečo je dôleži-
té, aby sa do �ralesov nezasa-
hovalo a nevyvážali sa z neho 
s�adnuté stromy. Vnímajú to 
ako ne�oriadok. Pravda je 
však taká, že mŕtve drevo je 

zdrojom živín �re nový ži-
vot. Práve na ňom žije množ-
stvo druhov húb, machov, 
živočíchov, hmyzu,“ vysvet-
lila nám Zuzka. 

Pekne nám to dokumento-
vala fotografiou  obrovského 
vyvráteného stromu. Korene, 
aj celý kmeň mal síce zaras-
tené machom, ale okolo vy-
rastalo množstvo mladých  
stromčekov. Bolo  úžasné vi-
dieť, ako les  žije.

Po informáciách o �rale-
se �rišli na rad lesní obyva-
telia. Na hodnotách �rírody 
sa značnou mierou �odieľa 
aj živočíšstvo. U nás je bež-

ná raticová zver ako jelene, 
srny, či diviaky.  Charakteris-
tických druhom našich �ra-
lesov je „kura“ – tetrov hlu-
cháň, ktorý sa však, zásah-
mi človeka, �omaly stráca. 
Z dravých vtákov sú to orol, 
myšiak, �očetný je krkavec. 
V �osledných desaťročiach 
svoj hniezdny areál v oblasti 
Oravy rozšíril aj bocian, �re-
to ho tak často vidieť na na-
šich �oliach. V blízkosti vod-
ných tokov zas môžeme zba-
dať  vydru či bobra.  A ako je 

to s väčšou dravou zverou na 
Orave? 

 Z dravých šeliem tu mô�tu mô-
žeme zahliadnuť medveďa, 
vlka a vo výnimočnom �rí�a-
de rysa. Vždy si treba uvedo-
miť, že aj na�riek svojej veľ-
kosti a sile sú tieto zvieratá 
�laché. Preto im �reventívne  
máme dať o sebe v lese  ve� ve-
dieť. „Netreba kričať. Stačí 
ko�núť do kameňa,  zas�ie-
vať si,  či zlomiť halúzku. 
Medveď (a iná šelma) o vás 
už dávno  vie a snaží sa vám 
vyhnúť“, do�ĺňa Zuzka. Nie-
kedy sa však stáva, že človek 
medveďa �rekva�í. „Skúste 

si to sami �redstaviť – niekto 
vás chce biť. Nebude sa brá-
niť?“  Od�oveďou na otázku, 
čím sa oravský medveď živí, 
sme ostali zaskočení. Trávou. 
Preto Babia hora je domo-
vom len dvoch medveďov. 
Rastlinný �orast by viacerým 
nestačil. 

Na Orave máme hotové �o-
klady.  Musíme  si ich  chrá-
niť starostlivým �rístu�om, 
aby boli aj �re ďalšie generá-
cie, ktoré �rídu �o nás.  

ZŠ na Ulici Komenského

Téme prírody v podaní Zuzany Kertysovej z CHKO Horná 
Orava žiakov zaujala.          Foto: zš k

S talentmi o (oravských) talentoch
Ako zhodnotil tohtoročné 

finále Orava má talent pred-
seda poroty, spevák a hu-
dobník – finalista SuperStar 
Tomáš Bezdeda? 

Bol som veľmi �ríjemne 
�rekva�ený, trochu i zasko-
čený tým, že tu nesúťažili len 
s�eváci, ale aj tanečníci, fol-
kloristi, dokonca tu bola, na 
moje �rekva�enie, aj živá ka-
�ela, takže bolo to veľmi �es-
tré. Bolo teda z čoho vybrať, 
aj keď výber je vždy ťaž-
ký.... Som rád, že decká na 
Orave nemrhajú svoj čas a ve-
nujú sa takýmto užitočným  
aktivitám, ktorými si s�ríjem-
nia deň  a baví ich to, že decká 
sú vedené k niečomu �ozitív-
nemu v živote. 

 Myslíš si, že tie, na Orava 
má talent ocenené, ale mož-
no i tie neocenené majú nie-
kde niekedy v živote šancu 
zarezonovať a dosiahnuť 
úspech?

Majú šancu, určite. Dôležité 
je, aby na tom neustále �raco-

vali, ale v mnohých �rí�adoch 
to dosť závisí aj od šťastia. 
Žiaľ, niekedy sa šťastie ne-
usmeje na každého, ktorý na 
sebe tvrdo �racuje, ale vďa-
ka �ri�ravenosti môžeme to 
šťastie „uhnať“, �ritiahnuť na 
seba. Vždy je to o tom – vy-
držať. Teda nemusí, ale môže 
sa to �odariť. Ak sa to �oda-
rí a v budúcnosti sa tým budú 
niektorí títo mladí živiť, bude 
to obrovské �lus v ich živo-
te, lebo budú robiť to, čo ich 
baví i čo ich živí. A to je niečo 
neskutočne �ekné, �re čo sa 
o�latí na sebe tvrdo �racovať.  

O názor na úroveň finále 
Orava má talent sme požia-
dali aj skvelého tanečníka 
Miroslava Bruise Žilku, fi-
nalistu Nemecko má ta-
lent, víťaza so skupinou Old 
school Brothers Slovensko 
má talent, tretieho v súťaži 
ČeskoSlovensko má talent, 
ktorý svoje schopnosti a ta-
lent prezentoval v nedeľu 
v sále DKN aj pred námes-

tovským, prevažne mladým 
publikom.

