
Pre voľby do orgánov sa-
mosprávy miest a obcí, kto-
ré budú v sobotu 10. novem-
bra 2018 schválili poslanci 
MsZ v Námestove na rokova-

ní mestského zastupiteľstva 1. 
augusta, rovnako ako už v pre-
došlých voľbách, jeden voleb-
ný obvod. Bude v ňom 8 vo-
lebných okrskov – dva v bu-
dove mestského úradu, prvý 
vo veľkej zasadačke, 2. v so-
bášnej miestnosti, 3. v Dome 
kultúry, 4. a 5. v CZŠ - učeb-

niach 1 a 2. Šiesty, siedmy 
a ôsmy volebný okrsok budú 
v ZŠ Brehy, učebniach 1, 2, 3.

Vychádzajúc z aktuálneho 
počtu obyvateľov k 10. júlu 

2018, čo je 7847 občanov Ná-
mestova, mali nezávislí kandi-
dáti na primátora a poslancov 
mestského zastupiteľstva pod 
petíciu za svoju kandidatúru 
získať 200 podpisov oprávne-
ných voličov. 

Právo voliť, ktoré prináleží 
občanom starším ako 18 ro-
kov, má v súčasnosti v Ná-
mestove  6 220 občanov, kto-
rých hlasy 10. novembra, v 
čase od 7.00 – do 22.00 hod. 
budú rozhodovať o primáto-
rovi a 12 novozvolených po-
slancoch Mestského zastupi-
teľstva v Námestove.         (r)
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Školský rok sa začal aj pre 116 prvákov
Prázdniny sa skončili a pri-

chádzajú školské povinnos-
ti. V pondelok 3. septem-
bra 2018 sa pre žiakov začal 
školský rok 2018/2019. Zá-
kladné školy v našom mes-
te slávnostne privítali žiakov, 
pričom najväčšiu pozornosť 

venovali  žiakom, ktorí prišli 
do školy aj so svojimi rodič-
mi, teda prvákom. 

Slávnostného otvorenia 
školského roka na školách sa 
zúčastnil aj primátor mesta  
Ján Kadera. Privítal nových 
prváčikov, zaželal im veľa 

úspechov, elánu a potešenia 
z výsledkov, aby sa im v ško-
le páčilo a za svoju prácu boli 
odmenení iba tými najlepší-
mi známkami. Všetci prváci 
v meste dostali od primátora 
mesta malý darček.

Veľa radosti z úspechov detí 
poprial rodičom i učite-
ľom. Vyslovil presved-
čenie, že všetci úspeš-
ne zvládnu školský rok, 
dosiahnu výborné vý-
sledky, pričom sa mesto 
bude snažiť, tak ako do-
teraz, vytvárať školám, 
predovšetkým v svojej 
zriaďovateľskej pôsob-
nosti, čo najlepšie pod-
mienky pre výchovu 
a vzdelávanie. 

V novom školskom 
roku do školských lavíc 
na základných školách 
v meste zasadne 116 
prvákov.

Ivan Veljačik                                                                                              
Prvý deň v  škole bol zaujímavý nielen pre prváčikov, ale aj ich ro-

dičov.                    Foto: (msú)

Peter Balušík, Mgr., 53 r., SZČO, SME RODINA – Boris Kollár
Igor Dreveňák, 29 r., podnikateľ, Strana zelených Slovenska
Eduard Dunčič, Ing., 51 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
Miloš Ferleťák, 41 r., podnikateľ, Strana zelených Slovenska
Drahomíra Galčíková, 65 r., dôchodkyňa, SMER – sociálna demokracia
Igor Gašpar, MUDr., 39 r., zubný lekár, nezávislý kandidát
Jaroslav Genšor, Ing., 48 r., geodet, Kresťanskodemokratické hnutie
Karol Grigel, 59 r., živnostník, NÁRODNÁ KOALÍCIA
Marián Grigeľ, 63 r., podnikateľ, Slovenská národná strana
Matej Hajdučík, Ing., 32 r., inžinier zákazníckej kvality, nezávislý kandidát
Danica Hollá, Ing. Arch., 53 r., autorizovaná architektka, nezávislá kandidátka
Ignác Hrkeľ, 63 r., dôchodca, Slovenská národná strana
Jaroslav Hucík, Ing., 44 r., ŠOP-SR Banská Bystrica, nezávislý kandidát
Dominik Jendroľ, Ing., 46 r., podnikateľ, SMER – sociálna demokracia
Peter Koľada, Ing., 40 r., inžinier kvality, Kresťanskodemokratické hnutie
František Košťál, 68 r., dôchodca, SMER – sociálna demokracia
Tomáš Kucharík, PaedDr., 45 r., pedagóg, Slovenská národná strana
Juraj Kurtulík, Ing., 59 r., stavebný inžinier, Kresťanskodemokratické hnutie
Július Labaj, Ing., 47 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát
Ján Laštík, PhDr., 51 r., sociálny pracovník, Slovenská národná strana
Silvia Loneková, MUDr., 64 r., lekárka, SMER – sociálna demokracia
Dezider Meško, 50 r., SZČO, nezávislý kandidát
Kamil Miklušičák, Ing., 42 r., technik, SMER – sociálna demokracia
Karol Novocký, 64 r., vodič, nezávislý kandidát
Jaroslav Pavlák, 68 r., dôchodca SMER – sociálna demokracia
Jozef Pindjak, 69 r., dôchodca, SMER – sociálna demokracia
Tomáš Plutinský, 34 r., technik, SMER – sociálna demokracia
Pavol Ptačin, 36 r., podnikateľ, Slovenská národná strana
Ľuboš Rusnák, 34 r., živnostník, nezávislý kandidát 
Martin Rusnák, 39 r., podnikateľ v cestovnom ruchu, SME RODINA – Boris Kollár
Róbert Sládek, Ing., 54 r., technológ, Kresťanskodemokratické hnutie
Róbert Striženec, Mgr., 50 r., obchodný riaditeľ, Kresťanskodemokratické hnutie
Anna Sumegová, Mgr., 53 r., špeciálna pedagogička, Slovenská národná strana
Tomáš Štefaničiak, 42 r., konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát
Milan Šurin, 47 r., technik, Kresťanskodemokratické hnutie
Ivan Trabalík, Mgr., 27 r., administratívny pracovník, nezávislý kandidát
Anton Ťapák, Ing., 66 r., dôchodca, SMER – sociálna demokracia
Štefan Uhliarik, Ing., 45 r., manažér, Kresťanskodemokratické hnutie
Václav Uram, 38 r., SZČO, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
Jozef Vajdiar, 37 r., podnikateľ SMER – sociálna demokracia
Mária Vranová, JUDr., 62 r., dôchodkyňa, nezávislá kandidátka
Rastislav Zanovit, MUDr., 44 r., všeobecný lekár, Kresťanskodemokratické hnutie

V Námestove s právom voliť 6 220 občanov

V  komornom prostredí „zasadačky“ pred zasadačkou MsÚ 
a  vo veľkej horúčave sa 1. augusta konalo zasadnutie MsZ, 
venované komunálnym voľbám.         Foto: (lá)

So záujmom pracovať pre mesto 
45 kandidátov

Mestská volebná komisia potvrdila kandidatúru všet-
kých troch kandidátov na primátora Mesta Námestovo 
(uvádzame ich v abecednom poradí): 

Milan Hubík, 57 r., obchodný zástupca, nezávislý kandidát
Ján Kadera, Ing., 61 r., primátor mesta, SMER – sociálna 

demokracia, Slovenská národná strana
Dávid Tarčák, JUDr., PhD., 34 r., nezávislý kandidát

Kým v roku 2018 kandidujú na post primátora traja kandidá-
ti, v komunálnych voľbách 2002 sa uchádzalo o túto funkciu 
sedem kandidátov, v roku 2014  šesť, v rokoch 1998 a 2006 po 
päť kandidátov, v roku 1990 dvaja...

Po roku 1989 doposiaľ viedli Mesto Námestovo  primátori – 
Ivan Krušinský, Ing. Etela Sečová a Ing. Ján Kadera. 

(r)

Milan Hubík Ing. Ján Kadera JUDr. Dávid Tarčák PhD.

V utorok 18. 9. 2018 zasadala mestská volebná komi-
sia, ktorá potvrdila kandidatúru 42 kandidátov na po-
slancov (uvádzame ich v abecednom poradí) a kandi-
datúru 3 kandidátov na primátora. 



Mesto má vo svojom vlastníctve veľa 
budov, takmer všetky (okrem domova 
pre seniorov), boli postavené ešte v mi-
nulom režime. Peňazí ani vtedy na rozha-
dzovanie zrejme nebolo, tak ich kvalita 
zodpovedá danej dobe. Treba objektívne 
povedať, že aj normy na tepelnoizolač-
né vlastnosti boli vtedy voči súčasným 
neporovnateľné. Mesto postupne stav-
by rekonštruuje, vymieňajú sa okná, za-
tepľujú obvodové plášte a strechy, mení 
sa aj ich krytina. Takto mesto postup-
ne zrekonštruovalo budovy materských 
škôlok, základných škôl, centra voľného 
času, domu kultúry, technických služieb. 
Tento rok prišiel na rad aj mestský úrad. 
Súčasné priaznivé počasie prácam pra-
je, tak veríme, že sa vyhneme mimoriad-
nym udalostiam v podobe silných daž-
ďov, akých sme boli svedkami pred pár 
dňami. Celkový náklad na rekonštrukciu 
predstavuje sumu 104 tisíc eur.

Milan Rentka

Úplne nové, plne elektrické 
auto bude mať Mestský úrad 
v Námestove. Mesto sa sta-
lo úspešné so svojou žiados-
ťou v rámci výzvy „Podpora 
elektromobility“, ktorú vy-
písal environmentálny fond. 
Vďaka tejto výzve dostane 
mesto nenávratný finančný 
príspevok na kúpu elektro-
mobilu vo výške 30 tisíc eur. 
Na konci augusta tohto roka 
dostal mestský úrad rozhod-
nutie ministra životného pro-

stredia o schválení dotácie. 
Povinná spoluúčasť mesta 
je vo výške 5%. V súčasnej 
dobe prebieha výberové ko-
nanie na obstaranie elektro-
mobilu. Po jeho uskutočnení 
a doplnení všetkých potreb-
ných príloh bude podpísaná 
zmluva s envirifondom a ná-
sledne auto dodané. Bude to 
malý príspevok ku skvalit-
neniu životného prostredia 
a čistoty ovzdušia v našom 
meste.             Milan Rentka

Ďalšie číslo mestských novín
NÁMESTOVČAN

vyjde 31. októbra 2018.
Uzávierka príspevkov a inzercie

 je 16. októbra.
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Rekonštrukcie strechy sa dočkala aj budova 
mestského úradu

Priaznivé počasie uplynulých dní stavbárom pri rekonštrukcii strechy 
na mestskom úrade prialo.       Foto: (msú)

Mestský úrad bude mať 
elektromobil

Ilustračná snímka elektoromobilu.              Foto: int.

Kľúčom k rozvoju cyklotrás je premostenie 
priehrady lávkou

Rozvoj cyklistickej dopra-
vy a cyklistiky v posledných 
rokoch zažíva vo svete, Slo-
vensko nevynímajúc, doslova 
boom. Mesto Námestovo ten-
to trend zachytilo hneď s ná-
stupom nového milénia. Vyu-
žilo možnosť získať finančné 
prostriedky z vtedy ešte pred-
vstupových fondov Európskej 
únie, vďaka ktorým si dalo 
vypracovať štúdiu  cyklistic-
kej trasy okolo celej Oravskej 
priehrady. Zo štúdie čítame, 
že trasa má dĺžku 44,84 km, 
je na nej navrhnutých 28 prie-
pustov, 16 mostov a jedna za-
vesená lávka na moste vedú-
com do Námestova. Trasa ve-
die viacerými katastrálnymi 
územiami – Námestovo, Klin, 
Zubrohlava, Bobrov, Trstená, 
Poľsko (Lipnica Wielka a Jab-

lonka), Štefanov nad Oravou. 
V roku 2003, keď bola štúdia 
spracovaná, bol hrubý odhad 
nákladov na jej realizáciu pol 
miliardy vtedajších Sloven-
ských korún. S budovaním sa, 
samozrejme, počítalo po eta-
pách, podľa finančných mož-
ností jednotlivých samospráv, 
ale predovšetkým to závise-
lo od schopnosti majetkového 
vysporiadania pozemkov pod 
cyklochodníkom.

Mesto Námestovo v sú-
časnosti intenzívne pracuje 
na dvoch cyklochodníkoch 
v meste. Jeden je dlho očaká-
vaný od amfiteátra na Nábre-
ží smerom na Studničku. Tu 
mesto stále zápasí s majet-
kovým vysporiadaním. Naj-
skôr to boli reštituenti, kto-
rí v trase chodníka pribúdali 

a teraz sú to dokonca aj Lesy 
SR, ktoré majú svoje vlastné 
pravidlá na prenájom pozem-
kov, resp. vyňatie z lesného 
pôdneho fondu a tento proces 
trvá dlhšie, ako sme rátali. 
Sme však optimisti a veríme, 
že aj posledné prekážky sa 
nám podarí prekonať a stavba 
sa v krátkej dobe zrealizuje.

Druhý cyklochodník, kto-
rý je z pohľadu mesta ove-
ľa dôležitejší, možno pove-
dať kľúčový, je chodník spá-
jajúci „starý PUNCH“ s „no-
vým PUNCH-om“, preto-
že jeho súčasťou je aj lávka 
cez priehradu. S jeho prípra-
vou sa začalo už v roku 2015. 
Mesto má naň spracovanú 
kompletnú projektovú doku-
mentáciu a v súčasnosti pre-
bieha stavebné konanie. Má 
názov „Cyklochodník do prá-
ce Námestovo“ a mesto chce 

na jeho realizáciu získať fi-
nančné prostriedky z fon-
dov EÚ. Čaká sa na súhlasné 
stanovisko Slovenskej sprá-
vy ciest, pretože trasa v časti 
pri „novom PUNCH-i“ vedie 
v telese štátnej cesty I/78, po 
pozemku Slovenskej správy 
ciest. Až po vydaní stavebné-
ho povolenia je možné pred-
ložiť žiadosť na získanie fi-
nancií na jeho realizáciu.

Ako na týchto dvoch príkla-
doch vidieť, najväčšou pre-
kážkou pri budovaní cyk-
lotrás nie sú vždy financie, tie 
sa nejakým spôsobom zabez-
pečiť dajú. Oveľa náročnejšie 
je trasu pod stavbou majetko-
vo vysporiadať. Na to sú po-
trebné nielen financie, ale aj 
ochota vlastníkov svoje po-
zemky odpredať.

Milan Rentka
prednosta mestského úradu

Štúdiu s názvom „Cyklistický okruh Oravská priehrada“ 
má mesto spracovanú už 15 rokov

Podpísali Memorandum 
o spolupráci

Podaril sa veľký krok v 
projekte Móla Oravy. Župa, 
mestá i obec podpísali Me-
morandum o spolupráci a 
dohodli sa, že architekto-

nickú štúdiu k uvedené-
mu projektu dajú vypraco-
vať už v priebehu najbliž-
ších týždňov. Keď to takto 
pôjde ďalej, čoskoro bude-
me môcť kráčať ponad vodu 
už aj na Oravskej priehrade.

