
Po návšteve Základnej ško-
ly v Zubrohlave prišla mi-
nisterka medzi pedagógov 
a žiakov Cirkevnej základnej 
školy sv. Gorazda v Ná-
mestove, kde ju žiaci pri-
pravili kultúrnym progra-
mom. Následne sa v sprie-
vode riaditeľky Marty 
Kurtulíkovej krátko zo-
známila s podmienkami 
výchovno-vyučovacieho 
procesu v tejto škole a po-
tom besedovala s pedagóg-
mi školy na aktuálne témy, 
napríklad nedostatok učeb-
níc, metodika, zbytočná 
byrokracia v školstve či, 
takmer všeobecne kritizo-
vané, školské obedy za-
darmo... Ministerka oceni-
la schopnosti žiakov CZŠ 
v ovládaní španielske-
ho jazyka, keďže jej pred-
viedli kultúrny program, 
ktorým sa len pár hodín 
pred ministerskou návšte-
vou prezentovali pred hos-
ťami školy – zahraničnými 
pedagógmi v rámci projek-
tu Erazmus+. Okrem iného 
vyjadrila tiež presvedčenie 
o životaschopnosti orav-

ského regiónu, vďaka pôrod-
nosti v tejto časti regiónu. Po 
návšteve CZŠ a pracovnom 
obede, aj za účasti primátora 

mesta Námestovo, delegácia 
na čele s ministerkou navští-
vila školy v Oravskej Lesnej 
a Zákamennom. 

Podľa informácií inici-
átorov návštevy minister-
sky školstva, vedy, výskumu 
a športu Martiny Lubyovej, 
nešlo iba o poznávaciu náv-
števu regiónu...

ámestovčanN
Noviny občanov mesta Námestovo

   november 2018                                                číslo 5                                              dvojmesačník                                                   ročník VIII    

Žiakom 3. A CZŠ sa zjavne páčila debata s Martinou Lubyovou, 
lebo ju, pri odchode z triedy, prosili, aby ešte ostala. Ministerka im 
totiž dala za úlohu vypočítať, koľko dní za školský rok chodia do 
školy a koľko dní majú školáci na Slovensku voľno. Úloha to bola 
nad ich sily a tak im pri výpočte pomohol poslanec Tibor Bernaťák 
– za pomoci kalkulačky v mobile. Výsledok – viac len o niečo málo 
dní chodia deti do školy, než majú školského voľna a tak od minis-
terky žobronili ešte o ďalšie dni prázdnin... Nepochodili, na takéto 
rozhodnutia „je aj ministerka krátka“... 

Objednávateľ: Marián Grígeľ, Bernolákova 978/53, 029 01 Námestovo                                                               Dodávateľ: Mesto Námestovo, Ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo

Ministerka školstva M. Lubyová 
na návšteve v Námestove
Na pozvanie OR SNS v Námestove a vďaka osobnej inicia-
tíve predsedu MO SNS v Námestove Mariána Grígeľa na-
vštívila v piatok 12. októbra niekoľko základných škôl na 
Bielej Orave ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 
SR Martina Lubyová  v sprievode poslanca NR SR Tibora 
Bernaťáka. 

Hovorí sa, že človek nemusí nič, iba zomrieť. 
Ale, zväčša sú to silácke reči, keď sa neda-
rí, alebo keď máme chuť sa na chvíľu vzoprieť 
systému, neriešiteľným problémom, alebo tla-
ku. Je to však naozaj iba jednorazovo využiteľ-
né klišé?

Obdobie dušičiek patrí medzi slovenské istoty. 
Sme (zatiaľ) stále tradičná krajina, ktorá si ctí 
svojich predkov. Najviac je to vidieť na sloven-
ských cintorínoch pred „Dušičkami“. Predbie-
hame sa, kto bude mať na hrobe blízkeho viac 
krásnych kvetov a kahancov, kto „svoje“ hroby 
vyzdobí ako prvý. A hoci to môže znieť neprí-
jemne, je príjemné vidieť cintoríny žiť svetlom 
a spomienkami blízkych nad hrobmi. A ako tak 
stojíme nad tým hrobom, okrem krásno-smut-
ných myšlienok s a nám v mysli vynorí aj výčit-
ka, tichá a často potlačená krásnou výzdobou, 
či sme tu, na mieste večného odpočinku našich 
milovaných, dosť často aj cez rok. 