Ako tanečník som bol veľmi 
�rekva�ený z tanečných ta-
lentov, či to boli súbory alebo 
duá. Bola tu veľmi silná kon-
kurencia v každej z kategó-
rií, no ten s�ev zas tromfol 

tanec ako zakaždým na súťa-
žiach, ktorých som sa ja zú-
častnil. Dúfam, že raz to oto-
číme v �ros�ech tanca. Ale 
vystú�enia hodnotím to veľmi 
�ozitívne a môžem �ovedať, 
že Orava naozaj má veľký ta-
lent!                            (lá)

Šťastné absolútne víťazky Orava má talent 2018 - Lenka On-
dreková a Zuzka Miklušáková po finále OMT s členmi poroty 
– Tomášom Bezdedom, novinárkou Annou Lajmonovou, To-
mášom Balákom - hudobníkom, tvorcom TV programov a Mi-
roslavom Bruise Žilkom.          Foto: cvč

Malá trieda  - veľká telocvičňa
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PODUJATIA DKN - MÁJ 2018

Kino KULTÚRA 
Námestovo

máj  2018

NEZNÁMY VOJAK

Vojnová dráma

5 €

2D
4.  5. piatok
o 18,00 h

Prezentácia knihy Stretnutia naslepo
Dom kultúry v Námestove 

pripravil 20. marca prezentá-
ciu knihy poviedok Medarda 
Slovíka Stretnutia naslepo v 
priestoroch Mestskej knižni-
ce v Námestove. Knihu ilu-
stroval Miroslav Knap. Autor 
Jozef Medard Slovík sa inšpi-
roval predovšetkým rodnou 
Oravou, ale aj dobrodružný-
mi zážitkami a postrehmi z 
ciest po Slovensku i cudzine. 
Podujatie bolo spojené s au-
togramiádou knihy. Program 
hudobne sprevádzali pedagó-
govia zo Základnej umelec-
kej školy Ignáca Kolčáka – 
Mgr. Lenka Horňáková, Mgr. 

Daniela Nezníková. Modero-
val Peter Zemaník z Rádia 
Regina v Banskej Bystrice. 
„Je milé, keď sa môžeme de-
liť o radosť s autorom kni-
hy Stretnutia naslepo. Autor 
túto knihu prezentoval pred 
mnohými účastníkmi v mest-
skej knižnici. Nálada bola 
perfektná a veľmi priateľ-
ská. Verím, že pri čítaní tej-
to knihy sa budeme cítiť ako 
deti v láskavom náručí svojej 
mamy“, povedala na záver 
podujatia PaedDr. Ing. Mária 
Olešova, prednostka Okres-
ného úradu v Námestove.              

                                 (dkno)  
Autor Jozef Medard Slovík záujemcom jeho knihu vďačne 

podpísal.          Foto: dkno

NOSáčik získal ocenia
Námestovský Ochotnícky 

Súbor sa verejnosti v tomto 
roku predstavil trochu netra-
dične a to detským predsta-
vením – muzikálom Mimi 
a Líza, ktorého autorom pod-
ľa rovnomennej literárnej 
predlohy je Robo Hulej. Pre-
miéra sa konala v Dome kul-
túry v Námestove 17. febru-
ára. Dospelí NOSáci, aj det-
skí NOSáčikovia vtedydob-
rovoľným vstupným (900,- 
€) podporili nevidiacu Elku 
Banasovú. 

Mesiac po premiére sa 
v Dolnom Kubíne konali 
16. Oravské divadelné dni, 
v rámci ktorých bola aj súťaž 
detskej dramatickej tvorivos-
ti a divadla dospelých hra-
júcich pre deti „O erb mesta 
Dolný Kubín“. Súťažnej pre-
hliadky sa  zúčastnil NOS 
s muzikálom Evanjelium 
podľa Matúša a aj NOSáčik 
s muzikálom Mimi a Líza. 
V tomto ročníku boli úspeš-
nejšie deti, ktoré sa umiest-
nili na druhom mieste v zla-
tom pásme s odporúčaním 
do krajského kola, cenu si 
odniesol aj Maroš Melišík 

za herecký výkon a ocenená 
bola aj hudobná zložka. 

Pozvanie na krajskú súťaž 
prišlo a tak mali diváci  mož-
nosť vidieť Mimi a Lízu aj 
v Bábkovom divadle v Žiline 
v utorok 17. apríla, v rámci 

prehliadky Detský divadel-
ný medveď 2018, kde si NO-
Sáčik zmeral sily v detskej 
dramatickej tvorivosti s iný-
mi detskými súbormi z ce-
lého Žilinského kraja. V sil-
nej konkurencii (11 súborov) 

si odniesol až tri ocenenia. 
Diplom za strieborné pásmo, 
Diplom za hudbu a texty 
a Diplom za stvárnenie šaša 
pre Maroša Melišíka. 

Ďakujem všetkým, ktorí sa 
akokoľvek podieľali na prí-

prave, rodičom detí, deťom 
– Maroškovi, Laure, Lenke, 
Elle, Haničke, Johanke, Kat-
ke, Alžbetke, Slávke, Grét-
ke, Lenke, Aničke, Alžbetke, 
Denise Šimurdovej – Traba-
líkovej za spolurežírovanie, 

zvukárovi Tomášovi Puche-
lovi, muzikantom Martino-
vi Smržíkovi a Jarovi Mar-
tauzovi a hlavne autorovi ce-
lého muzikálu Robovi Hule-
jovi. 

Najbližšie si  môže verej-

nosť pozrieť Mimia Lízu na 
Míli pre mamu, ktorá bude 
v sobotu 12. mája na Nábre-
ží Oravskej priehrady (amfi-
teáter). 