Stretnutia na námestovskej 
radnici sa zúčastnili pred-

sedníčka ŽSK Erika Juri-
nová, Ján Kadera, primá-
tor Námestova, Magdalé-
na Zmarzláková, primátor-
ka Trstenej, Anton Grobar-

čík, starosta Bobrova a Jana 
Benke, Andrej Námislov-
ský, Vladimír Natšin, Jozef 
Polakevič, Matúš Závod-
ný, Marián Lucký, Veroni-
ka Hliničanová a Patrik Paj-
ta. Tešíme sa na ďalšiu spo-
luprácu!

Na Orave dobre o.z. 

Na stretnutí sa zišli iniciátori projektu s predstaviteľmi samo-
správy a VÚC Žilina.             Foto: Na Orave dobre o.z.

Fotomapa Cyklochodníka do práce Námestovo.



Stav miestnych komuniká-
cií a chodníkov bol po ply-
nofikácii mesta na prelome 
tisícročí v žalostnom sta-
ve. Odvtedy sa každý rok 
v mestskom rozpočte vy-
čleňujú financie, aby sa stav 
v tomto smere zlepšil. Ten-
to rok máme v pláne opra-
viť Komenského ulicu, Ná-
mestie A. Bernoláka okolo 
súdu a popred Makytu, ďa-
lej ulice Cyrila a Metoda a  
ČSA okolo mestského úra-
du. Nový asfaltový povrch 
tak dostane celá adminis-
tratívna časť mesta. Tento 
rok sa tiež rozšíri parkovis-
ko na Nábreží. Na zámko-
vú dlažbu sa zmení povrch 
frekventovaného chodníka 
od kostola po Lidl. Úplne 
nový chodník, tiež zo zám-
kovej dlažby, pribudne za 

domom kultúry zo Štefáni-
kovej ulice ku OD Klinec a  
mesto tiež vybuduje bezba-
riérový prístup do bytovky 
pri poliklinike.

Komenského ulicu sa poda-
rilo stihnúť zaasfaltovať po-

čas prázdnin, už treba doro-
biť len chodníky a vjazdy ku 
bytovkám. Ostatné spomína-
né stavby budú realizované 
postupne za sebou tak, ako 
boli vysúťažené.

Milan Rentka
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Výsledok pozemkových úprav bude záležať 
predovšetkým na postoji vlastníkov pozemkov
Rozdrobené vlastníctvo po-
zemkov je celoslovenský 
problém a nie je to inak ani 
v meste Námestovo. Exis-
tencia viacerých vlastníkov 
na jednej parcele značne 
komplikuje využívanie po-
zemkov, ich kúpu a pre-
daj, budovanie inžinier-
skych sietí, výstavbu budov 
a v konečnom dôsledku 
brzdí výraznejší rozvoj ce-
lého mesta.
Uvedený problém je možné 
riešiť niekoľkými spôsob-
mi. Okrem individuálneho 
vysporiadavania, ktoré je 
časovo a finančne veľmi 
náročné a kde nie je istý vý-
sledok, je možné pristúpiť 
aj k tzv. jednoduchým po-
zemkovým úpravám (JPÚ), 
často nazývaným komasá-
cia. Tie môže nariadiť a fi-
nancovať štát, alebo ich po 
dohode s vlastníkmi môže 
iniciovať  obec.

V Námestove bol prvý po-
kus o vykonanie JPÚ už 
v roku 2002. Bol vytvore-
ný obvod v lokalite Čerchle 
a Vojenské, boli identifiko-
vaní všetci známi vlastníci 

pozemkov, ktorí boli oslove-
ní a pozvaní na úvodné ro-
kovanie, aby sa zistil záu-
jem, resp. súhlas na vykona-
nie JPÚ. Stretnutie sa usku-
točnilo v kinosále kultúrne-
ho domu. Zúčastnila sa ho 
veľká väčšina vlastníkov, 
no napriek vysvetleniu vý-
hod scelenia pozemkov, do-
statočný súhlas sa získať ne-
podarilo. Paradoxne, súhlas 
nedali najväčší vlastníci po-
zemkov...

Ďalší „pokus“ rozbehnúť 
JPÚ bol v roku 2012. Mesto 
znovu dalo vypracovať pod-
klady potrebné na oslove-
nie vlastníkov. Súhlas vrá-
tila nadpolovičná väčšina 
vlastníkov, bol oslovený aj 
pozemkový úrad, ktorý JPÚ 
riadi a schvaľuje, no žiadosť 
zostala na pozemkovom úra-
de a ďalej sa v procese nepo-
kračovalo.

Do tretice všetko dob-
ré, tento rok sa mesto opä-
tovne pustilo do JPÚ. Po-
zemkový úrad však žiadal 
od mesta predložiť zmluvu 
s geodetickou firmou, ktorá 
bude JPÚ vykonávať. Mesto 
vo svojom rozpočte na ten-

to účel schválilo financie, 
uskutočnilo verejné obstará-
vanie na dodávateľa a uza-
tvorilo s víťazom zmluvu 
na vykonanie JPÚ v lokali-
te Vojenské. Geodeti navrh-
li obvod JPÚ na Vojenskom, 
zistili vlastnícke pomery 
k pozemkom a tieto podkla-
dy pre prípravné konanie za-
slali na pozemkový úrad. 
Ten následne osloví dotknu-
té štátne orgány a iné inšti-
túcie, aby sa k návrhu vyjad-
rili a v spolupráci s mestom 
sa pozvú všetci vlastníci po-
zemkov na stretnutie, kde 
sa bude od nich vyžadovať 
udelenie súhlasu k vykona-
niu JPÚ. Tí, čo sa stretnutia 
nezúčastnia, budú požiadaní 
o písomné vyjadrenie. Plo-
cha obvodu je 31 hektárov a 
je na nej 398 vlastníkov. Ak 
k dostatočnému súhlasu dôj-
de, v JPÚ sa bude pokračo-
vať, ak nie, tak sa ukončia. 

Teraz je všetko v rukách 
vlastníkov pozemkov. Od 
ich postoja bude závisieť, či 
sa JPÚ v Námestove úspeš-
ne uskutočnia alebo nie.

Milan Rentka
prednosta mestského úradu

Rekonštrukcie ciest a chodníkov pokračujú 
aj v tomto roku

Rekonštrukcia Komenského ulice.          Foto: (msú)

Nový plot a brána umožnia pohodlné parkovanie 
návštevníkom cintorína

V uplynulých týždňoch pra-
covníci Technických služieb 
Námestovo vybudovali nové 
oplotenie a bránu do areálu 
cintorína zo strany od štátnej 
cesty I/78. Okrem ďalšieho 
skrášlenia priestorov cintorí-
na sa otvorili možnosti par-
kovania návštevníkov cinto-
rína na parkovisku za ČSOB. 
Vyriešil sa tak nedostatok 
parkovacích miest pri cinto-
ríne z Hviezdoslavovej ulice. 
Pri pohreboch s väčšou účas-
ťou pozostalých, alebo počas 
sviatkov zosnulých, parkova-
cie miesta na Hviezdoslavo-
vej ulici nepostačovali. Bude 
potrebné ešte dorobiť scho-
dy od brány k jestvujúcemu 
chodníku vo vnútri cintorí-
na, aby bol vstup pohodlný 
a bezpečný. 

Rekonštrukcia štátnej cesty 
I/78 okrem vyriešenia kritic-
kej situácie na križovatke pod 
kostolom (v súčasnej dobe 
však už často zahltenej), vy-
riešenie problému nástupiš-

ťa SAD, bezpečnosti chod-
cov, šírky a kvality cesty, pri-
niesla aj viac ako 100 parko-
vacích miest. Časť z nich slú-
ži aj návštevníkom cintorína.

Milan Rentka

Nový plot a  brána do cintorína sú dielom pracovníkov 
Technických služieb mesta Námestovo.      Foto: (msú)

Vďaka finančnej podpo-
re Žilinského samospráv-
neho kraja a spolufinanco-
vaniu z mestského rozpočtu 
sa koncom augusta spustili 
terénne práce v okolí ska-
teparku, ktorý sa po troch 
rokoch konečne podarilo 
dokončiť. Ešte začiatkom 
tohto roka vznikol pro-
jekt zeleného parku, ktorý 
by mal vniesť na nábrežie 
viac zelene a vytvoriť od-
dychovú zónu pre návštev-
níkov. Zároveň majú tieto 
úpravy spojiť v jedno všet-
ky atrakcie v okolí a vytvo-

riť pekné kultúrne prostre-
die pre všetky vekové sku-
piny. Skatepark – parko-
ur – plážový volejbal – fit-
nes park – detské ihrisko a 
pripravovaný náučný chod-
ník. Úvodné finančné pros-
triedky na práce a výsadbu 
nie sú vysoké (VÚC 2000 
€, Mesto 1000 €), no au-
tori v spolupráci s mestom 
neustále hľadajú zdroje 
z grantových programov 
a spomínanému projektu 
by mali patriť aj niektoré 
položky z budúcoročného 
rozpočtu.          (mk)

Mesto začalo s terénnou úpravou a výsadbou v okolí skateparku

Aktuálna fotografia po prvotných terénnych úpravách.Vizualizácia pripravovaného projektu.         Foto: (msú)

Projekt pozemkových úprav v  mestskej časti Vojenské.



Jednoduché vymenovanie 
problémov už nepostačuje. Bude 
dôležité, komu ľudia, a teraz vo 
voľbách občania, veď  o nich sa 
hrá, uveria. Či uveria sľubom o 
otvorenej radnici, dostupnom bý-
vaní, modernizácii  infraštruktú-
ry... Či  prinesú nové tváre oča-
kávané riešenia. Kto bude mať 
odvahu a silu posunúť mesto do-
predu o dva tri roky. Všetci chce-
me žiť v meste, kde nebudú dro-
gy, nebudú sa nám každý rok to-
piť v priehrade mladí ľudia, kde 
bude podpora  a výstavba nájom-
ných bytov, pomoc pre mladé ro-
diny v podobe pripravenosti úze-
mia na rodinnú výstavbu. Kde 
budú pozemkové úpravy garan-
tované mestom - jednotlivec ich 
sám nezrobí, tú je úloha mesta 
jednoznačná a že sa to dá, ukazu-
jú ostatné dediny v okolí.

Kto uspeje? Nezávislí? Aká-
že v malom meste nezávislosť. 
Tu každý každého pozná - ne-
stačí sa len vzdať členstva v stra-
ne a očakávať lepší výsledok. Je 
dosť toho, kde je potrebné praco-
vať každý deň, nielen dva mesia-
ce pred voľbami: doprava, chod-
níky, nájomné byty, individuálna 
výstavba, školstvo, sociálna po-
litika, bezpečnosť v meste. Kto 
dokáže spojiť, vytvoriť tím po-
slanci - vedenie mesta, kto za-
bezpečí investície do škôl, do 
vzdelania. Ktorý primátor, kto-

rí poslanci, kto pospája, kto za-
bezpečí, aby mesto  o päť rokov 
bolo miestom pre dobrý život, 
prácu, oddych. Kultúra a príroda, 
to sú danosti ktoré máme. Budú-
cou úlohou a prioritným riešením 
je ich rozvoj.  Dajme dostatok fi-
nančných prostriedkov vlastným 
technickým službám,  nech opra-
vujú výtlky, upravujú cintorín 
od rána do večera. Ide to,   vidí-
me, zmenilo sa toho dosť za po-
sledné štyri rok. Máme novú ces-
tu cez mesto - neprišlo to samé, 
máme moderné osvetlenie - tiež 
je za tým kus roboty. Veľa sa in-
vestovalo do škôl. Vidieť to.  Na-
raz pribudne 120 nových bytov 
- tiež to neprišlo samé  z veče-

ra do rána. Ale je ešte veľa pred 
nami. Pozemkové úpravy na Čer-
chľách, treba  dokončiť preklád-
ku vysokého napätia a potom os-
tatné. Šetrenie v oblasti investí-
cii sa nevypláca, dobehne nás. 
Kvalitné školstvo   musíme chá-
pať ako nástroj na osobný roz-
voj, vzdelávanie musíme neustá-
le podporovať a rozvíjať. Roz-
voj v meste nezastavíme. Mesto 
sa bude a musí rozvíjať. Nesta-
vajme na negativizme. nepľuj-
me na seba, lebo deň po voľ-
bách bude potrebné spolupraco-
vať, hľadať riešenia. Bolo by na-
ivné si myslieť, že po voľbách sa 
to zázračne zmení . Nie, nezme-
ní. Zmení sa to, len ak budeme 
všetci poriadne robiť každý sám 
za seba na vlastnom mieste, po-
slanci prípravou rozpočtu, úrad-
níci jeho realizáciou a všetci prí-
stupom. Ak  zahodíme nenávisť a 
budeme hľadať riešenie, podíde-
me znovu o kus ďalej. To ale ne-
znamená, že sa máme uspokojiť 
z terajším stavom, lebo kto zasta-
ne, toho preskočia.  Prostriedky 
na rozvoj mesta sú, tak spoločne 
tlačme na realizáciu. Viem, veľa 
sa toho stihne ešte dokonca roka. 
Spájajme sa, hľadajme riešenia, 
pozitívne pozerajme na veci. Je 
to o súvislostiach o budúcnosti, 
akú pripravíme pre naše deti, pre 
našich vnukov, pre nás samých.

Marián Grígeľ
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Kto je kto v meste – predvolebný manuál

Primátor
Zo zákona: Primátor mes-

ta je štatutárnym a najvyšším 
výkonným orgánom mesta. 
Rozhoduje vo všetkých ve-
ciach správy mesta, ktoré nie 
sú zákonom vyhradené mest-
skému zastupiteľstvu. Vy-
menúva zástupcu primátora, 
prednostu mestského úradu, 
náčelníka mestskej polície 
a vedúcich jednotlivých od-
delení. Vedie a zvoláva roko-
vania mestského zastupiteľ-
stva (ďalej MsZ) a podpisuje 
uznesenia MsZ.

Súvislosti: Kandidát na pri-
mátora predstupuje pred ľudí 
so svojím volebným progra-
mom. Po zvolení by sa mal 
snažiť tento program usku-
točniť. Nedokáže to ale sám, 
a preto potrebuje okolo seba 
ľudí, ktorým verí a s kto-
rými bude spolupracovať – 
pracovníkov mestského úra-
du. V prvom kroku primá-
tor menuje prednostu, ktorý 
spolu s ním povedie mestský 
úrad. Prednosta sa zodpove-
dá priamo primátorovi a nik-
to okrem primátora ho ne-
môže menovať, ani odvolať. 
Prednosta sa potom stáva za-
mestnancom mestského úra-
du a v podstate je spolu s pri-
mátorom priamym nadriade-
ným všetkým vedúcim odde-
lení a ostatným pracovníkom 

na mestskom úrade. 

Prednosta
Zo zákona: Prednosta ve-

die a organizuje prácu mest-
ského úradu a zodpovedá pri-
mátorovi za chod a činnosť 
jednotlivých oddelení a za-
mestnancov mesta. Zúčast-
ňuje sa zasadnutí MsZ s hla-
som poradným. Ďalej koor-
dinuje spracovanie návrhov 
všeobecne záväzných naria-
dení mesta, vedie interné pri-
pomienkové konania, vydá-
va interné predpisy mestské-
ho úradu a podpisuje zápisni-
ce zo zasadnutí MsZ, zodpo-
vedá za prípravu materiálov 
na rokovanie MsZ a komisií 
MsZ. Koordinuje tiež prípra-
vu  rozpočtu mesta. 