 M. Vojtašáková 
vedúca NOSu

Úspešní NOSáčikovia.                  Foto: (nos)

NÁMESTOVSKÉ HUDOBNÉ 
SLÁVNOSTI 2018

24. medzinárodná súťaž v 
sakrálnej zborovej tvorbe na 
počesť biskupa Jána Vojtaš-
šáka

Miesto a termín konania:
11. - 13. mája 2018, kostol 

sv. Šimona a Júdu v Námes-
tove

Účinkujú:
Children Choir of Juozas 

Naujalis Music Gymnasium 
Litva Mixed Choir of Vytau-
tas Magnus University  Litva

BEL CANTO, JORDA-
NÓW  Poľsko

Chór Mieszany „Hejnał 
Mazańcowice“, Poľsko

Women›s сhoir „Academy“ 
of the South Ukrainian Natio-
nal Pedagogical  

University named after 
K.D. Ushinsky, Ukrajina

Cantus Carponensis, Krupi-
na, Slovensko

Spevácky zbor OMNIA, 
Slovensko

Spevokol LIPKA pri MO 
MS Valaská, Slovensko

SPIEVANKOVO
Pozývame vás na nový kon-

cert Spievankova! Kto by 
nechcel Spievanke a Zahraj-
kovi pomôcť zachrániť Krá-
ľovnú Harmóniu a spolu s 
ňou celé Spievankovo. Za-
žite prekrásne piesne z filmu 
Spievankovo 6 a Kráľovná 
Harmónia a interaktívny roz-
právkový príbeh.

 Piatok - 18. 5. 2018 o 16:00
 Sobota - 19. 5. 2018 o 11:00
Vstupné  9 €

TALKSHOW JAKUBA PTAČINA A 
JEHO PRIATEĽOV

26. 5. 2018 o 19:00
Účinkujú: Jakub Ptačin, 

Ľudmila Kolesárová, Juraj 
„Šoko“ Tabáček, Tomi KID 
Kovács, BPM trio

Vstupné  12 €

Gorazdovo výtvarné Námestovo 
– XXIII. ročník celosloven-

skej výtvarnej súťaže detí a 
mládeže zameranej na národ-
nú históriu.

14. 6. 2018
XXIII. ročník súťaže je sú-

časťou každoročných Sväto-
gorazdovských dní na Slo-
vensku. Vyhlasovateľmi sú-
ťaže sú Mesto Námestovo, 
Národné osvetové centrum 
Bratislava a Spoločnosť Svä-
tého Gorazda Bratislava. Or-
ganizátorom súťaže je Dom 
kultúry v Námestove. Spo-
luorganizátormi sú Rímsko-
katolícky farský úrad Ná-
mestovo, Cirkevná základná 
škola sv. Gorazda v Námes-
tove, Matica slovenská Mar-
tin, Spolok svätého Vojtecha 

Trnava, Cyrilometodská spo-
ločnosť a vyhlasovatelia sú-
ťaže.

Súťažné témy: 1. Osobnos-
ti Veľkej Moravy – Gorazd, 
Metod, Rastislav, Svätopluk, 
Pribina, Koceľ, Sedempočet-
níci... (plagát, pohľadnica, ex 
libris) 2. Slovensko - krajina 
zázrakov (ľubovoľný prejav), 
3. Rodostrom mojej rodiny 
(ľubovoľný prejav). Súťaž je 
určená deťom a mládeži vo 
veku od 6 do 19 rokov žijú-
cim na území Slovenska. Žia-
ci a študenti súťažia v štyroch 
kategóriách. Súťaž je jedno-
kolová. Vyhlasovanie výsled-
kov a odovzdanie ocenení sa 
uskutoční 14. júna 2018 na 
slávnostnej vernisáži v Dome 
kultúry v Námestove. Súčas-
ťou vyhlasovania výsledkov 
a odovzdania ocenení je kul-
túrny program, odborné se-
mináre pre pedagógov a štu-
dentov a najmä tvorivé diel-
ne detí zo škôl v Námestove 
a okolitých obcí na tému Slo-
vensko – krajina, ktorú mám 
rád.

AVENGERS: 
NEKONEČNÁ VOJNA

Dobrodružný, akčný

6 €

3D
5.  5. sobota

o 18,00 h

DVA A POL KAČKY

Dobrodružný, akčný

5 €

6D
6.  5. nedeľa

o 16,00 h

AVENGERS: 
NEKONEČNÁ VOJNA

Dobrodružný, akčný

6.  5. nedeľa
o 18,00 h

TICHÉ MIESTO

Horor, triler

5 €

2D
9.  5. streda
o 18,00 h

 TAXI 5

Komédia

5 €

2D
10.  5. štvrtok

o 18,00 h

 POLNOČNÁ LÁSKA

Romantický

5 €

2D
13.  5. nedeľa

o 18,00 h

 FK: 
VNÚTORNÉ SLNKO

Dráma

4 €

2D
16.  5. streda

o 18,00 h

 DEADPOOL 2

Akčná komédia

5 €

2D
17.  5. štvrtok

o 18,00 h

 DEADPOOL 2

Akčná komédia

19.  5. sobota
o 18,00 h

UKRADNUTÁ 
PRINCEZNÁ

Animovaný

5 €

2D
20.  5. nedeľa

o 16,00 h

 TAXI 5

Komédia

20.  5. nedeľa 
o 18,00 h

  FK: VÁLEK

Dokumentárny

4 €

2D
23.  5. streda

o 18,00 h

  SOLO: A STAR WARS 
STORY

Akčný, dobrodružný

6 €

3D
24.  5. štvrtok

o 18,00 h

UKRADNUTÁ 
PRINCEZNÁ

Animovaný

5 €

2D
25.  5. piatok

o 18,00 h

  SOLO: A STAR WARS 
STORY

Akčný, dobrodružný

6 €

3D
25.  5. štvrtok

o 18,00 h

UKRADNUTÁ 
PRINCEZNÁ

Animovaný

27.  5. nedeľa
o 16,00 h

  SOLO: A STAR WARS 
STORY

Akľný, dobrodružný

5 €

2D
27.  5. nedeľa

o 18,00 h

Ďalšie číslo mestských novín NÁMESTOVČAN

vyjde 29. júna 2018.