Súvislosti: Prednosta by 
mal riadiť prevádzku mest-
ského úradu a mal by dbať na 
to, aby všetko fungovalo pod-
ľa platných zákonov. Primá-
tor by mal dbať na to, aby sa 
splnili ciele jeho volebného 
programu. V praxi ale všetko 
závisí od toho, ako si navzá-
jom podelia riadenie mest-
ského úradu.

Vedúci oddelení mestské-
ho úradu

Vedúci jednotlivých od-
delení s ostatnými pracov-
níkmi mestského úradu tvo-

ria výkonný orgán mestské-
ho úradu a sú reálne zodpo-
vední za realizáciu úloh po-
trebných na fungovanie mes-
ta, ako aj úloh potrebných na 
naplnenie volebného progra-
mu primátora. Vedúci odde-
lení sú menovaní do funk-
cie primátorom mesta a pla-
tia pre nich také isté pravidlá 
ako pre iných zamestnancov 
– majú s mestom podpísané 
pracovné zmluvy a ich pria-
mymi nadriadenými sú pred-
nosta a primátor mesta. Pra-
covné zmluvy so zamestnan-
cami podpisuje alebo ukon-
čuje primátor ako štatutárny 
zástupca  mesta.

Mestské zastupiteľstvo
Zo zákona: Zastupiteľstvo 

je zložené z poslancov zvo-
lených priamo obyvateľmi 
mesta na štyri roky. Primátor 
jedného z poslancov vyme-

nuje za zástupcu primátora. 
Mestské zastupiteľstvo naj-
mä určuje zásady hospodáre-
nia a nakladania s majetkom 
mesta, schvaľuje rozpočet 
mesta a jeho zmeny a schva-
ľuje záverečný účet mesta. 
Rozhoduje tiež o prijatí úve-
ru  alebo pôžičky, schvaľuje 
územný plán mesta, rozhodu-
je o zavedení miestnej dane a 
miestnych poplatkov, urču-
je plat primátora a vymedzu-
je rozsah výkonu funkcie pri-
mátora. Ďalej volí a odvoláva 
hlavného kontrolóra, zriaďu-
je, ruší a kontroluje rozpoč-
tové a príspevkové organizá-
cie mesta a na návrh primáto-
ra vymenúva a odvoláva ich 
riaditeľov.

Súvislosti: Rozsah právo-
mocí MsZ je naozaj široký. 
Poslanci sú pritom ľudia zvo-
lení v priamej voľbe – lekári, 
učitelia, podnikatelia, ...Všet-

ci sú zamestnaní a majú ob-
medzený čas na to, aby si 
problematiku, o ktorej majú 
rozhodnúť, naštudovali. Veľ-
mi preto závisí od kvality ma-
teriálov, ktoré sú im predlože-
né a veľmi pomáha, ak aspoň 
niektorí poslanci problemati-
ke rozumejú. Preto by si ob-
čania, ktorí poslancov volia, 
mali do MsZ zvoliť ľudí, kto-
rí  majú šancu problematiku 
pochopiť a ktorí budú hlaso-
vať v najlepšom záujme mes-
ta. Poslanci v tom ale nemu-
sia byť sami.

Komisie pri mestskom za-
stupiteľstve

Pri mestskom zastupiteľstve 
fungujú komisie MsZ. Tak 
komisie ako aj členov komi-
sií schvaľujú poslanci. Ak sa 
v MsZ objaví téma, ku ktorej 
poslanci nemajú dostatok in-
formácií, môžu tému posunúť 

do príslušnej komisie a vy-
žiadať si jej stanovisko, ktoré 
má odporúčací charakter. Po-
slanci môžu hlasovať aj pro-
ti odporúčaniu komisie. Kaž-
dú komisiu vedie jeden z po-
slancov MsZ. Zoznam komi-
sií MsZ v Námestove nájdete 
na stránke mesta.

Súvislosti: Poslanci sú zod-
povední za majetok mes-
ta a schvaľujú, ako sa bude 
s peniazmi mesta hospodáriť. 
Nemajú však žiaden dosah na 
to, či, ako a kedy sa schvále-
né akcie počas roka zrealizu-
jú. To je v úplnej kompeten-
cii primátora, prednostu a za-
mestnancov mestského úra-
du. Inými slovami ak poslan-
ci na niečo peniaze neschvá-
lia, mesto to nemôže začať 
realizovať. Ak ale na niečo 
peniaze schvália, ešte to ne-
znamená, že sa to zrealizuje. 
Ak by chcel  niekto zistiť, kto 
zastavil napr. výstavbu neja-
kej ulice v meste, musel by 
najprv zistiť, či boli materi-
ály k takejto stavbe predlo-
žené pracovníkmi mestského 
úradu do MsZ, potom či po-
slanci schválili na túto stavbu 
finančné prostriedky a nako-
niec, či bola vypísaná súťaž 
na realizáciu stavby a kedy 
je naplánovaná výstavba – 
v tomto prípade na staveb-
nom oddelení mestského úra-
du.

Ing. Marián Bránický
 poslanec MsZ

Často sa stretávam s tým, že ľudia nevedia, kto má 
v meste akú úlohu. Preto verím, že pred prichádzajúcimi 
voľbami pomôže krátke objasnenie: 

Ilustračné foto: (msú)

Dva mesiace súperenia. Bude sa súperiť o primátorský  
mandát, o každé poslanecké miesto. Kto zvíťazí?

Marián Grígeľ

Objednávateľ: Marián Grígeľ, Námestovo Dodávateľ: Mesto Námestovo



Modrotlač bola v minulosti ži-
vou súčasťou jednoduchého ľudo-
vého odevu oravského ľudu, živým 
článkom ľudovej umeleckej výro-
by. Modrotlačou sa označujú tkani-
ny s vykrytými bielymi vzormi na 
modrom podklade, čo sa docieľuje 
pohladením krycej kalovitej hmoty, 
tzv. rezervy a dodatočným ofarbe-
ním celého plátna na modro indigom 
v studenom farbive, zvanom „kypa“. 
Odborne povedané, modrotlač je 
tkanina, po-
tlačená nega-
tívnymi vzor-
mi pomocou 
rezervy. 

Počas let-
ných augus-
tových dní 
v skanze-
ne v Pribyli-
ne na Liptove 
traja Oravci - 
Matej Raba-
da, Eva Kur-
jaková a Mi-
roslav Haj-
dučík pred-
stavili plá-
tenníctvo a modrotlač z Oravy.  Do-
máci a zahraniční návštevníci sa tak 
mohli dozvedieť viac o histórii ako 
aj súčasnosti tohto fenoménu z na-
šej minulosti prostredníctvom pred-
nášok, praktických ukážok historic-
kých artefaktov, ako aj súčasnej vý-
roby modrotlače na Orave. 

Historické artefakty modrotlače, 
ako aj prednáška M. Hajdučíka o far-
biarni bratov Schiffferovcov v Slani-
ci, obohatili aj augustové stretnutie 
Slaničanov, čím im bola pripome-
nutá niekdajšia pýcha z obce Slani-
ca. Modrotlačové vzorkovníky látok 
z hornej Oravy, zo zbierky spomína-
ného prednášajúceho, sa v septembri 
stanú aj súčasťou expozície výstavy 
o plátenníctve a modrotlači v Lip-
tovskom múzeu v Liptovskom Mi-
kuláši, ktoré malo o ne nezvyčajný 
záujem. 

Malo by byť  záujmom nás všet-
kých, aby sme z tejto starej odno-
že ľudovej textilnej kultúry dnes čo 
najviac vyťažili. Začína byť aktu-
álna pre súčasné obliekanie i byto-

vú kultúru, ako aj pre rozvoj turiz-
mu. Tento obnovený záujem o ruč-
nú modrotlač svedčí o tom, že nie je  
zaujímavá len z historického hľadis-
ka, ale začína byť užitočná aj pre sú-
časnosť. 

Uvedomuje si to aj mesto Námes-
tovo. V letnom období a v krátkom 
čase na seba nadväzovali: popula-
rizačný seminár zameraný na feno-
mén tradície hornooravského plá-
tenníctva (HOP) a modrotlače, ako 

aj stretnutia výboru pre udržanie 
pamiatky a tradície HOP pri MsÚ 
v Námestove. Silne tu rezonova-
li myšlienky usporiadania výstav na 
túto tému a zriadenia miestnej stálej 
expozície, vybudovania pamätníka - 
pripomienky tejto našej slávnej his-
tórie,...  aby sa táto téma stala na ško-
lách súčasťou osnov náuky o histórii 
Oravy atď.

Plátenníctvo a modrotlač by sa tý-
mito plánovanými aktivitami tak ne-
mali stať len akousi pripomienkou, 
ale aj návratom k tradíciám a preja-
vu výtvarných hodnôt našich pred-
kov, čo nám môže pomôcť pri spo-
znávaní aj našej umeleckej minulos-
ti. Napokon pre niekoho môže byť 
aj očakávaným návratom ku vkusu 
a originalite.

Veľa otázok do budúcna tu ešte zo-
stáva otvorených. Možno to niekedy 
pripadá, že na začiatku sme chudob-
nejší o možné vysvetlenia a riešenia, 
ale zato sme bohatší o ďalšie výzvy. 
Nie je to rovnako pekné?

(mh)
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Keď sa povie škola, väčši-
ne z nás sa v predstave vyba-
ví nudná trieda plná plagátov, 
matematické, chemické vzor-
ce, možno kde-tu model ko-
stry, geografická alebo fyzikál-
na učebňa, zošity plné pozná-
mok, tašky plné kníh.

Takýto model vzdelávania už 
ale dávno neplatí. Hoci gymná-
zium stále poskytuje všeobec-
né vzdelávanie v rôznych prí-
rodovedných, humanitných, 
ale aj spoločensko-vedných 
disciplínach, vždy má čo po-
núknuť aj študentom, ktorí sa 
zaujímajú aj o praktické zruč-
nosti, prípravu na prácu v rôz-
nych odvetviach a chcú svoje 
akademické prednosti prepájať 
aj so zaujímavými športovými, 
talentovými a poznávacími ak-
tivitami. 

Aj preto Gymnázium Antona 
Bernoláka, ktoré okrem toho, 
že poskytuje kvalitné vzdelanie 
študentom z celého oravského 
regiónu, vo svojom vzdeláva-
com programe otvorilo nové 
možnosti posunúť vzdeláva-
nie bližšie k realite a poskytu-
je svojim študentom aj účasť 

v rôznych regionálnych, ná-
rodných i medzinárodných sú-
ťažiach, projektoch a progra-
moch. 

Minulý rok sme prvýkrát 
spustili tzv. Projektový týž-
deň, kde si študenti vyberú 
z ponúkaných predmetov je-
den projekt, na ktorom pracu-
jú. Pracujú v tímoch zložených 
z rôznych vekových kategórií, 
učia sa tímovej spolupráci, re-
alizujú svoje záujmy, tvorivosť 
a manuálne i umelecké zruč-
nosti. 

Vlani sa po prvýkrát naši štu-
denti zapojili aj do medziná-
rodne uznávaného programu 
DOFE - Ceny vojvodu z Edin-
burghu. 15 študentov počas 
jednotlivých úrovní programu 
(bronzová – 3 mesiace, strie-
borná – 6 mesiacov) plnili sys-
tematické úlohy v oblasti Špor-
tová zdatnosť, Rozvoj talentu, 
Dobrovoľníctvo a Dobrodruž-
ná expedícia, z ktorých si mu-
sia viesť elektronické denní-
ky svojej činnosti tzv. ORB. 
Tieto úlohy musia stíhať plniť 
vo svojom voľnom čase, po-
pri svojich bežných vzdeláva-

cích povinnostiach, čo je neraz 
mimoriadne náročné. Počas pl-
nenia programu tiež podstúpi-
li cvičnú a 2-dňovú tzv. kvali-
fikačnú expedíciu, ktorá preve-
rila ich samostatnosť, fyzickú 
i psychickú zdatnosť na trase 

dlhej 37 km v prostredí Orav-
ských Beskýd. V týchto dňoch 
si 10 našich študentov - Fi-
lip Klinovský, Edita Belkoťá-
ková, Lucia Kormanová,  Ma-
rián Bartoš, Katarína Proko-
pová, sestry Alžbeta a Barbo-

ra Bandíkové, Anna Poláko-
vá, Terézia Uhliariková a Mi-
riam Vojtechovská - odnesie 
zo slávnostnej ceremónie za 
účasti britského veľvyslanca, 
známych osobností a svojich 
rovnako zanietených rovesní-

kov, ocenenie bronzovej úrov-
ne programu a diplom, ktorý 
im v budúcnosti môže poslú-
žiť ako bonus pri prijímaní na 
vysokú školu alebo do zamest-
nania. Počas plnenia úloh toh-
to programu im pomáhali aj 

ich učitelia s podporou vede-
nia školy.

Pri plnení svojich dobrovoľ-
níckych  aktivít študenti spo-
lupracovali aj s rôznymi inšti-
túciami ako CVČ Maják, OZ 
VIAC Trstená, Dom sociálnych 
služieb Námestovo, Dom soci-
álnych služieb Novoť, pričom 
im pomáhali aj mnohí ochot-
ní obyčajní ľudia - majstri vo 
svojom odbore - z rôznych obcí 
Námestovského okresu. Tí boli 
ich tzv. mentormi, podporova-
li našich študentov, aby na do-
statočnej úrovni zvládli rôz-
ne zručnosti, či už ručné prá-
ce, športové a výtvarné zruč-
nosti, dobrovoľnícke aktivi-
ty so znevýhodnenými deťmi, 
osobami odkázanými na soci-
álnu pomoc, zdravotne oslabe-
nými ľuďmi, detskými zbormi 
a spoločenstvami a pod. Bez 
nikoho zo spomínaných osôb, 
ktoré túto činnosť vykonáva-
li bez akejkoľvek odmeny, v 
rámci svojho voľného času, by 
naši žiaci nemohli dosiahnuť 
toto krásne ocenenie. Za to im 
úprimne ĎAKUJEME!

V školskom roku 2018/ 

2019 tiež rozbiehame medzi-
národný projekt HERKU-
LES v rámci programu Era-
smus KA2 - školské partner-
stvá. V tomto projekte  budeme 
so strednými školami v Bulhar-
sku, Portugalsku, Litve, Poľ-
sku a na Cypre  spolupracovať 
na téme Európske kultúrne de-
dičstvo. Počas dvoch nasledu-
júcich školských rokov si naši 
študenti prehĺbia vedomosti o 
rôznych miestach, podobách a 
formách kultúrneho dedičstva, 
navštívia partnerské školy, kde 
sa vzájomne budú učiť o po-
dobných miestach a formách 
tradičnej kultúry v ich kraji-
nách a spoločne tak prispejú k 
jej zveľaďovaniu a zachovaniu. 
Dorozumievacím pracovným 
jazykom bude angličtina, takže 
prakticky využijeme aj cudzo-
jazyčné komunikačné  kompe-
tencie, čo bude pridanou hod-
notou tohto projektu.

Ako sa máme možnosť pre-
svedčiť na vlastnej koži, vzde-
lávanie naozaj nemusí prebie-
hať iba v triede! 

Žaneta Hrbková, 
Lucia Boráková 

Vzdelávanie nemusí prebiehať iba v triede

Program, ktorý gymnazisti plnili, dostatočne preve-
ril ich fyzickú i  psychickú zdatnosť.   Foto: (gab)

Súčasné pozitíva negatívneho vzoruMinulosť neodstrihneš, je v tvojej identite

„Tridsiaty október 2018 by mal 
byť pre nás Slovákov akýmsi pa-
mätným dňom, lebo vtedy sme sa 
stali súčasťou novovzniknutého štá-
tu v strednej Európe, Česko-slo-
venskej republiky“, prechádzal his-
tóriou od obdobia  I. svetovej voj-
ny s dôrazom na fenomén národa 
profesor Karlovej univerzity Ru-
dolf Chmel na slávnosti otvorenia 
výstavy Ozveny času. „Táto repub- Ozveny času. „Táto repub-
lika až do roku 1993 prešla rôzny-
mi peripetiami. Istý prelom v našej 
histórii znamenali neskôr najmä os-
mičkové roky: V roku 1938 vznikla 
autonómia, potom Viedenská arbit-
ráž, v 1939. roku vznik Slovenské-ž, v 1939. roku vznik Slovenské-, v 1939. roku vznik Slovenské- 1939. roku vznik Slovenské-1939. roku vznik Slovenské-

ho štátu, to znamená popretie predo-
šlých  20 rokov  československej li-
berálnej demokracie. V 1945. roku 
koniec II. svetovej vojny zname-
nal popretie Slovenského štátu, rok 
1948 popretie všetkého predošlého, 
rok 1968 opäť popretie predošlého 
obdobia, rok 1989 popretie predo-
šlého režimu, ktorý tu vládol vyše 
40 rokov... S kolegom Maťovčíkom 
sme prakticky v našich životoch 
prežili minimálne 8 režimov, v kto-
rých sme museli žiť a existovať. 

A nedá sa povedať, že ten svet je len 
čiernobiely. Nemôžeme povedať, že 
to, čo bolo, odstrihneme a začíname 
žiť nový život, pretože ten život si 
nesieme so sebou vo svojich osob-
ných identitách, ktoré sú pre každé-
ho jednotlivca najdôležitejšie.“ 

Pre mladú generáciu je podľa prof. 
Chmela možno všetko spomínané 
už „pravek“, nepozná dostatočne 
túto minulosť. „Ak chceme vedieť, 
kam sme došli, tak by sme mali ve-
dieť aj to, odkiaľ sme sa pohli a kam 
smerujeme.  Bez  vzniku Česko-slo-
venska v roku 1918 by sme sa my, 
Slováci, podľa slov tohto historika 
“asi ťažko dovyvinuli do dnešnej 

podoby štátoprávneho usporiada-
nia“ a tento odkaz treba podľa neho 
pestovať všetkými možnými forma-
mi.  

Jednou z týchto foriem a zároveň 
dôvodom, že tento odkaz treba 
pripomínať a pestovať, je aj zor- je aj zor-
ganizovanie spomínanej výstavy, 
k výročiu udalostí spred 100 rokov. 

V Slovenskej národnej knižnici, 
v ktorej pôsobí ďalší zo spoluor-
ganizátorov výstavy – popri Mari-
ánovi Grígeľovi, Rudolfovi Chme-

lovi, pracovníkoch Domu kultúry 
a Oravskej galérie – Augustín Ma-
ťovčík - uchovávajú vzácny originál 
textu Martinskej deklarácie. Docent 
Maťovčík vyjadril potešenie, že toto 
výročie si pripomenula jeho rodná 
Orava a Námestovo, v ktorom pred 
polstoročím študoval. 

V historickej časti výstavy, kto-
rá potrvá v DKN do konca sep-
tembra,  sú reprodukcie dokumen-
tov a portréty osobností spomína-
ných významných udalostí našich 
dejín, v literárnej časti ukážky diel 
významných spisovateľov – orav-
ských rodákov. „Ďalšiu časť expo-
zície výstavy tvorili originálne die-
la vynikajúcich reprezentantov  vý-
tvarného umenia zviazaných s Ora-
vou, v postavách ktorých vidím na-
šich otcov a mamy, dedov a babky“, 
trefne poznamenal Marián Grígeľ, 
pozerajúc na diela Márie Medvec-
kej a Ignáca Kolčáka zo zbierok 
Oravskej galérie, ktoré v DKN po-
budli týždeň.

Čo vo vás vyvoláva výstava 
Ozveny času? Opýtali sme sa naj-
staršieho účastníka na jej sláv-
nostnom otvorení, Námestovča-
na Jozefa Jurigu: „Dobrý pocit, 
že máme vlastnú republiku, vlastný 
štát. Narodil som sa 1. mája 1938, 
20 rokov po zrode republiky. Uve-
domujem si, že títo ľudia, politici – 
Štefánik – ale i spisovatelia – Urban 
a ďalší  urobili veľmi veľa pre našu 
štátnosť.

Na ktoré roky, obdobie zo svoj-
ho života si najradšej spomínate? 

Keď som skončil školu, začal som 
pracovať na elektrifikácii železníc. 
Elektrifikovaná trať začínala v Mi-
kuláši a viedla do Spišskej Novej 
Vsi. Potom som išiel na vojnu a po 
nej som sa zamestnal v Tesle Orava, 
neskôr som prešiel do tesláckeho 
závodu v Námestove. Tak toto boli 
roky môjho života, ktoré boli veľ-
mi príjemné a šťastné. Tieto posled-
né roky je to zas, žiaľ, naopak, ale 
taký je už život, a ten je skôr ťažký 
ako ľahký“, povedal pre Námestov-
čan  Jozef Juriga. 

...možno ako tiež život ťažko skúša-
ného slovenského národa v jeho sto-
ročnej histórii...                                        (lá)  

28. októbra 2018  vznikla  Česko-slovenská  republika. Nezávisle od 
udalostí v Čechách  slovenskí národovci a politickí činitelia, pre in-
formačné embargo nevediac, čo   sa udialo v Prahe, prijali 30. ok-
tóbra 2018 v Turčianskom Svätom Martine Deklaráciu slovenského 
národa, či Martinskú deklaráciu, ktorou Slováci oficiálne zrušili zvä-
zok s Uhorskom. Za jediný oprávnený orgán vystupovať v mene slo-
venského národa bola vyhlásená Slovenská národná rada.

Modrotlač vchádza z dreveníc i do  súčasnej bytovej kul-
túry.                 Foto: ar mh

Cenné exponáty na  výstave Ozveny času zaujali návštevníkov i  samotných 
organizátorov.                     Foto: (lá) 
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Posledné mesiace myšlien-
ky mnohých ľudí z oblas-
ti ochrany prírody zamest-
náva predstava budovania 
nového ostrova na Oravskej 
priehrade. Bude to bez po-
chýb jeden z veľkých pro-
jektov, ktorý môže na dlhé 
desaťročia ovplyvniť príro-
du a jej fungovanie u nás. Je 
tento zámer naozaj potreb-
ný a významný, alebo ide 
len o to, aby sa postavilo nie-
čo  „veľké“ za každú cenu?

Náklady na tieto práce sa 
majú vyšplhať na približne 1 
milión eur. V skutočnosti sa 
v spomínanom projekte po�
číta aj s inými náležitosťami, 
no nové útočisko pre vtáky by 
malo byť jeho hlavnou prio�
ritou. Podľa názoru mnohých  
by sa tieto peniaze dali vyu�
žiť oveľa efektívnejšie a cie�
lenejšie.

Za tieto náklady by sa mohli 
zamestnať až 1� noví profe� až 1� noví profe�1� noví profe�
sionálni strážcovia prírody 
na zhruba 1� rokov. Strážco�
via by mali potrebnú výbavu 
a výstroj, ktoré na tento výkon 
povolania potrebujú. Takým�
to spôsobom by sa výrazne 
zvýšila kontrolná činnosť na 
hornej Orave. Pytliactvo, ne�
legálne vjazdy áut, motoriek, 
štvorkoliek, snežných skútrov, 
nelegálne výruby a to aj v sa�
motných rezerváciách sú naj�
závažnejšími trestnými čin�
mi páchanými práve v našich 
chránených územiach. Touto 
cestou by sa výrazne elimino�
vali tieto mimozákonné prak�
tiky. 

Za tieto finančné prostried�
ky sa môžu prijať 1� noví pra�
covníci pre environmentálnu 
výchovu. Podľa slov niekto�
rých ide o veľmi dôležitú po�
zíciu. Títo pracovníci by kaž�
dý deň robili prednášky, ex�
kurzie, zážitkové pobyty pre 
deti a dospelých. Výchova je 
v tomto smere pri súčasnej ge�

nerácií skutočne 
dôležitá. Deti už 
dávno netrávia 
toľko času v prí�
rode ako kedysi. 
Jeden pracov�
ník je žalostne 
málo.

Oblasťou, kde 
by sa dali pe�
niaze využiť 
hodnotnejšie, 
sú práve naše 
lesy. Len pri� pri�
bližne 2 % roz�
lohy CHKO 
Horná Orava sú 
bez zásahu. Tu 
ide o skutoč�
nú ochranu prí�
rody. Tieto eurá 
by mohli slúžiť 
na výkup po�
zemkov už chrá�
nených lesov, 
na vykupova�
nie nových hod�
notných lesov 
a tých je vskut�
ku v Oravských Beskydách 
dosť. Môžu sa využiť na pre�
nájom lesov, ktoré si zaslúžia 
ochranu, efektívne sa využí�
vajú pri náhrade za hospodá�
renie pri  súkromných vlast�
níkoch lesných pozemkov. 
Zvyšovanie rozlohy ponecha�
nej na samovývoj by mal pat�
riť medzi hlavné priority. Nie�
ktoré mimovládne organizá�
cie v tomto smere robia skvelú 
prácu. Sú vlastníkmi niekoľ�
kých stoviek hektárov lesa, na 
ktorých vyhlasujú prírodné re�
zervácie pre všetkých. 

V súčasnosti nie sú známe 
presné hranice takýchto prís�
ne chránených lesov. Poria�
dok do týchto skutočností by 
mohli priniesť z projektu pla�
tení geodeti, ktorí by pres�
ne zamerali hranice pozem�
kov najkrajších a najprísnejšie 
chránených prirodzených le�
sov. Prostriedky by ostali aj na 

detailné vyznačenie takých�
to území. Dnes existuje len 
pár červených pruhov, ktoré 
zvyknú odlišovať pralesy od 
hospodárskych lesov, no tie už 
neboli obnovované desiatky 
rokov. 

Ekológia a s ňou spojená 
príroda sú veľmi zložité. Aj 
keď dnes pomocou vedy vie�
me mnoho, na prírodu to, žiaľ, 
nestačí. Nikto z nás nevie, ako 
vlastne funguje, čo je správ�
ne a čo dobré. Človek môže 
bádať celý svoj život, napí�, napí�
sať stovky vedeckých prác 
a článkov a aj tak to nebu�
de stačiť. Takéto veľké zása�
hy do krajiny treba dôkladne 
zvážiť. Ľudia nemôžu tvrdiť, 
že tieto druhy vtákov sú vzác�
nejšie ako iné a naopak. Prí�
roda nerozlišuje medzi dob�
rým,  zlým, pekným a škare� zlým, pekným a škare�a škare�
dým. Nerobme tak ani my.

Michal Kozoň
ekológ
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Vážení spoluobčania,

uchádzam sa o vašu dôveru 
vo voľbách na poslanca mesta 
Námestova, ako nezávislý kan-
didát, ktorý nie je podporovaný 
žiadnou politickou stranou. Väč-
šina z vás ma pozná, tým, čo ma 
nepoznajú, sa v krátkosti pred-
stavím. 

Mám 44 rokov, som žena-
tý a mám dve deti. Mám ukon-
čené  vysokoškolské vzdela-
nie so zameraním na ochranu 
a využívanie krajiny. Som člo-
vek, kresťan, ktorý zastáva du-
chovné hodnoty rodiny. Pracu-
jem  na Správe Chránenej kra-
jinnej oblasti Horná Orava, kde 
participujem na viacerých celo-
slovenských a medzinárodných 
projektoch.  Keďže mám boha-
té skúsenosti s ochranou život-
ného prostredia, chcel by som 
byť prínosom pre mesto, najmä 
v tejto oblasti, ktorá má viesť ku 
skvalitneniu života nás všetkých. 

Moja vízia je postavená na roz-
voji a lepšom, zdravšom živote 
mesta, aby jeho obyvatelia mohli 
byť naň hrdí a našli v ňom to, čo 
potrebujú. Budem o tom s vami 
intenzívne komunikovať. O dô-
veru voličov sa uchádzam s na-
sledovným programom:  

● Ako prvé by som sa snažil 
presadiť, aby  mesto malo vy-
pracovaný  Generel zelene, čo 
je stratégia obnovy zelene, 
ktorá hovorí o miestach a plo-
chách, ktoré majú v meste zo-
stať natrvalo ako mestská zeleň. 
Za posledných 20 rokov nám 
z mesta ubudlo viac ako 16,5%  
zelene na úkor výstavby a roz-
voja rôznych obchodných cen-
tier a bytovej zástavby. Je správ-
ne a dobré, ak sa mesto rozvíja 

a modernizuje, ale nemalo by to 
byť na úkor verejnej zelene, kto-
rú občania v meste potrebujú 
pre lepší a zdravší život. 

● Obnova a budovanie ko-
munikácií v meste, ale aj v čas-
tiach novostavieb, rekonštrukcia 
odvodňovacích kanálov, preto-
že sme sa aj v tomto roku mohli 
presvedčiť pri prívalových daž-
ďoch o ich zlom technickom 
stave, obnova obrubníkov, až 
po pokládku asfaltového alebo 
iného povrchu.

● Väčšia a lepšia spoluprá-
ca so starostami okolitých 
obcí, cez ktoré pretekajú rie-
ky, ktoré sa následne vlievajú do 
Oravskej priehrady, aby zabez-
pečili a odstránili vo svojich ka-
tastroch nelegálne skládky ko-
munálneho odpadu, ktoré hlav-
ne po zime tento odpad prine-
sú do Námestova. Zároveň zlep-
šiť celkovú separáciu odpadu 
s možnosťou menších poplat-
kov za komunálny odpad.

● Zatrávnenie a vybudova-
nie okrasných plôch na mest-
ských pozemkoch mesta, kde 
je to ešte možné a na ostatných 
plochách pri verejných komuni-
káciách - výsadba novej zelene, 
rekultivácia zanedbaných plôch 

na území mesta.
● Je potrebné zabezpe-

čiť väčšiu čistotu verejných 
priestranstiev v meste, dô-
slednú údržbu chodníkov, terás 
a schodov.  

● Zabezpečenie finančných 
prostriedkov z Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a špor-
tu  s podporou športovej a 
kultúrnej komisie a zapojenie 
mladých ľudí, ale aj ostatných 
do športových aktivít.

● Pomoc pri získavaní fi-
nančných prostriedkov z eu-
rofondov na konkrétne projek-
ty rozvoja mesta vo všetkých ob-
lastiach (komunikácie, životné 
prostredie, kultúra, šport, ces-
tovný ruch a pod.).

● Vybudovanie informač-
ného strediska, so zameraním 
na prírodu hornej Oravy a histó-
riu mesta a okolitých, najmä za-
topených obcí Oravskej prie-
hrady, zozbieranie historických 
odevov, exponátov, dokumen-
tov z histórie tak, aby sme za-
chovali záznamy pre ďalšie ge-
nerácie.