Uzávierka príspevkov a inzercie  je 18. júna.
E-mail:oravec.namestovo@mail.t-com.sk



ZUŠ Ignáca Kolčáka v Ná-
mestove zaznamenala v po-
slednom období úspechy 
v podobe veľmi pekných 
umiestnení svojich žiakov na 
rôznych súťažiach.

Z hudobného odboru nás na 
dvoch podujatiach reprezen-
tovala talentovaná šesťročná 
huslistka Nelka Machajdo-
vá z Oravskej Polhory. Dňa 
23. marca sa zúčastnila na 18. 
ročníku súťažnej prehliadky 
Schneiderova Trnava. Žiačka 
z triedy p. uč. Ľ. Kurtulíko-
vej súťažila v prvej kategórii 
spolu s ďalšími 21 účastník-
mi a umiestnila sa v krásnom 
zlatom pásme a za svoju hru 
získala aj špeciálne ocene-
nie garanta súťaže S. Hoche-
la. Nelka absolvovala 6. aprí-
la aj Husľovú súťaž R. Orszá-
gha, ktorú pravidelne organi-
zuje ZUŠ J. L. Bellu v Krem-
nici. Vo svojej kategórii zís-
kala krásne strieborné pásmo 
a svojou hrou si vyslúžila 
pochvalu od odbornej poro-
ty, ktorá bola v zložení P. Mi-
chalica, F. Novotný a S. Mu-
cha. Na obidvoch súťažiach 
odzneli skladby od J. S. Ba-
cha a S. Macha a na klavíri ju 

sprevádzal T. Buc. 
Literárno-dramatický odbor 

pod vedením Z. Demkovej 
má za sebou najdôležitejšie 
recitačné a diva-
delné postupové 
súťaže. V Dol-
nom Kubíne sa 
15. marca ko-
nala regionálna 
prehliadka det-
ských divadel-
ných súborov. 
Náš divadelný 
súbor Prvosien-
ka s inscenáciou 
Modrý vtáčik v 
silnej konkuren-
cii 10 súborov 
získal 1. miesto 
a priamy postup 
na krajskú sú-
ťaž Divadelný 
medveď. Hlavná 
predstaviteľka 
T. Dibdiaková 
získala osobitnú cenu poro-
ty za stvárnenie svojej úlohy. 
Stredoškolský súbor Touch s 
pohybovo-tanečnou inscená-
ciou Na druhej strane získal 
tiež 1. miesto a priamy postup 
na krajské divadelné dni do 
Martina.

Dňa16. marca 2018 sa kona-
lo regionálne kolo v prednese 
poézie a prózy Hviezdoslavov 
Kubín pre stredné školy. A. 

Iglárová získala v poézii 1. 
miesto a postúpila na krajské 
kolo a L. Ondreková získala 
v próze 2. miesto.

Na okresnom kole v pred-
nese poézie a prózy Hviezdo-
slavov Kubín pre ZŠ boli 
úspešní všetci naši recitá-

tori a každý z nich si odnie-
sol umiestnenie.V próze zís-
kala V. Belicajová 2. miesto 
a R. Krasničan 3. miesto. 
V poézii obsadila S. Bystri-
čanová 3. miesto, J. Fejová 
a T. Dibdiaková  získali prvé 
miesta vo svojich kategóriách 
a postúpili na krajské kolo.

Náš literárno-dramatic-
ký odbor mal zastúpenie aj 
naceloslovenskom kole du-
chovnej súťaže A slovo bolo 
u Boha, ktoré sa konalo 7. 
apríla v Bratislave. Repre-
zentovala nás stredoškoláčka  
A. Iglárová, pre ktorú to bola 
jej prvá účasť na tejto súťa-
ži.  Úroveň recitácií bola veľ-
mi vysoká. Napriek tomu, že 
nezískala žiadne umiestne-
nie, odniesla si nielen veľa 
inšpirácií do svojej ďalšej 
recitačnej práce, ale aj krás-
ne umelecké zážitky z celko-
vej atmosféry tejto duchovnej 
súťaže.

Touto cestou všetkým žia-
kom srdečne blahoželá-
me, ďakujeme im za úspeš-
nú reprezentáciu našej školy 
a prajeme veľa úspechov v 
ďalších súťažiach.