Vážení občania, zvážte, ako 
aj vy – voliči môžete zabezpe-
čiť rozvoj mesta Námestova, ku 
spokojnosti nás všetkých.Bez 
podpory vás, voličov, však žiad-
ny predstaviteľ mesta nemôže 
zabezpečovať uvedené plány. 
Preto potrebujem, ako kandidát 
na poslanca mesta Námestovo,  
vašu voličskú podporu.

Na presadzovanie týchto 
cieľov potrebujem vás, Ná-
mestovčania.

Uchádzam sa o vašu dôveru 
a o hlas vo voľbách na vášho 
poslanca.

Teším sa na naše ďalšie 
stretnutia!

Ing. Jaroslav Hucík

Ing. Jaroslav Hucík

Keď jeden ostrov stačí!

Les, ktorý na svoju ochranu čaká... 
                Foto: Michal Kozoň
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To srdce mi tam uteká a ja musím ísť za ním...
Ísť do Medžugoria, to je 

osobná púť za Ježišom a Má�
riou a niekoľkodňové ponore�
nie sa do ich Lásky. Medžugo�
rie si vás zoberie celého, lebo 
vy sa celý vložíte do modlitby 
a rozjímania. A keď ste v tom 
celý � žiadna starosť, čo sa 
deje v práci, či pozbierali na 
záhrade celú úrodu sliviek, či 
si doma varia, alebo či neza�
budli zaplatiť faktúru za elek�
trinu – keď duchom budete 
v Medžugorí pri Márii doma, 
ona z vás vezme všetky sta�
rosti... Svätá spoveď vám po�
daruje pokoj a nebo zrazu ne�
bude iba blízko nad zemou, 
ale priamo vo vašom srdci. 
Budete uprostred pokoja, do�
konalejší už môže byť asi len 
v nebi, ale dní v Medžugorí 
vás utvrdia aj v tom, že strašné 
peklo existuje. Krikom, kvíle�
ním, skuvíňaním, aj mohut�
ným neprirodzeným revom, 
podobným obludnému zveru, 
revom posadnutých ľudí, kto�
rí sa v tme plížia po okrajoch 
niekoľkotisícových zhromaž�
dení pred Oltárnou sviatos�
ťou, počas poklony Svätému 
krížu, či počas zjavenia Panny 
Márie na Podbrde... 

Je dobre ísť do Medžugo�
ria, kde sa ľudia modlia v rôz�
nych jazykoch, lebo človek si 
tak rukolapnejšie uvedomí, že 
všade, aj v Indii aj v Afrike..., 

aj v Rusku, aj v Čechách... 
vládne Boh, ktorý nás všet�
kých, celú Zemeguľu, objí�

ma a všetko nám odpúšťa. ...a 
odpovedá nám na naše otáz�
ky, ktoré mu kladieme, neve�
diac si rady, či hľadajúc ces�
tu. Poproste o radu, o  reakciu 
Boha na vaše nejasnosti, ťaž�
ké kríže života  a On,  fakt, ne�
zostane ticho. Reaguje � svo�
jím hlasom, obrazom, alebo 
hoci mobilným telefónom, 
ktorý zazvoní po tom, čo ne�
trpezlivo čakáte, či naozaj od�
povie. Lebo odpovede prichá�
dzajú skutočne i priamo z te�
lefónneho prístroja. Pre nieko�
ho možno smiešne, pre nieko�
ho až k slzám dojímavé! Aká 

je tvoja viera, priateľ, také sú 
aj Božie dotyky, reakcie, zá�
zraky, uzdravenia... Ak ne�
máš silu ísť na svätú spoveď 
doma, choď do Medžugoria. 
Tam ťa to na druhý, najneskôr 
tretí deň priam „vystrelí“ zo 
stoličky a smeruješ rovno ku 
kňazovi, možno aj so slzami 
v očiach. V Medžugorí den�
ne spovedajú desiatky kňazov 
� po slovensky, anglicky, arab�
sky, francúzsky, ... aj do pol�
noci. Medžugorie je spovedni�
cou sveta... 

Vyjsť na Križevac a dostať 
osobné požehnanie od brata  
Dušana, karmelitána zo Sta�
rých Hôr, ktorý bol naším du�
chovným sprievodcom na tej�
to púti, kňaza, ktorý sa nám 
počas tých dní úplne rozdal 
vysluhovaním sviatostí, ra�
dou, osvetou ohľadne duchov�
ných vecí, tým, že bol stále 
s nami v modlitbe i v duchov�
ných rozhovoroch pri káve, to 
dojíma až k slzám. To posilňu�
je vieru človeka, že kňaz je zá�
stupca toho najláskavejšieho, 
najobetavejšieho, ale aj najve�
selšieho, možno najhumornej�
šieho Boha na zemi...

Keď sa niekto pýta, prečo 
chodím do Medžugoria, zvyk�
nem povedať, že nie pre zjave�
nia, pretože ja verím, že Pan�
na Mária sa tu zjavuje, že kaž�
dý deň o 18.4� hod. sa otvá�

ra nebo a ona prichádza, ale 
nenádejam sa, že sa stane zá�
zrak a možno ju aj ja uvidím. 
To srdce mi uteká do Medžu�
goria a ja musím ísť za ním. 
Viem, že Matka Božia je tu 
medzi nami, silne cítim, naj�
mä v Medžugorí a potom ná�
sledne, jej orodovanie za nás 
u Pána Ježiša. Vďaka orodo�
vaniu Panny Márie  mám skú�
senosť s osobným stretnutím s 

Ježišom, s jeho dotykom, od�
poveďami na moje  životné 
otázky a to je to, čo mi už ni�
kdy nedovolí nadlhšie nebyť 
v jeho prítomnosti cez mod�
litbu, nebodaj prestať mu ve�
riť a tak... Aj keď sa, najmä v 
iných veciach zvykne hovo�
riť, nikdy nehovor nikdy, ho�
vorím nikdy! Bez Teba už ni�
kdy, Pane Ježišu! Verím, Ti, 
Pane Ježišu! Prosím, neustále 

posilňuj moju vieru a neustále 
ma uč lepšie sa modliť...

Aj keď, ako vravievam, ne�
chodím do Medžugoria pre 
zjavenia, je nádherné preží�
vať vždy to očakávanie, čo 
práve teraz povedala tisíckam 
medžugorských pútnikov po�
čas zjavenia Panna Mária. 25. 
augusta, počas našej púte cez 
vizionárku Mirjanu poveda�
la svetu: 

„Drahé deti! Toto je čas mi-
losti. Milé deti, viac sa mod-
lite, menej rozprávajte a do-
voľte Bohu, aby vás viedol po 
ceste obrátenia. Som s vami a 
milujem vás svojou materin-
skou láskou. Ďakujem vám, 
že ste prijali moje pozvanie. „

Modlime sa. V Medžugorí 
sa modlí akosi lepšie, úprim�
nejšie, srdečnejšie, verte... 
Lebo tam je akosi úplne pri�
rodzene a naozaj v našich srd�
ciach na prvom mieste Boh � 
a práca, slivky, faktúry..., ne�
majú  v mysli pútnika žiadnu 
šancu.                             AnnaHornooravci na Križevaci...

Na Podbrde...   Foto: (lá)



V materskej škole na Ko-
menského ulici je naozaj ve-
selo... Náš školský vzdelá-
vací program je zameraný 
nielen na rozvíjanie základ-
ných kompetencií detí pred-
školského veku, ale je kon-
cipovaný tak, aby sme vo 
zvýšenej miere viedli deti 
k  zdravému  životnému  štý-
lu a k objavovaniu krásy re-
giónu a našej kultúry. V rám-
ci toho sme v minulom škol-
skom roku odštartovali prvý 
ročník  aktivity  Spieva  celá 
škôlka. Deti si za pomo-
ci pani učiteliek, hudobných 
nástrojov a rekvizít pripravili 
pásmo ľudových piesní, čím 
obohatili svoje vedomos-
ti o ľudovej kultúre a naučili 
sa nové ľudové piesne.  Pro-
stredníctvom  takýchto ak-
tivít sa u detí vytvára klad-
ný  vzťah  k  hudbe,  upevňu-
jú sa vzájomné kamarátske 
vzťahy a postupne sa vytráca 
strach  z vystupovania.
Taktiež sa usilujeme o zdra-

vý telesný vývin a pestovanie 

pozitívneho vzťahu k  športu 
u  detí.  Popri  každodennom 
cvičení  bicyklujeme,  chodí-

me na turistické vychádzky 
a výlety do okolia, navštevu-
jeme    a  využívame  futbalo-
vý štadión či detské    ihriská 
na nábreží Oravskej priehra-
dy. Deti sú pohybovo zdat-
né a bez problémov zvláda-

jú aj zdanlivo náročné aktivi-
ty. Tešíme sa  výbornej spo-
lupráci  s  rodičmi  a  sme  im 

vďační za každý podnet. Ve-
ríme,  že  i  v  školskom  roku 
2018/2019  naplníme  očaká-
vania a potreby ich ratolestí 
podobnými zaujímavými ak-
tivitami.

(kp), MŠ Komenského

Deti sa naučili nové ľudové piesne a tak sa aj zblížili s ľudo-
vou kultúrou, v minulosti blízkou najmä ich starým rodičom.  
          Foto: mš k

Tretí september 2018 bol 
zmenou nielen pre prvákov, 
ktorí  prekročili  bránu  našej 
školy, ale aj pre  piatakov 
z Vavrečky  a  ostatných  no-
vých  žiakov,  ktorí  prišli  do 
iných ročníkov.
Piataci,    pre  vás  je  ten-

to školský rok významný 
tým,  že  sa  stávate  žiakmi 

novej  školy,   žiakmi druhé-
ho stupňa, teda žiakmi star-
šími.  Vaše  triedne  učiteľky 
a    vyučujúci  sa  vám  budú 
snažiť  pomôcť  zdolať    ces-
tu    povinností  piataka. Žia-
ci  druhého  stupňa vás urči-
te príjmu medzi seba a pre-
javia vám  priateľstvo a po-
moc tak, ako sa to dostalo 
im,  keď    sa  oni  stali  žiak-
mi  našej  školy.  Určite  vám 
budú  spojencami, ktorí vás 
najlepšie zasvätia do toho, 
ako to v našej škole chodí. 

Prajeme  vám,  aby  ste  sa  u 
nás cítili dobre a našli si tu 
veľa nových kamarátov. 
Ostatným novým žiackym 

posilám prajeme, aby  sa čo 
najrýchlejšie    začlenili  do 
nového kolektívu vo svojich 
triedach. Tento školský rok 
bude pre vás rokom zme-
ny, novou výzvou,  preto sa 

my všetci posnažíme pomá-
hať vám, aby ste toto všetko 
bezproblémovo zvládli. Pra-
jeme  vám  teda    veľa  úspe-
chov,  veľa  nových  priate-
ľov, zážitkov  a čo najlepšie 
výsledky v škole. 
Ďakujeme    všetkým  rodi-

čom  z  Vavrečky,  ale  aj  ro-
dičom  žiakov  z  iných  oko-
litých dedín,  ktorí ste nám  
svoje deti zverili a veríme, 
že  v  plnej  miere  splníme 
očakávania vás i vašich detí.

Kolektív učiteľov

8 ŠKOLY Námestovčan 21. 9. 2018 

ZŠ SLNEČNÁ

ZŠ KOMENSKÉHO

Prváci a ich prvý deň v škole
Pre  našich  prvákov  bol  3. 

september    výnimočný  deň. 
Prvýkrát  vstúpili  do  školy 
ako  naozajstní  žiaci  –  malí/
veľkí  prváci.  S  radosťou  ich 
už  čakala pani  učiteľka Kat-
ka, ktorá pre nich pripravila 
pekne vyzdobenú triedu, aby 
sa naši najmenší  cítili  prí-
jemne. Deti  v sprievode rodi-

čov s očakávaním sedeli v la-
viciach a v  rúčkach   zvierali 
kytičky  kvetov.  Na  začiatku 
sa im prihovoril  riaditeľ ško-
ly Ľubomír Jaňák. Pozdraviť 
a  zaželať  veľa  úspechov  im 
prišla aj pani zástupkyňa Mi-
riam  Dravecká.  Ako  tradič-
ne,  čas  na  prvákov  si  našiel 
aj primátor mesta Námesto-
vo Ján Kadera a vedúci úradu 
školstva Ivan Veljačik. Z no-
vých prvákov boli prekvape-
ní, akí sú šikovní a zvedaví  
na všetko nové, čo ich čaká. 
Ako  to už býva, pri zozna-

movaní sa s novou pani uči-
teľkou  nechýbali  ani  vy-
strašené  tváričky,  ale  po  pár 
minútach zavládla v triede  
uvoľnená  atmosféra  a  pria-
teľská nálada. „Aj tí, čo dnes 
mali      trošku  strach,  veľmi 
rýchlo  zistia,  že  sa  nemajú 

čoho  báť.  Čaká  ich  tu  veľa 
pekných  chvíľ  nielen  na  vy-
učovaní,    ale  aj  v  školskom 
klube,  ktorý  u  nás  funguje 
do pol piatej poobede. O pár 
mesiacov budú všetci vedieť 
čítať,  písať  písmenká  a  po-
čítať,“povedala  po  stretnu-
tí  s novými prvákmi triedna 
učiteľka. Priznala, že privyk-

núť  si  navzájom  na  seba  je 
náročné. „Oni si musia zvyk-
núť na mňa a ja na nich. Kaž-
dé dieťa je individuálne, chce 
to  čas. Minimálne  prvý  týž-
deň  je    vždy  zoznamovací,“ 
porozprávala  nová  „mama“ 
prváčikov.
Pre  prvákov  to  bol  naozaj 

veľký a nezabudnuteľný deň.  
Pripomínať  im  ho  bude  aj 
darček,  v  podobe  školských 
pomôcok, ktorý si pyšne od-
nášali domov. 
Prváci, držíme vám palce.
Na záver naše  slová „putu-

jú“ práve k vám, milí rodičia.  
Dovoľte,  poďakovať  sa  vám 
za dôveru, ktorí ste si vybra-
li našu školu – Základnú ško-
lu na Komenského ulici -  za 
školu pre vaše dieťa.  Tešíme 
sa na spoluprácu s vami.

  ZŠ na Ulici Komenského

Naši prváci.           Foto: (zš k)

ZS na Komenského sa opäť rozrástla o športovú triedu 
V našom meste máme tri zá-

kladné  školy  a  každá  z  nich 
sa výučbou zameriava na nie-
čo  iné.  Našu  základnú  školu 
môžeme  spokojne  nazvať  aj 
prívlastkom „športová škola“, 
pretože každoročne otvára od 
5. ročníka športovú  triedu  so 
zameraním na futbal a teraz už 
aj na gymnastiku.
Žiaci  zaradení  do  športo-

vých  tried  absolvujú  týžden-
ne  v  dopoludňajších  hodi-
nách  ako  súčasť  vyučovania 
športovú prípravu po 4 hodi-
ny  a 2 hodiny telesnej výcho-
vy  v každom ročníku.
Poobede majú naši futbalis-

ti  viackrát  do  týždňa  tréning 
na štadióne  a dvakrát do me-
siaca je športová príprava pod 
vedením trénerov z MŠK Žili-
na. Tento rok sa môžeme po-
chváliť  aj  získaním  nových 
športových pomôcok od Ná-
rodného športového centra 
v hodnote viac ako  5 800 eur. 
Nové futbalové lopty, rozlišo-
vacie vesty a mnohé iné špor-
tové náčinie naši futbalisti ur-
čite ocenia. 