Michal Puchel

Akademický rok 2017/2018 
ukončili 9. apríla študenti – 
seniori z Univerzity tretie-
ho veku (UTV) v Námestove 
v študijnom programe: Člo-
vek a zdravie a Psycho-
lógia. Veľký záujem bol 
najmä o psychológiu, kde 
prednášky absolvovalo 64 
poslucháčov. Postupne po-
čas štúdia získavali infor-
mácie a poznatky z oblasti 
virtuálnej reality, ako mo-
tivovať seba a iných, krea-
tivity a intuície pri rozvo-
ji emočnej inteligencie, re-
miniscencie a jej vplyv na 
mentálne a fyzické zdra-
vie a veľa ďalších zaují-
mavých tém. V rozprave 
v závere ročníka senio-
ri vyzdvihli najmä erudo-
vanosť lektorov,  pretože 
z každej prednášky odchá-
dzali s pocitom, že vždy 
niečo nové vedia. Poďa-
kovanie patri aj vedeniu 
Základnej školy na Ko-
menského ulici za vytvo-

renie podmienok a komfortu 
pri vzdelávaní a našej obeta-
vej a stále ochotnej, usmie-
vavej koordinátorke Mgr. 
Anne Draveckej. Iba jedno 

nás mrzí, škoda, že sme neza-
čali už skôr, ako pred štyrmi 
rokmi. Tak krásne prázdniny, 
spolužiaci.    

Mgr. Marta Slovíková
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Pekné úspechy žiakov zo ZUŠ Ignáca Kolčáka

Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka v Námestove
Pozývame rodičov a ich detičky, ktoré majú zá-

ujem ovládať hru na nejakom hudobnom nástro-
ji, alebo veľmi pekne kreslia, recitujú a tancujú 
na prijímacie skúšky (zápis), ktoré sa budú ko-
nať v stredu 2. mája 2018 vo všetkých odboroch, 
v čase od 13:00 – 16:30 hod.

Hudobný odbor: Hattalova 367/15, Námesto-
vo (klavír, akordeón, gitara, husle, spev, dycho-
vé nástroje, bicie nástroje, cirkevná a chrámová 
hudba, heligónka).

Výtvarný odbor: ZŠ Slnečná Námestovo (vchod od 
telocvične), vyuč.: Mgr. Tatiana Slivková, Mgr. Janka Vel-, vyuč.: Mgr. Tatiana Slivková, Mgr. Janka Vel-
jačiková.

Komenského ul. (v priestoroch pod jedálňou ZŠ a MŠ),vy-
uč.: Mgr. Janka Peštová Sýkorová.

Literárno – dramatický odbor: ZŠ Slnečná Námestovo 

(vchod od telocvične), vyuč.: Mgr. Mária Vojtašá-
ková.

Tanečný odbor: ZŠ Slnečná Námestovo (vchod 
od telocvične),  vyuč.: Ing. Eugénia Labjaková,  
Mgr. Katarína Poletová (folklór).

ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pri-
pravuje na štúdium odborov vzdelávania umelecké-
ho zamerania v stredných školách a v konzervatóri-
ách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách 

s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Milí rodičia!
Neváhajte a príďte podporiť vzdelanie vášho dieťaťa. Radi 

vám poradíme, čo je pre vaše dieťa  najvhodnejšie.
Kolektív učiteľov ZUŠ

Pozvánka na talentové skúšky

Ľutujú, že nezačali skôr

Po príjemných mesiacoch štúdia nadišli pre vyše šesťdesiatku 
spolužiakov odboru psychológia, predtým odboru človek a zdravie 
na UTV, zaiste príjemné prázdniny. 

Foto: Oľga Bucová, študentka UTV

Leto s CVČ
Rodičia a milé deti, ale ten čas rýchlo letí. 
Leto sa k nám opäť chystá, zabáva, tá bude istá. 
CVČ Maják Vám teraz oznamuje, že aj tento rok letné tábo-

ry organizuje.
Tak neváhaj a pozri viac, prihlášku k nám pošli včas.

INZERCIA

Talentovaná Nelka Machajdová na husľo-
vej súťaži v Kremnici.

Deň zeme v MŠ
Aj v našej MŠ – Bernoláko-

va, sme chceli prispieť k čis-
tejšiemu okoliu, a preto sme sa 
rozhodli navštíviť blízky les 
a po zime pozbierať odpadky 
v ňom. Boli sme však milo 
prekvapení, pretože sme našli 
iba zopár vecí, ktoré tam 
nepatrili. Zato tam deti videli 
krásne kŕmidlo pre vtáčiky, 
krmelec pre zvieratá, ktorom 
bolo plno sena. Počúvali 
zvuky lesa, spev vtáčikov 
a spoločne sme si zopakovali 
pravidlá správania sa v lese.

Jozefína Klobučníková
učiteľka MŠ

Deti boli milo prekvapené z 
čistoty lesa a potešené z toho, 
ako je o zvieratká a vtáčiky 
postarané.



Volejbal je hlavným špor-
tom, ktorý sa už niekoľko ro-
kov realizuje v telocvični ZŠ 
Slnečná. Okrem tréningov 
volejbalistov Telovýchovnej 
jednoty Orava a 24-hodino-
vého turnaja, ktorý sa orga-
nizuje každý rok aj v žiac-
kej kategórií, sa každoročne 
poriadajú majstrovstvá okre-
su žiačok a žiakov pod zá-
štitou Centra voľného času. 
V minulosti sa niekoľkokrát 
prebojovali na majstrovstvá 
kraja, kde najlepším výsled-
kom bolo 2. miesto. Tento 
rok sa do okresného kola pre-
bojovali tieto družstvá. Ka-
tegória žiačok ZŠ Slnečná, 
ZŠ Komenského, ZŠ Novoť, 
ZŠ Hruštín. Kategória žia-
kov ZŠ Slnečná, ZŠ Novoť, 
ZŠ Zákamenné, ZŠ Komen-
ského. Turnaj sa organizo-
val 22. marca v telocvični ZŠ 
Slnečná a po niekoľkohodi-
novom boji plnom napätých 
situácií a vyrovnaného finál-
neho zápasu medzi dievčata-
mi ZŠ Novoť a ZŠ Slnečná, 
ktorý sa rozhodol až v treťom 
sete rozdielom 2 lôpt, výsled-
ky dopadli nasledovne. 

Kategória dievčat:
1. miesto - ZŠ Novoť 
2. miesto  - ZŠ Slnečná 
3. miesto - ZŠ Hruštín
4. miesto – ZŠ Komenského

Kategória chlapcov: 
Miesto - ZŠ Novoť
2. miesto - ZŠ Zakamenné
3. miesto - ZŠ Slnečná 
4. miesto - ZŠ Komenského 

Tomáš Kucharík

Celkovo až 104 bežcov sa 
rozhodlo vo štvrtok, 22. febru-
ára večer, prispieť svojím die-ím die-m die-
lom k úspechu nultého roční- úspechu nultého roční-nultého roční-
ka nočného benefičného behu 
dvojíc. Dvojice súťažiacich 
súperili v mužskej, ženskej, 
zmiešanej a tzv. X-gen, teda 
zmiešanej kategórii. Poduja-
tie otvoril svojím príhovorom 
primátor mesta Námestovo 
Ján Kadera. Po ňom sa už sú-
ťažné dvojice postavili na zák-
ladné stanovište v ZŠ Slnečná 
a rozbehli sa plniť úlohy. 

Akcia vznikla z nápadu 
dvoch mladých ľudí. 
Lucie Sirotiarovej, 
ktorá podobnú ak-
ciu organizovala už 
aj v Banskej Bystri-
ci a Dávida Roma-
ňáka, ktorý v rám-
ci skupiny Mladých 
národniarov reali-
zoval v Námestove 
viaceré akcie. Pod-
ľa jeho slov však usporiada-
teľom chýbal pocit zadosťuči-
nenia, ktorý našli práve v be-
nefícii. V rámci toho sa roz-
hodli dať aj nočnému behu 
dvojíc širší, a najmä hlbší 
zmysel, teda pomoc tým, ktorí 
to potrebujú. Dvaja mladí 
ľudia sa rozhodli dať svojmu 
nápadu reálnu šancu a pustili 
sa do organizácie. 

Výsledkom bola naozaj po-
darená akcia. Pre súťažiacich 
mali organizátori pripravené 
občerstvenie vo forme neal-
koholického osvieženia, ka-
pustnicu, nákrčník a v ne-
poslednom rade dobrú nála-

du. Úsmev a radosť z pomo-
ci druhým sú nákazlivé, čo 
sa podpísalo aj na veselej ro-
dinnej atmosfére. Tmavé uli-
ce Námestova boli v ten večer 
plné smiechu a zdravej súťa-
živosti, aj keď zmyslom akcie 
bolo najmä zúčastniť sa a po-
môcť.  Počas vyhodnotenia sa 
súťažiacim predstavila orga-
nizácia Misia mladých, ktorá 
dlhodobo pracuje s rodinami 
v núdzi a zlej sociálnej situá-
cii. 

Celkový výťažok z nultého 
ročníka nočného benefičného 
behu dvojíc bol 915 eur. Časť 
z nich použila Misia mladých 
na nákup hospodárskych zvie-

ratiek pre sociálne slabšie ro-
diny, ktoré zároveň naučili, 
ako sa o ne starať. Poskytli im 
tak možnosť určitej sebestač-
nosti aj v čase, keď je problé-
mom práve ekonomická situ-
ácia. Ďalšia časť z výťažku sa 
prerozdelila medzi dve rodiny, 
ktoré boli v nedávnej minulos-
ti postihnuté tragédiou. V obci 
Mútne ostalo po ockovi, kto-
rý prehral boj s rakovinou šesť 
detí a v Hruštíne sa rozhod-
li pomôcť mamičke, ktorej 
zomrel 1,5 ročný synček. 

Organizátori akcie dosta-
li mnoho pozitívnych spät-
ných väzieb, či už od ľudí, 
ktorí pomohli, alebo od ro-
dín, ktorým bola vďaka behu 
pomoc poskytnutá. Podľa ich 
slov je práve toto spomína-
né zadosťučinenie, ktoré dáva 
ich akciám zmysel a im chuť 
organizovať ich ďalej. Sami 
podujatie zhodnotili ako ak-
ciu, ktorá si zaslúži opakova-
nie, takže – už teraz sa tešíme. 

(sl, rd)
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XXIV. ročník Mestskej volejbalovej ligy 
v Námestove

V stredu 21. apríla 2018 vy-
vrcholil XXIV. ročník Mest-
skej volejbalovej ligy zmie-
šaných družstiev -VúML 
v Námestove. 

O putovný pohár bojova-
lo od novembra 2017 v telo-
cvični ZŠ Slnečná v Námes-
tove osem družstiev. V zá-
kladnej časti súťaže hrali 
družstvá po dva zápasy kaž-
dý s každým, na dva víťazné 
sety. Nasledovalo štvrťfinále, 
kde sa družstvá stretli podľa 
umiestnenia v základnej časti 
systémom: 

1-8, 2-7, 3-6 a 4-5. Po odo-
hratí dvoch vzájomných zá-
pasov postúpili do semifinále 
víťazi štvrťfinálových súbo-
jov. Semifinále sa hralo sys-
témom na dva hrané zápasy a 
na tri víťazné sety. Zo semifi-
nálových duelov vzišli dvoji-

ce družstiev, ktoré hrali o tre-
tie a prvé miesto. 

O tretie miesto bojova-
li družstvá Novoť a Gym-
nik. Gymnik bol nako-
niec úspešnejší po výsledku 
3:2 (-23,11,18,-23,10). Pu-
tovný pohár víťaza mest-
skej ligy získalo premiéro-
vo družstvo Taktic, ktoré vo 
finále porazilo Celebrity 3:1 
(-14,23,15,16).