Chlapci, navštevujúci špor-
tové triedy, pravidelne re-
prezentujú školu, mesto, ale 
i športový  klub v najvyšších 
futbalových súťažiach 1.  ligy 
vo  všetkých  vekových    žiac-
kych  kategóriách.    Okrem 

športových tried v jednotli-
vých  ročníkoch    pozornosť 
venujeme aj prípravke, pre-
to u nás fungujú od 1. ročníka 
športové  záujmové útvary za-
merané na futbal. 
Podobne je to aj s gymnasti-

kou, o ktorú je zo strany diev-
čat  čoraz väčší záujem. Preto 
sme tento rok  otvorili v pora-
dí už tretiu  triedu, kde máme  
gymnastky. Gymnastiku na-
ďalej vedie skúsená  trénerka  
a  momentálne  i  naša  učiteľ-
ka Mgr. Monika Belicajová zo 
Zákamenného.  V  poobedňaj-
ších hodinách je tu opäť mož-
nosť návštevy gymnastického 
krúžku, ktorý môžu navštevo-
vať dievčatá od 1. ročníka.  Aj 
pre gymnastky sme od  spo-
mínaného Národného športo-
vého  centra  získali  nové  ži-
nenky, gymnastické tyče, švi-
hadlá či trampolínu.  
Dôkazom toho, že naša prá-

ca prináša výsledky, je aj sku-
točnosť, že v súčasnosti mno-
ho  našich  žiakov  aktívne  hrá 
za  známe  slovenské  futbalo-
vé kluby, čím  robia našej ško-

le dobré meno aj mimo regió-
nu Orava. 
Podobne je to aj s gymnast-

kami,  ktoré  síce  nemajú  toľ-
ko skúseností ako gymnastky 
z veľkých slovenských miest, 
no  už  teraz  dosahujú  prvé 

Naše nové posily.                                   Foto: (zš k)

umiestnenia v gymnastických 
súťažiach,  ktorých  sa  pravi-
delne zúčastňujú. 
Preto    ďakujeme  rodičom 

našich  športovcov,  že  nám 
zverili    svoju  ratolesť.   Verí-
me, že vaše deti budú i naďa-
lej rozvíjať u nás svoje športo-

vé nadanie a plniť si tak svo-
je ambície. 

A napokon našim novým 
športovcom prajeme veľa  síl 
a  chuti  do  športovania  a  čo 
najlepšie študijné výsledky 
v škole! 

Kolektív učiteľov školy

Noví žiaci nielen v I. ročníku

Futbalisti a gymnastky z 5, C.   Foto: (zš k)

Škola v číslach
V našej ZŠ na Slnečnej uli-

ci sa otvorili dvere pre žiakov 
I. a II. stupňa v počte 302. Na 
I.  stupni  je  8  tried  s  počtom 
žiakov 144, z toho 71 chlap-
cov a 73 dievčat. Na II. stup-
ni je 9 tried s počtom žiakov 
158, z toho 85 chlapcov a 73 
dievčat. Otvorili sa 3 oddele-
nia ŠKD s počtom žiakov 65. 

V tomto školskom roku 
môžu  žiaci  našej  školy  pra-

covať  v  17-tich  záujmových 
útvaroch, v ktorých si zdoko-
nalia  svoje  zručnosti,  vedo-
mosti a telesné zdatnosti.
Do  1.  ročníka  nastúpilo  35 

žiačikov, ktorí sa tešia na číta-
nie a písanie. Rodičia mali na 
výber z dvoch typov písma, 
ktoré môžu ich deti používať, 
klasické písané spojité alebo 
comeniascript (nespojité).
Všetkým našim žiakom pra-

jeme v tomto školskom roku 
2018/2019 hlavne veľa zdra-
via, elánu a chuti obohatiť si 
svoje vedomosti o nové po-
znatky dôležité pre  ich ďalší 
rozvoj.

Mgr. Renáta Fidríková, 
ZŠ, Slnečná 

Obrázok zdroj: www.indicia.
sk

Prvý deň v škole
V  pondelok,  3.  septembra, 

sa prvýkrát otvorila brána na-
šej  školy  malým  prváčikom. 
S kytičkami v  rukách nesme-
lo vstúpili do 1. A a 1. B trie-
dy, kde ich čakali nielen tried-
ne pani učiteľky, ale aj usmia-
te  lienky  a  včielky  na  tabuli, 
nástenke i laviciach. Radostne 
im zažiarili  očká, keď dostali 
uvítacie listy aj malú sladkosť. 
Po zoznámení s pani učiteľ-

kami prváčikov prišla privítať 
aj pani  riaditeľka v sprievode  
s pánom primátorom. Ten žia-
čikom  zaželal  veľa  úspechov 
v škole a odovzdal darček.

Tak, milí 
prváci, praje-
me vám, aby 
ste sa v na-
šej škole cíti-
li dobre, aby 
ste robili ra-
dosť  učite-
ľom  aj  svo-
jim  rodičom,  aby  ste  zvlád-
li  všetky úlohy. Prajeme vám 
veľa  elánu  pri  učení,  veľa  tr-
pezlivosti, veľa radosti z dob-
rých  známok,  veľa  pekných 
zážitkov.
Vám,  milí  rodičia,  ďakuje-

me za dôveru. Veríme, že naša 

škola bude druhým domovom 
pre vaše deti. My, učitelia, sa 
budeme  snažiť  odovzdať  žia-
kom  veľa  vedomostí  a  zruč-
ností, aby z nich vyrástli vzde-
laní ľudia. 
Vitajte  v škole, naši prváči-

kovia!
Mgr. Ľubica Mináriková

Tešíme sa do škôlky...
MŠ KOMENSKÉHO

Školskou bránou ZŠ na Slnečnej už sme-
lo prechádzajú aj prváci.



OZVENY ČASU 1918 - 2018
3. - 28. 9.

Marián Grígeľ, Doc. PhDr. Au-
gustín Maťovčík, Dr.Sc., Doc. 
PhDr. Rudolf Chmel, Dr.Sc., 
Oravská galéria v Dolnom Ku-
bíne a Dom kultúry v Námestove

Výstava venovaná stému výro-
čiu Martinskej deklarácie a Čes-
koslovenskej republiky.

Otvorené v pracovné dni od 
8:00 do 15:00.

LÚČNICA - Z TVORBY PROF. ŠTEFANA 
NOSÁĽA - VYPREDANÉ
8. 7. Nedeľa 18:00

Vstupné: 15 €
29. 9. 2018 Sobota 18:00
Vystúpenie folklórneho súboru 

Lúčnica
IMPULZY - VII. ROČNÍK 

NÁMESTOVSKÝCH AUTORSKÝCH 
ČÍTANÍ S ILUSTRÁTORSKÝM 

WORKSHOPOM
8. 10. Pondelok 8:00, 11:00 a 

12:00
O podujatí píšeme na inom 

mieste.
ŽENY MOJIMI OČAMI

10. - 31. 10.
Dom kultúry v Námestove vás 

pozýva na výstavu z tvorby Ale-
ny Mrekajovej

Vernisáž 10. 10. Streda 16:30
Výstava otvorená od 10. do 

31.10. 2018 v pracovné dni od 
8:00 do 15:00

SMEJKO A TANCULIENKA: HIP, HIP, 
HURÁ!

26. 10. Piatok 16:00
Vstupné: 9 €
Ahojte, chrobáčikovia!
Prinášame vám úplne nové pred-

stavenie HIP HIP HURÁ!, kde sa 
konečne dozviete, ako sme sa my 

dvaja, Smejko a Tanculienka, spo-
znali, skamarátili a možno prezra-
díme aj oveľa viac v našich no-
vých pesničkách a rozprávkach. 
Pobozká Tanculienka žabu v roz-
právke Žabí princ? Premôže Smej-
ko veľkú špinu Fúľu Bakanú? Kto 
je to Obor Tatroš? Pôjdeme s Klb-
kom do sveta, zahráme si Človeče, 
nehnevaj sa, uhasíme oheň s pes-
ničkou Bim bam bom, zahráme sa 
na Slepú babu, rozveselíme Tancu-
lienku pesničkou Usmej sa a na zá-
ver sa rozlúčime Pápá a vrátime sa 
tam, kde je nám najlepšie: Domov.

Vstupenky si môžete zakúpiť v 
pracovné dni od 8:00 do 15:00 v 
Dome kultúry v Námestove v kan-
celárii na 1. poschodí, alebo rezer-
vovať na tel. čísle 043 / 55 222 47 
alebo e-mailom na office@dkno.
sk.

STROM
24.11. Sobota 18:00
Vstupné: 28 €
„Ján Ďurovčík sa vracia k folklóru.“
Nové naštudovanie strhujúceho 

tanečného divadla, ktoré čerpá ná-
met v histórii slovanstva.

Strom zhmotnený hlasom Mila-
na Lasicu v podaní sólistov špičko-
vých slovenských folklórnych sú-
borov na hudbu Henricha Leška, 
Jána Berkyho-Mrenicu ml. a Pet-
ra Uličného.

Inscenácia ocenená Krištáľovým 
krídlom.

Vstupenky si môžete zakúpiť v 
pracovné dni od 8:00 do 15:00 v 
Dome kultúry v Námestove v kan-
celárii na 1. poschodí, alebo rezer-
vovať na tel. čísle 043 / 55 222 47 
alebo e-mailom na office@dkno.
sk.

KULTÚRA 9Námestovčan 21. 9. 2018   

Podujatia DKN - september - október 2018

Kino KULTÚRA 
Námestovo
september  2018

FK: VLASY

Muzikál

4 €

2D
19.  9. streda

o 18,00 h

PO ČOM MUŽI TÚŽIA

Komédia

5 €

2D

20.  9. štvrtok
o 18,00 h

21.  9. piatok
o 18,30 h

HELL FEST: PARK HRÔZY

Horor

28. 9. piatok
o 18,00 h

5 €

2D

Možno si ani neuvedomujeme, čo všetko v Námestove máme
Dom kultúry v Námestove 

(DKN) organizuje alebo spolu-
organizuje rad festivalov a kul-
túrnych podujatí s niekoľkode-
saťročnou tradíciou. Pripravu-
je ich pre deti i dospelých, pre 
Námestovčanov ale i pre obča-
nov celého Slovenska – Goraz-
dovo výtvarné Námestovo, Ná-
mestovské hudobné slávnosti, 
Hudobné leto na Ostrove ume-
nia, Dychfest,  Verím Pane... 

Ako vnímate ten objem po-
nuky tradičných festivalov 
z pohľadu záujmu a aké echo 
vysielajú tieto podujatia sme-
rom k organizátorom? Opýtali 
sme sa riaditeľky DKN Bc. Evy 
Mušákovej.

„Tieto festivaly vznikali po-
stupne. Majú svoju tradíciu, nie-
ktoré sme zdedili, niektoré sa zro-
dili v Námestove. Zdedeným je 
napríklad Hudobné leto na Sla-
nickom ostrove umenia. To sa 
zrodilo v Trstenej a my ho organi-
zujeme od jeho 15. ročníka. Ten-
to rok bol už 42. ročník. Dychfest 
vznikol v roku 2000. Nadviazal 
na prehliadku dychových hudieb, 
ktoré sme tu mávali. Verím Pane 
je podujatie, na ktorom spolupra-
cujeme, ale nie sme jeho organi-
zátormi. Polovica podujatia sa 
koná v našich priestoroch. Goraz-
dovo výtvarné Námestovo je za-
ujímavé tým, že vyhlasovateľom 
súťaže je Mesto Námestovo, no 
súťaže sa zúčastňujú školy z ce-
lého Slovenska. A hoci ide o kaž-
doročne sa opakujúcu rovnakú 
tému, súťaže sa školy zúčastňujú 
každoročne,  je pre nich stále za-
ujímavá. Ďalšie festivaly, naprí-
klad divadelný festival pre špe-
ciálne školy, trval určité obdobie 
a po 7 rokoch akoby stratil opod-
statnenie. Prišli ďalšie témy, kto-
ré sú zaujímavé pre návštevníkov. 
Väčšinou sú to podujatia, ktoré 
nezostávajú stáť na jednej úrovni, 
ale ako živý organizmus sa vyví-

jajú -napríklad Námestovské hu-
dobné slávnosti. Z malého orav-
ského festivalu vyrástol festival 
s medzinárodnou účasťou. Strie-
dali sa tu zbory z Európy, rovna-
ko na festivale Hudobné leto na 
Slanickom ostrove umenia, účin-
kujúci boli z celého sveta  Nie je 
to len festival vážnej hudby, a nie 
len pre interpretov zo Slovenska. 
Festival má zaujímavý fenomén 
- zhruba tretí koncert je venova-
ný fóru mladých talentov a náv-
števníci sa môžu presvedčiť, koľ-
ko talentovaných mladých ľudí  

je na Orave, aká generácia umel-
cov, ktorí sa uplatňujú nielen na 
našej scéne, ale aj v zahraničí, tu 
vyrástla. Je veľkým pozitívom, že 
festivaly sú podporené Fondom 
na podporu umenia.

Okrem nami organizovaných 
podujatí je tu ešte veľmi zaujíma-
vý festival Orava Jazz, mohli by 
sme povedať – podujatie, na kto-

ré, do malého mesta prichádza-
jú ľudia – jazzmani zo zahrani-
čia, vo svete jazzovej hudby zná-
mi a populárni. Niekto by mohol 
povedať,  že návštevnosť na tom-
to podujatí nie je na plnú sálu, je 
to však špecifický festival, na kto-
rý prichádzajú fajnšmekri, ľudia, 
ktorých tento druh hudby zaují-
ma. Každé podujatie teda má svo-
jich návštevníkov, a ľudia, ktorí 
majú radi umenie, prídu na všet-
ky druhy umenia. 

Všetky spomínané festivaly 
teda majú svoje miesto, preto-

že každý divák ho v tej celoroč-
nej ponuke kultúrnych aktivít aj 
má mať a v úlohe organizátorov 
sa snažíme, aby návštevníci ve-
deli, že pri tvorbe a príprave kaž-
doročnej ponuky sme pamätali aj 
na nich. 

Niekedy sa aj sama zamýšľam 
nad tým, že možno ani sami ne-
vieme, teda že ľudia si dostatoč-

ne neuvedomujú, čo v Námesto-
ve máme. Spomínané festivaly, to 
je síce  prezentácia mesta, regió-
nu i celého Slovenska  v malom, 
ale s veľkým dosahom. Ak máme 
na festivale 10 zborov, z nich 6, 
či 8 zahraničných a keď sa vrá-
tia členovia domov, rozprávajú, 

že v takom malom meste majú 
taký festival, obyvatelia sú tam 
takí a takí, je tam také a také pros-
tredie, myslím si, že vďaka týmto 
stretnutiam sa stierajú hrany me-
dzi jednotlivými krajinami, ľu-
dia sú si bližší, sú milí, spolu ko-
munikujú, cítia, ako sa k ním člo-
vek chová a snažia sa prevziať si 
odtiaľ to dobré, čo tu vidia, zaži-

Impulzy - Námestovské autorské čítania
Impulzy - VII. ročník Ná-

mestovských autorských čítaní 
s ilustrátorským workshopom 
sa uskutoční v pondelok 8. ok-
tóbra 2018, organizátorom je 
Dom kultúry v Námestove. 
Podujatie podporil z verejných 
zdrojov Fond na podporu ume-
nia.Ilustrátor Mgr. art Miroslav 
Knap bude viesť o 8:00 hod. 
ilustrátorský workshop a o 
11:00 hod. v priestoroch Stred-

nej odbornej školy v Námesto-
ve predstavia svoju tvorbu bás-
nici Gabika Grznárová a Erik 
Ondrejička, hudobne sprevá-
dza Miloš Železňák. V priesto-
roch Gymnázia Antona Berno-
láka v Námestove o 12:00 hod. 
budú čítať spisovatelia Juraj 
Thal, Valentína Sedileková a 
Juraj Šebesta. V Dome kultú-
ry v Námestove v priestoroch 
knižnice o 12:00 hod. budú čí-

tať prozaici  Miloš Janoušek a 
JaroslavKlus. Moderuje skúse-
ný moderátor Peter Zemaník 
z Rádia Regina z Banskej Bys-
trice. Chceme nadviazať na 
úspešné predchádzajúce roční-
ky, na ktorých pozvaní spiso-
vatelia propagovali slovenskú 
literatúru na stredných ško-
lách v Námestove a zároveň 
sa predstavili aj autori z Oravy. 
Na autorských čítaniach pred-

stavíme napríklad spisovate-
ľa Jaroslava Klusa z Oravské-
ho Veselého alebo mladú autor-
ku fantasy literatúry Valentínu 
Sedilekovú. Tento rok sme pri-
pravili v rámci autorských čí-
taní aj niečo špeciálne pre štu-
dentov, ktorí radi kreslia. Orga-
nizujeme pre nich ilustrátorský 
workshop s profesionálnym 
ilustrátorom kníh. 