Konečné poradie tohto 
ročníka: 1. Taktic, 2. Celeb-
rity, 3. Gymnik, 4. Novoť, 5. 
Zamakamené, 6. Tornádo, 7. 
Basket, 8. Cencúle.

Slávnostné vyhodnotenie 
XXIV. ročníka mestskej vo-
lejbalovej ligy spojené s odo-
vzdávaním cien sa uskutoč-
nilo 21. apríla v réžii Ivet-
ky Kramarčíkovej aj vďaka 
sponzorom, za čo im patrí 

veľké poďakovanie. Za naj-
lepšieho volejbalistu sezóny 
si družstvá vybrali Tibora Br-
ňáka (Taktic) a najlepšiu vo-
lejbalistku Zuzku Kurťákovú 
(Celebrity). Spomienka pat-
rila aj veľkému fanúšikovi 
a podporovateľovi volejbalu 
v Námestove Milanovi Čier-
nikovi, ktorý už nie je medzi 
nami. 

Milan, ďakujeme!
Mestská volejbalová liga 

v Námestove funguje od 
roku 1994 a jej hlavným cie-
ľom vždy bolo pritiahnuť čo 
najširšiu verejnosť k športu, 
hlavne mladých ľudí. Verím, 
že sa nám to všetkým, ktorí 
robíme okolo volejbalu v Ná-
mestove, podarilo. 

Za organizačný výbor 
VúML a volejbalový oddiel

Marián Melišík

Víťazné družstvo XXIV. ročníka VúML – Taktic.              Foto: (mvl)

Volejbal je na Základnej škole Slnečná už tradícia

Základná škola na Slnečnej ulici v Námestove prišla o víťaz-
stvo až v treťom sete rozdielom dvoch lôpt. Školu reprezento-
valii títo žiaci - Sára Kurťáková, Lucia Čajková, Mária Gni-
diaková, Sára Babinská, Tatiana Mokošáková, Kristína Lipni-
čanová, Viktória Plevjaková, Michaela Rusinková, Rastislav 
Pisarčík, Ľubomír Matis, Igor Iliev, Tomáš Kuchárik, Matej 
Gogolák, Erik Macala, Jakub Pilarčík, Patrik Ončák.

Dievčatám a chlapcom gratulujeme a prajeme ďalšie špor-
tové úspechy na stredných školách.           Foto: David Kováč
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Noviny občanov mesta Námestovo

   

Beh ulicami mesta - pre každého
Budujeme tradíciu Behu uli-

cami mesta Námestova, v spo-
lupráci s TJ Oravan a mestom 
Námestovo.

Beh vytvára príležitosť pre 
občanov nášho mesta v ob-
lasti športového a kultúrne-

ho vyžitia, nadviazanie a opä-
tovné obnovenie priateľstiev. 
Beh je vhodný pre deti aj dospe-
lých, mladých aj starých, jednot-
livcov, skupiny či rodiny s deťmi. 
Zúčastniť sa môže každý.

Dĺžka trate:  5 km dospelí 

500 m detský beh 
Ukončenie online re-

gistracie: 17. mája 2018 
Limitovaný počet účastníkov: 
350 bežcov

POSTAV SA S NAMI NA 
ŠTART. 

Behom k dobrým  skutkom

Účastníci benefičného behu.         Foto:(mn)



Obľúbený Oravský pohár 
(OP) sa rozdelil do dvoch 
hracích dní. Hráči piatich 
prihlásených hokejových tí-
mov TJ Oravská Lesná, 
HK Sokol Jalovec, HK Pu-
cov, HK Vavrečka, HK Ná-

mestovo si zmerali sily naj-
skôr vo štvrtok 28. decem-
bra a druhú etapu odohrali 
deň pred Silvestrom.V mi-
nulosti, pokiaľ boli priazni-
vé zimné poveternostné pod-
mienky, sa táto súťaž hráva-

la na prírodných ľadových 
plochách v Liesku, Pucove, 
Oravskej Lesnej alebo v Trs-
tenej. Keď to počasie nedo-
volilo, turnaje sa uskutoč-
nili na zimných štadiónoch 
v Dolnom Kubíne, resp. raz 

aj na Altise. 22. ročník tur-
naja hostila Oravská Lesná. 

Druhýkrát v histórii OP sa 
víťazom stalo mužstvo HK 
Námestovo, ktoré v tejto tur-
najovej súťaži štartovalo po 
6-ročnej odmlke. Na druhom 

mieste skončil, doteraz naj-
početnejší až 8-násobný ví-
ťaz OP, kolektív HK Pucov.  
Pohár za tretie miesto si od-
náša víťaz predchádzajúcich 
dvoch ročníkov a celkovo 
4-násobný víťaz, domáci tím 
TJ Oravská Lesná.

Jozef Babinský

Výsledky zápasov:
HK Námestovo – TJ 

Oravská Lesná5:2 (1:1, 
2:1, 2:0),  sn  1:0

Góly –  Matej Záhradník 2, 
Tomáš Chudý, Richard Uh-
liarik, Martin Slovík

Asistencie – Ľubomír Ada-
mec 2, Igor Olbert 2, Richard 
Uhliarik, Kornel Oselský

HK Sokol Jalovec – HK 
Námestovo 2:3 (1:0, 1:1, 
0:2),  sn  1:0

Góly– Matej Záhradník 2, 
Adam Haluška

Asistencie – Matej Záhrad-
ník, Richard Uhliarik, Mar-
tin Slovík

HK Vavrečka – HK Ná-
mestovo 5:8 (3:1, 1:2, 1:5),  
sn  1:0

Góly – Matej Záhradník 3, 
Roman Huľo 2, Richard Uh-
liarik 2, Igor Olbert

Asistencie – KevinJendroľ 
3, Richard Uhliarik 2, Mar-
tin Slovík 2, Kornel Oselský

HK Námestovo – HK Pu-
cov 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Góly –  Roman Huľo 2, 
Kornel Oselský, Tomáš 
Chudý

Asistencie – Richard Uh-
liarik, Tibor Grígeľ, Matej 
Záhradník

HOKEJ

FUTBAL - MŠK NÁMESTOVO
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Futbalová jarná časť v plnom prúde
Dospelí majú za sebou 

úvodných päť jarných zápa-
sov. Pôvodne ich malo byť 
v tejto dobe odohraných cel-
kovo už šesť, no veľké der-
by stretnutie medzí domá-
cim MŠK a rivalom z Orav-
ského Veselého sa neodo-
hralo pre nespôsobilý terén. 
Náhradný termín stretnutia 
je naplánovaný na 1. mája 
o 16.30 hod. Všetkých vás 
pozývame. 

Na úvodné stretnutie jari 
nastúpili žlto-čierni 18. mar-
ca proti Krásnu nad Kysu-
cou. Tento zápas sa odohral 
na umelej tráve v Kysuckom 
Novom Meste. Námestov-
čania nadviazali na výborné 
výsledky zo zimnej prípravy 
a súpera zdolali jednoznačne 
4:0. O presné zásahy sa po-
starali Juraj Siman (z 11 m), 
Ľubo Jaššo a dvakrát presne 
namieril aj Patrik Jagnešák. 
V tomto stretnutí nenastúpi-
li zranení Čecho so Žákovi-
čom, no aj tak to bol štart ako 

hrom. Po úvodnom zdare však 
prišla prehra na pôde predpo-
sledného Fiľakova v pomere 
2:0. Nasledoval zápas zo sú-
perom z Čadce, ktorá hráva 
pod vedením bývalého tréne-
ra Námestova, Pavla Strapá-
ča. Zápas sa skončil remízou 
1:1 a môžeme len ťažko po-
vedať, kto bol so ziskom bodu 
spokojnejší. O presný zásah 
sa v 23. minúte postaral naj-
lepší strelec zimnej prípravy, 
Samuel Kurtulík. Rusnákovci 
odohrali svoj prvý domáci jar-
ný zápas až v sobotu 14. aprí-
la, keď privítali v tejto sezóne 
dobre hrajúcu Rimavskú So-
botu. V tomto zápase sa však 
od domácich úplne odklonilo 
šťastie a pripísali si najtesnej-
šiu prehru 1:0. Námestovča-
nov museli mrzieť predovšet-
kým nevyužité šance z prvého 
polčasu. Jednu z najväčších 
nevyužil Lukáš Kubica. Za 
predvedenú hru si však MŠK 
prehru určite nezaslúžilo. 

Po domácom zápase sa mu-
seli Námestovčania rýchlo 

V súboji bývalého trénera MŠK Pavla Strapáča (vľavo) so súčasným Ivanom Rusnákom (vpravo) sa zrodila remíza 1:1.   
                Foto: Milan Švába

otriasť, pretože na nich čakal 
ďalší zápas. V súboji proti po-
slednej Detve sa rusnákovcom 
podarilo podať dobrý výkon 
a od súpera si po góle kapitá-
na Martina Habiňáka a úspeš-
nej penalte Juraja Simana od-
viezli všetky tri dôležité body. 
Na najbližšie stretnutie nastú-
pi MŠK 28. apríla (sobota), 
keď na domácej pôde privíta 

o 16-tej hodine celok z Novej 
Bane. 

Marián Kasan
Strelci gólov dospelých v 

sezóne 2017/2018 po 19 ko-
lách:

10 - Marek Žákovič, Pat-
rik Jagnešák, 4 - Samu-
el Kurtulík (1 z 11 m),  
2 - Juraj Siman (1 z 
11 m), Ľubomír Jaššo,  

1 - Martin Buckulčík, Michal 
Čiernik, Rastislav Jagnešák, 
Lukáš Čecho, Lukáš Kubica.

Aktuálne jarné výsledky 
zápasov:

TJ Tatran Krásno nad Ky-
sucou 0 – 4 MŠK Námesto-
vo góly: 2x Patrik Jagnešák, 
Juraj Siman (z 11m), Ľubo-
mír Jaššo

FTC Fiľakovo 2 – 0 MŠK 
Námestovo

FK Čadca 1 – 1 MŠK Ná-
mestovo gól: Samuel Kurtu-
lík

MŠK Námestovo 0 – 1 
MŠK Rimavská Sobota

MFK Detva 0 – 2 MŠK 
Námestovo góly: Juraj Siman 
(z 11 m), Martin Habiňák

Víťazný tím 22. ročníka Oravského pohára.                                                                  Foto: HK Námestovo 

HK Námestovo víťaz Oravského pohára 

1. HK Námestovo 4 4 0 0 20:11 8
2. HK Pucov 4 2 1 1 14:12 5
3. TJ Oravská Lesná 4 1 1 2 14:18 3
4. HK Sokol Jalovec 4 0 2 2 14:17 2
5. HK Vavrečka 4 0 2 2 17:21 2

Námestovo  zaknihovalo  prvú  jarnú  domácu  prehru  po 
smolnom zápase proti Rimavskej Sobote. Foto: Milan Švába