Medard Slovík

AXEL A TAJOMSTVO 
PLANÉTY KEPLER 

Animovaný

5 €

2D

21.  9. piatok
o 16,00 h

23.  9. nedeľa
o 16,00 h

NEBEZPEČNÁ LÁSKAVOSŤ  

Triler

5 €

2D

22.  9. sobota
o 18,00 h

23.  9. nedeľa
o 18,30 h

SRDCOVÍ REBELI  

Komédia, dráma

5 €

2D

27.  9. štvrtok
o 18,00 h

30.  9. nedeľa
o 18,00 h

PIADINÔŽKA

Animovaný

6 €

3D

28.  9. piatok
o 16,00 h

30.  9. nedeľa
o 16,00 h

jú. Je to reklama, ktorú si málo-
kto uvedomuje a je určite  účin-
nejšia ako iné druhy reklamy, pre-
tože kontakt účastníkov i obecen-
stva, obyvateľov  je živý, auten-
tický. Ja som veľmi vďačná ľu-
ďom, ktorí pracujú na tejto orga-
nizácii podujatí a nerobia to pre 
peniaze, ale preto, že majú k ume-
niu, ale i k človeku blízko a zážit-
ky či emócie chcú sprostredkovať 
aj ďalším ľuďom.

A ak sa môžem ešte vrátiť k tej 
časti otázky ohľadne záujmu - 
vždy sa nájdu ľudia, ktorým sa 
veci páčia, alebo nepáčia. Ak na 
podujatie, na ktorom sa nedá veľa 
obmieňať, pretože napríklad pro-
stredie, expozícia sú veci dané, 
a my môžeme toto podujatie ob-
mieňať iba zmenou interpretov, či 
napríklad svetla, a ľudia napriek 
tomu prichádzajú už vyše 40 roč-
níkov, je to pozitívne. 

Okrem týchto tradičných ak-
tivít realizuje DKN množstvo 
ďalších ponúk pre námestov-
skú i mimonámestovskú verej-
nosť. Ktoré podujatia si ľudia 
zvlášť obľúbili? 

Je ich nemálo, ale spomeniem 
aspoň kino. Je veľkou výhodou, 
že dnešné moderné kiná, námes-
tovské nevynímajúc, môžu divá-
kom ponúkať film, ktorý v ten istý 
deň beží v Bratislave či v iných 
mestách. Za zaujímavé tiež po-
važujem napríklad Impulzy – Ná-
mestovské autorské čítania, ktoré 
pripravuje práve v týchto dňoch 
naša knižnica (viac o tomto pod-
ujatí na inom mieste, pozn. aut.)

Mnohé ďalšie  podujatia si plá-
nujeme priebežne. Ich výber závi-
sí nielen od záujmu diváka. Sna-
žíme sa, aby boli pre neho príno-
som, ale zároveň aby pokryli ná-
klady, ktoré s týmto programom 
súvisia.

Okrem DKN prinášajú svo-
je produkty z oblasti kultúry 
a umenia aj ďalšie inštitúcie 
v meste – zušky, školy, CVČ... 
Ako vy vnímate tento ich vklad 
do celkového „kultúrneho ko-

láča“, ktorý Námestovo každo-
ročne ponúka verejnosti?

Je dobré, že kultúra sa neob-
medzuje iba na jednu inštitúciu – 
Dom kultúry, a že nositeľmi sú aj 
školy, škôlky CVČ... Tým sa člo-
vek kultivuje a odmalička sa kre-
uje, stáva sa nie iba konzumen-
tom, ale aj spolutvorí... V rámci 
podujatí, ktoré organizuje DKN 
majú školy svoje miesto, majú 
svoje konkrétne termíny koncer-
tov, výstav a prezentujú tu svo-
ju tvorivosť. Svoju tvorbu vysta-
vujú nielen žiaci, študenti, ale aj 
pedagógovia, čo je dobré, lebo aj 
rodič si podľa toho môže vybrať 
pedagóga a školu, ktorým zverí 
svoje dieťa. Angažovanosť spo-
mínaných inštitúcií vnímam tiež 
z pohľadu sociálneho: Generácia 
súčasných vysokoškolákov, kto-
rí absolvovali umelecké školy, je 
viac sociálne aktívna – na konci 
roka napríklad zorganizujú bene-
fičný koncert pre zdravotne po-
stihnuté dieťa, či dieťa zo sociál-
ne slabších rodín, ktoré potrebu-
je finančnú pomoc, aby mu uľah-
čili život... 

Nemálo  aktivít sa teda kaž-
doročne koná v námestovskom 
stánku kultúry. Je podľa vás 
jeho „obal“ adekvátny obsahu?

Je najvyšší čas, aby fasá-
da domu kultúry dostala novú 
tvár, po 35 rokoch si to tá budo-
va zaslúži. Aby sa nestala hroz-
bou a nebezpečenstvom pre seba 
samu...

Verejnosť stále volá po kul-
túrnom stánku s tanečnou sá-
lou. Ako a kde by mal podľa 
vás byť?

Je načase vyriešiť ten prob-
lém. Prikláňam sa k jednoduché-
mu riešeniu – priestor hornej čas-
ti chodby domu kultúry - oproti 
kinosále „vytiahnuť“ do námes-
tia a tam urobiť sálu. Bolo by to 
možno najjednoduchšie riešenie, 
pretože aj všetky potrebné „prí-
ručné“ priestory k takejto sále 
existujú, boli by teda poblízku. 

A. Lajmonová

Piateho septembra riaditeľka DKN Eva Mušáková slávnostne otvorila výstavu Ozveny 
času, ktorú k 100. výročiu Česko-slovenskej republiky a Martinskej deklarácie pripravili 
Marián Grígeľ (sprava), Rudolf Chmel a Augustín Maťovčík, spoločne s Oravskou galé-
riou v Dolnom Kubíne a Domom kultúry v Námestove.               Foto: (lá)



Hľa, ja robím čosi nové, te-
raz to klíči, nebadáte? /Iz 
43,19/

Tento úryvok zo Sv. písma 
sme si mohli prečítať pri vstupe 
do Cirkevnej základnej školy 
sv. Gorazda v Námestove 2. 9. 
1999 a odvtedy sa začali písať 
dejiny tejto školy.

Podobne ako v iných mes-
tách,  aj v Námestove po roku 
1989 niektorí kresťansky za-
ložení rodičia uvažovali, ako 
docieliť, aby ich deti pomáha-
la vychovávať nie štátna, ale 
cirkevná základná škola. Tie-
to myšlienky začali nadobú-
dať konkrétne podoby začiat-
kom roku 1996. Po konzultá-
cii s biskupom Františkom 
Tondrom na Farskom úrade 
v Námestove sa skupina rodi-
čov školopovinných detí z Ná-
mestova a Vavrečky podujala 
uskutočniť prvé kroky na zria-
denie cirkevnej základnej ško-
ly. Veľkú zásluhu na jej vzni-
ku mal vdp. Jozef Vrbovský, 
bývalý námestovský prodekan. 
Na jeho podnet sa patrónom 
školy stal práve sv. Gorazd. 
Veľká vďaka tiež patrí býva-
lému pánu dekanovi  vdp. Bla-
žejovi Dibdiakovi, ktorý bol 
pre školu veľkou oporou a sú-
časnému pánu dekanovi, doc. 
JCDr. Milošovi Pekarčíkovi, 
PhD. za sprevádzanie a pod-
poru.

Bránou školy prešlo za 20 ro-
kov rôznych zmien veľa mla-
dých ľudí a mnohí z nich sa 
radi vracajú navštíviť im zná-
me miesta, pozrieť, čo sa zme-
nilo. Prvou riaditeľkou školy 
bola Mgr. Mária Laučeková, 
ktorá mala na začiatku neľah-
kú úlohu, začínala od začiatku 
a vybudovala pekné dielo. Po 
nej viedla školu Mgr. Magda-
léna Škombárová a snažila sa, 
aby si škola našla svoje miesto 

vo vedomí Námestovčanov a 
stala sa neoddeliteľnou súčas-
ťou školskej štruktúry.

 V súčasnosti je riaditeľkou 
školy Ing. Mgr. Marta Kur-
tulíková a jej zástupkyňou 
PaedDr. Mária Uhliariková. 
Zriaďovateľom školy je Rím-

skokatolícka cirkev, Bis-
kupstvo Spišské Podhradie - 
Spišská Kapitula.

 V škole vládne priateľská at-
mosféra medzi žiakmi navzá-
jom i medzi žiakmi a pedagóg-
mi. Veľkou snahou je, aby sa 
žiaci v škole cítili bezpečne.

Školu v súčasnosti navštevu-
je 333 žiakov, sú zaradení do 
18 tried. Učiteľský zbor tvo-
ria kvalifikovaní  pedagógo-
via a vychovávateľky, ktorí  
zodpovedne pristupujú nielen 
k vzdelávaniu, ale aj k výchove 
žiakov v kresťanskom duchu. 
Veľkú pozornosť škola venu-
je spolupráci s rodičmi a verej-
nosťou. Naša škola je zamera-
ná na vyučovanie cudzích ja-
zykov. Vyučovanie prvého cu-
dzieho jazyka - anglického – 
sa začína od prvého ročníka. 
Druhý cudzí jazyk - nemecký - 
od šiesteho ročníka. Učitelia sa 
venujú žiakom aj po vyučova-
ní v záujmových krúžkoch.  V 

škole pracuje výchovný po-
radca. Hlavnou náplňou jeho 
práce je pomoc žiakom pri pro-
fesijnej orientácii a spoluprá-
ca so špeciálnym pedagógom, 
ktorý sa venuje zdravotne zne-
výhodneným žiakom i deťom s 
poruchami správania, učenia, 

vývinovými poruchami. Tento 
školský rok máme na škole aj 
sociálneho pedagóga, ktoré-
ho úloha je preventívna, je pr-
vou pomocou v blízkosti žia-
ka pri objavení problému. Fi-
nančné prostriedky sme dosta-
li cez projekt Inkluzívne vzde-
lávanie.

Cez projekt Erazmus plus 
sme sa pripojili k tímu Fran-
cúzska, Španielska, Talianka 
a Dánska a cez tému Hudba 
spája Európu sa učíme ľudo-
vé piesne týchto krajín a spo-
znávame nové miesta v týchto 
krajinách.

Súčasťou školy je kapln-
ka Sv. Rodiny. Žiaci ju môžu 
navštevovať počas prestávok, 
hodín náboženstva a v stredu 
ráno pri svätej omši. Je to naj-
väčšie bohatstvo, ktoré máme 
na škole. Medzi veľmi úspeš-
né programy patrí aj misijný 
jarmok, každý rok sa snažíme 
podporiť misie cez pozvané-

ho misionára a takto učiť žia-
kov otvoriť svoje srdce pre 
druhých. 

Po vyučovaní môžu deti trá-
viť voľný čas v školskom klu-
be Fatima, ktorý má patrónov 
sv. fatimské deti. Od jedenástej 
predpoludním sa v klube schá-

dzajú, hrajú sa 
a venujú sa čin-
nostiam podľa 
vlastného zá-
ujmu. Spoloč-
ne sa naobedu-
jú v školskej je-
dálni. Po obede 
relaxujú, v prí-
pade priaznivé-
ho počasia hra-
jú pohybové a 
loptové hry na 
čerstvom vzdu-
chu. Navšte-
vujú záujmové 
krúžky a pre-
cvičujú si uči-

vo, a tak sa pripravujú na ďalší 
školský deň.

Na škole aktívne pracu-
je Rada rodičov, zameriava 
sa na rozvoj školy a pomoc de-
ťom. Pomáha škole pri zabez-
pečovaní súťaží a olympiád, 
darčekov na Mikuláša, Deň 
detí a organizuje výlety pre ro-
dičov s deťmi. Rada školy je 
poradným orgánom.

Výborná spolupráca je 
s CPPPaP, ŠPP ABC a SC-
ŠPP v Námestove, ktoré vždy 
ochotne vychádzajú v ústrety 
pri návrhu pomoci žiakom so 
špeciálnymi výchovno-vzdelá-
vacími potrebami.

 Cieľom Cirkevnej základnej 
školy sv. Gorazda v Námesto-
ve je, aby jej absolventi pozna-
ním pravdy a dodržiavaním 
mravných princípov žili hod-
notný život nielen pre seba, 
ale aby boli osožní iným.

Ďakujeme Pánu Bohu za ten-
to dar!                Vedenie školy

Prázdniny sme začali, na 
tábory sa schystali. Týžd-
ne plné zážitkov, spozná-
vali kamošov. Každý deň 

bol niečím iný, Svet mi-
niatúr, či v Tricklandii, krí-
žom krážom sme pocho-
dili. Čo to sme si vyrobi-

li, aj sa veľa naučili. Na 
týždeň sa z nás ochraná-
ri stali a nové dobrodruž-
stvá v prírode zažívali. Pod 

Babou horou sme turistiku 
mali, ale aj krásy Oravské-
ho hradu spoznávali. Na 
koníkoch jazda bola super 

vec a lanovú dráhu 
zdolal každý špor-
tovec. ZOO kontakt 
sme navštívili, so 
zvieratkami sa po-
tešili. Tábor Šporťá-
čik sme si obľúbili, i 
keď sme stále špor-
tovali, futbalku, či 
florbalku naháňa-
li. Vasiľovská hoľa 
nás síce potrápila, 
zato voda v bazéne 
príjemne osviežila. 
Veľa zážitkov i krás-
nych chvíľ sme mali, 
za slniečkom i tep-
lým letom  banovali. 
Teraz však sadnime 
zas do lavíc, mati-
ku, anglinu zvládne-
me ako nič. Po roku 
opäť láry – fáry, teš-
me sa do centra na 
tábory. 

Deti z CVČ Maják

CZŠ SV. GORAZDA

CVČ MAJÁK
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20 rokov Cirkevnej školy sv. Gorazda v Námestove

Súčasný kolektív pedagogických a  výchovných pracovníkov na CZŠ sv. Go-
razda, ktorá prvýkrát otvorila svoje brány 2. septembra 1999.  Foto: (czš)

Projekt Erasmus plus
Do projektu Erazmus plus, 

o ktorom píšeme aj na inom 
mieste, je celkovo zapoje-
ných päť krajín: Španielsko, 
Francúzsko, Dánsko, Talian-
sko a Slovensko.  Naši žiaci 
sa v rámci projektu učia ľu-
dové piesne týchto krajín. 
Každá krajina zvolila šty-
ri ľudové piesne. Za Sloven-
sko sme vybrali tieto piesne: 
Kukulienka, kde si bola, Tan-
cuj, tancuj, vykrúcaj, Na Ora-
ve dobre a Kopala studien-
ku.  Projekt sa realizuje po-
čas dvoch rokov. Prvý rok už 
máme úspešne za sebou, už 
sme o ňom v minulosti infor-
movali verejnosť a ten druhý 
rok sa nám práve začína. Po-
čas prvého roku sme vycesto-
vali dvakrát a to do Francúz-
ska a v máji do Španielska, 
kde sa uskutočnil koncert pr-
vých ľudových piesní. 

Tento rok nás čakajú mno-
hé akcie v súvislosti s pro-

jektom. Začiatkom októbra 
2018 privítame učiteľov zú-
častnených krajín, ktorým 
sa budeme snažiť predstaviť 
náš región návštevou Orav-
ského hradu, Oravskej prie-
hrady a Skanzenu v Zuberci 
a tiež im ponúkneme mož-
nosť zažiť krásu našej ľudo-
vej hudby. Na začiatku bu-
dúceho kalendárneho roka sa 
naši žiaci vyberú do Dánska 
a koncom školského roka na 
Sicíliu do Talianska, kde sa 
uskutoční veľký záverečný 
koncert, na ktorom nahrá-nahrá-
me cédečko so všetkými na-
učenými ľudovými piesňa-
mi. Prostredníctvom projek-
tu žiaci spoznávajú nielen 
krajiny Európy a ich kultú-
ru prostredníctvom ľudo-
vej hudby, ale aj nadväzu-
jú cezhraničné priateľstva 
a zdokonaľujú sa v anglic-
kom jazyku.

Mgr. Silvia Holmíková

Projekt Erazmus plus je predovšetkým o  speve ľudových 
piesní.                                                     Foto: (czš)

Oslávte s nami 40. narodeniny CVČ Maják. Zaspomíname 
si na tých, ktorí stáli pri jeho zrode a zanechali po sebe kus 
nádhernej práce, ale aj na tých, ktorí sú stále tu a ktorí s lás-
kou a nadšením odovzdávajú našim mladým svoje skúsenosti 
a vedomosti. Súčasťou Slávnostnej akadémie bude prehliad-
ka mladých oravských talentov. Srdečne pozývame!

Krížom-krážom letom s Centrom



Po dvoch rokoch sa námes-
tovskí študenti začiatkom sep-
tembra opäť zúčastnili medzi-
národných atletických prete-
kov v poľskej Bielsko Bialej. 
Možnosť štartovať na súťa-
ži dostali študenti s rokmi na-
rodenia od 2003 až po 1999. 
O tom, že išlo o vysoko kva-
litné podujatie, svedčí aj účasť 
viacerých poľských a nemec-
kých reprezentantov. 

Naši zverenci absolútne 
dominovali predovšetkým 
v skoku do výšky. Matúš Zbo-
roň a Denisa Pitáková nenašli 
vo svojich kategóriách konku-
renciu. Výborne si počínali aj 
Jakub Pašovič s Richardom 
Nanišom, ktorí obsadili me-
dailové pozície v kráľovskom 
šprinte na 100 m. O najlepší 
výsledok a úspech našich štu-
dentov sa postaral Ľubo Zá-
humenský v behu na 800 m. 
Svojim súperom ukázal chr-
bát a so značným náskokom 
potvrdil svoje kvality. O Ľu-
bovi je známe, že v spomína-
nej disciplíne patrí medzi naj-
lepších na Slovensku, čo po-
tvrdzuje aj titul Majstra Slo-

venska a ďalšie dve pódiové 
umiestnenie z národných maj-
strovstiev. V Bielsko Bialej sa 
ocitol aj v ALL STARS tíme 
podujatia. Pochvala však patrí 
každému jednému členovi 
malej námestovskej výpravy, 
ktorá aj napriek tomu, že bola 
najmenšia zo všetkých, skon-
čila na tretej priečke spomedzi 
štyroch zúčastnených krajín. 

Cítiť, že v Námestove atle-
tika nemá silné historické po-
stavenie a neexistuje ani atle-
tický klub. Mladí sa tak ve-
nujú atletike len v rámci vy-
učovania na svojich školách. 
Ak by klub existoval, urči-
te by sme našli kopec poten-
ciálu. Jednotliví pedagógovia 
však môžu byť pyšní na svo-
jich zverencov a svoju prácu, 

pretože študenti nemali prob-
lém obstáť aj na výborne ob-
sadených pretekoch.

Námestovo reprezentova-
li študenti zo ZŠ Komenské-
ho, SOU Strojárne, SOŠ (Ma-
kyta) a najpočetnejšie obsade-
nie malo Gymnázium Antona 
Bernoláka.      Marián Kasan
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Tenisový turnaj štvorhry 
Námestovo OPEN

V nedeľu 12. augusta sa 
uskutočnil nultý ročník teni-
sového turnaja štvorhry Ná-
mestovo Open 2018 na te-
nisových kurtoch pri hote-
li Studnička. Šesť teniso-
vých dvojíc bojovalo od de-
viatej hodiny ráno na teni-
sových kurtoch na Studnič-
ke až do 15-tej hodiny, kedy 
sa rozhodlo o najlepších šty-
roch, ktorí si zahrali finále a 
súboj o tretie miesto. Víťa-

zom tenisového turnaja Ná-
mestovo OPEN 2018 sa sta-
la dvojica z Rabče Jozef Žit-
ňák a Maroš Ferneza, ktorí 
vo finále tesne zdolali dvo-
jicu z Námestova – Michala 
Gloneka a Vladimíra Murína 
(7:5, 6:4). V súboji o tretie 
miesto si lepšie počínali Mi-
chal Bobek a Martin Hulla, 
ktorí zdolali Jakuba Graňáka 
a Romana Grebáča 6:2, 2:6, 
6:2.                               (mk)

Finálove dvojice turnaja štvorhry. Zľava Michal Glonek, Jo-
zef Žitňák, Maroš Ferneza a Vladimír Murín.       Foto: (mg)

Námestovskí atléti uspeli na medzinárodných
pretekoch v Poľsku

Námestovskí atléti na medzinárodných pretekoch v poľskej Bielsko Bialej.         Foto: (msú)
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MŠ VETERNÁ

Materská škola na Brehoch bola prvou MŠ v Námestove
Na známosť sa všetkým 

dáva, celkom nová čerstvá 
správa:

„Otvára sa naša materská 
škola, príďte do nej, mater-
ská škola volá.

Všade hračky aj smiech 
detí, slnko tu aj v zime svieti.

Vôkol kvety, veľa stromov, 
nikomu sa nechce ísť do-
mov.“

Brány našej materskej ško-
ly na Veternej ulici v Ná-
mestove sa prvýkrát sláv-
nostne otvorili 3. septem-
bra.1984. Na najmladšom 
námestovskom  sídlisku – 
Brehy bola táto materská 
škola prvá, ktorá privítala 
tých najmenších obyvateľov 
sídliska - deti.

V materskej škole boli v 
roku 1984 zriadené tri trie-
dy a dve oddelenia detských 
jasieľ. Po rokoch materská 
škola prešla rôznymi zme-
nami. Menili sa zamestnan-
ci, zriaďovali i rušili triedy. 
Dnes je materská škola zlo-
žená zo šiestich tried a jej 
zriaďovateľom je Mesto Ná-
mestovo. Navštevujú ju deti 
spravidla od dvoch do šies-
tich rokov - vrátane detí s 
odloženou povinnou škol-
skou dochádzkou. 

Zmien bolo neúrekom, no 
poslanie ostalo rovnaké - 
poskytovať deťom predškol-
ského veku výchovu a vzde-
lávanie. Aj tento rok prichá-

dzame s jednou zmenou. 
Prevádzku našej materskej 
školy sme upravili od 6:00 
hod. do 16:30 hod.

Nech bola výchova a vzde-
lávanie orientované akým-
koľvek smerom, vždy bol 
daný jeden cieľ: dať deťom 
to najlepšie, prejaviť im lás-
ku, porozumenie, dať im 
dobré základy do budúceho 
života. V 6-triednej mater-
skej škole, realizujeme pred-
primárne vzdelávanie detí 
podľa školského vzdeláva-
cieho programu „SLNIEČ-
KOM KU ZDRAVIU“ v sú-
lade so štátnym vzdelávacím 
programom.

Vo výchovno-vzdeláva-
com procese vytvárame 
podmienky, ktoré umožňujú 
deťom aktívne učenie hrou, 
v ktorej dominuje zážitko-
vé učenie. Estetické a pod-
netné prostredie je prispô-
sobené deťom. Vytvárame 
podmienky pre zdravý te-
lesný, duševný a citový roz-
voj detí. Posilňujeme ich ci-
tový vzťah k rodine, oko-
liu, oboznamujeme ich s ľu-
dovými zvykmi a tradícia-
mi. Každodenné výchovno-
-vzdelávacie činnosti spes-
trujeme a dopĺňame kultúr-
no-spoločenskými a turistic-
ko-športovými akciami. Náš 
život je aj kultúrne bohatý, 
navštevujeme rôzne podu-
jatia, predstavenia a zúčast-
ňujeme sa rôznych súťaží 

a projektov.
Svoju prácu robíme s lás-

kou, preto je život v našej 
materskej škole pestrý a rôz-
norodý. Kolektív našej mater-
skej školy sa usiluje láskavým 
prístupom rešpektovať indivi-
duálne záujmy detí. Prevádz-
ka tried a práca s deťmi je ná-
ročná, najmä ak sa usilujeme 
neustále zveľaďovať priesto-
ry materskej školy, zlepšovať 
materiálne podmienky, škol-
ský dvor i vybavenosť školy 
pomôckami a peknými hrač-
kami.

Všetko o nás z našej bohatej 
a rôznorodej činnosti si mô-
žete pozrieť a prečítať na na-
šom webe materskej školy.

Vstup do materskej školy je 
prvým krokom do spoločnos-
ti. Táto udalosť so sebou ne-
prináša problémy len pre die-
ťa, ale i pre zákonných zá-
stupcov a nás, učiteľky. Ve-
rím, že spoločným úsilím pre-
konáme adaptačné problémy 
a detičky si u nás nájdu druhý 
domov.

Všetkým nám prajem, aby 
sme úspešne vkročili do nové-
ho školského roka 2018/2019 
a všetkým želám veľa úspe-
chov a radosti, aby žiaden 
mrak nezakryl úsmev detí.

Mgr. Tatiana Trnková
riaditeľka MŠ Veterná 



V Námestove sa predstavil 
prvoligista zo Zemplína. Oba 
tímy sa už dlhší čas trápia s 
koncovkou a v tomto due-
li to aj potvrdili. Na výborne 
pripravenom trávniku videla 
pekná divácka kulisa vcelku 
kvalitný futbal, ktorý prinie-
sol rozuzlenie až v penalto-
vom rozstrele. Hráči Micha-
loviec väčšinu hracieho času 
kontrolovali hru, dobre a v 
rýchlosti kombinovali a vy-
tvárali si aj príležitosti. Stre-
ly Iloskiho a P. Kolesára však 
zlikvidoval pozorný Lešňov-

ský. Domáci gólman viackrát 
zachytil aj nebezpečné cen-
tre smerujúce z krídelných 
priestorov do malého vápna.

V 16. min si ale nerozumel 
s Habiňákom, no toto zaváha-
nie stihol ešte skvelým zákro-
kom napraviť. Hornooravci 
sa len sporadicky dostávali 
do protiútokov a rysujúce sa 
príležitosti si viackrát zmari-
li nepresnými prihrávkami. V 
23. min sa im však vydarila 
pekná akcia. Marián Čiernik 
našiel dlhým pasom Kubicu, 
ktorý potiahol útok a centrom 

našiel Žákoviča. Ten zakon-
čoval z prvej a vysoký bran-
kár Dráb stihol jeho strelu vy-
tlačiť na roh. Aj po prestáv-
ke sa hralo častejšie na polo-
vici domáceho tímu, no pred-
sa len sa Námestovu otvára-
lo viac možností na kontraú-
toky. V 53. min vyrážal do-
máci brankár Diarrovu stre-
lu z uhla a po hodine hry uni-
kal Žákovič, no vysokánsky 
ukrajinský stopér Beskoro-
vajnyj ho v poslednej chvíli 
zastavil. Práve tento hráč sa 
postaral o vzruch v ďalších 
minútach. Najprv jeho hla-
vička po rohu len tak presviš-
ťala okolo šibenice a v záve-
re sa v priebehu troch minút 
vyfauloval na výborne hra-

júcom Žákovičovi. Po dvoch 
žltých kartách musel odísť 
predčasne pod sprchy. Gól 
už nepadol, aj keď tri minúty 
pred záverom Žákovič šprin-
toval od polovice ihriska na 
bránu súpera, ale na úspeš-
né zakončenie mu už chýba-
li sily. V jedenástkovej loté-
rii bolo po piatich penaltách 
skóre 3:3. Za Námestovo pre-
menili svoje Siman, Žákovič 
a Jaššo. V ďalšej sérii udr-
žal domácich v hre Marián 
Čiernik, ale keď po premene-
nom pokuse M. Kolesára ne-
bol úspešný gólman Lešňov-
ský, do ďalšieho kola Slov-
naft Cupu putovali s odretý-
mi ušami prvoligisti.

DOMÁCI: Lešňovský – 
Buckulčík, Habiňák, Jaššo, 
Michal Čiernik, Siman, Bra-
nický (81. P. Jagnešák), Ma-
rián Čiernik, Kurtulík (75. R. 
Jagnešák), Kubica (64. Sno-
vák), Žákovič

HOSTIA: Dráb – Grič, P. 
Kolesár (72. Turik), Besko-
rovainyi, Regáli, Diarra (79. 
Begala), M. Kolesár, Kavka, 
Iloski, Rota, Kurminowski 
(58. Sulley),

ŽK: Jaššo, Branický, Kubi-
ca – Iloski

ČK: 82. Beskorovainyi 
(Michalovce)

Ján Salaj

FUTBAL - MŠK NÁMESTOVO
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Námestovo bolo krôčik od pohárovej senzácie
Fanúšikovia Námestova majú ešte v živej pamäti mi-
nuloročný zápas so Spartakom Trnava (0:1) a už sa 
mohli tešiť na ďalšiu futbalovú lahôdku. V rámci 3. kola 
Slovenského pohára privítali doma ďalšieho účastníka 
najvyššej slovenskej súťaže, Michalovce. S týmto 
súperom sa už stretli v ročníku 2013/2014. Vtedy 
prehrali 1:4. Zápas sa tentokrát v riadnom hracom čase 
skončil bezgólovou remízou. Rozhodujúci pokutový kop 
nepremenil brankár Tomáš Lešňovský.

Neúspešný kop Tomáša Lešňovského v penaltovom rozstrele.                 Foto: Michal Glonek

Námestovskí hráči vložili do hry úsilie a srdce. K historickému postupu im chýbal iba krôčik.  
                Foto: Michal Glonek

INZERCIA