Sú nám v tejto uponáhľanej dobe, kde sa kaž-
dý ponáhľame za niečím a v podstate všetci do 
náruče smrti, dušičky naozaj tak vzdialené? 
Školáci majú istotu voľna, tešia sa zo zapaľo-

vania svie-
čok. Vo vše-
obecnosti mô-
žeme povedať, 
že s pribúda-
júcim vekom vnímame pobyt pri blízkych, nie-
len mŕtvych, akosi úprimnejšie. Najmä starší 
častokrát „zdržujú“ mladých pri hrobe dlhšie, 
ako im je pod tlakom práce, povinností a detí 
pohodlné. V tom je však to čaro. Všetci,  teda 
Pán Boh daj, sa raz dostaneme do veku, kedy 
nám už bude cintorín akosi prirodzene blízkym 
miestom. Bude tam priestor na vzácne rozhovo-
ry s mnohými, ktorých sme v tom šialenom ži-
votnom kolobehu napríklad nestihli objať toľ-
kokrát, koľko sme naozaj chceli, alebo ktorým 
sme toho chceli povedať omnoho viac. Dušičky 
sú nám naozaj bližšie, ako by sa zdalo. Netre-
ba na ne zabúdať, život je krátky a preteká po-
medzi prsty. Preto dnes vieme, že starší ľudia, 
skláňajúci sa v modlitbách nad hrobmi, majú 
životnú múdrosť, do ktorej treba dorásť – tú silu 
vnímať smrť takú, aká je. Lebo človek nemusí 
nič, iba zomrieť.           (r)

Dušičky



Povinnosť neukladať bio-
logicky rozložiteľný odpad 
do komunálneho odpadu sa 
dá riešiť niekoľkými spô-
sobmi. Niektorými mesta-
mi zaužívaný spôsob,  pri-
danie samostatných nádob 
do každého domu, väčšinou 
plastových, hnedej farby 
a ich zber a následná likvi-
dácia vo veľkých kompos-
toviskách, je finančne veľmi 
náročný spôsob. Jeho zave-
dením by bolo nutné zvýšiť 
poplatok za odvoz a likvi-
dáciu odpadov pre občanov. 
Zákon o odpadoch dáva aj 
inú možnosť, ako túto si-
tuáciu riešiť. Ak obec pre-
ukáže, že minimálne 50% 
obyvateľov obce kompos-
tuje vlastný odpad, povin-
nosť zaviesť a zabezpečo-
vať vykonávanie triedeného 
zberu komunálneho odpadu 
pre biologicky rozložiteľný 
kuchynský odpad sa na túto 
obec nevzťahuje.

Mesto sa rozhodlo využiť 
túto možnosť zákona. Na-
vyše, vypracovalo projekt 
a podalo žiadosť na minis-
terstvo životného prostre-

dia s cieľom získať finanč-
né prostriedky na nákup 
kompostérov. Žiadosť mes-
ta bola úspešne vyhodnote-
ná a ministerstvo rozhodlo 
o pridelení dotácie nášmu 
mestu vo výške 161 500 
eur. Mesto začiatkom ok-
tóbra uskutočnilo verejné 
obstarávanie na nákup kom-
postérov formou elektronic-
kej aukcie. Víťazná firma 
predložila ponuku na doda-
nie 1 500 kusov kompos-
térov za cenu 175 000 eur 
vrátane DPH. Rozdiel me-
dzi dotáciou a víťaznou po-
nukou uhradí mesto zo svoj-
ho rozpočtu, občania dosta-
nú kompostéry bezplatne.  
Ide o „záhradný kompostér 
bez dna s objemom min. 1 
001 litrov, hmotnosť min. 
28 kg, hrúbka steny min. 7 
mm, stabilný materiál voči 
UV žiareniu, veko s mecha-
nizmom proti samovoľnému 
uvoľneniu, po obvode vet-
racie otvory, kompost vy-
berateľný zo všetkých šty-
roch strán kompostéra, min. 
50 %-ný podiel recyklo-
vanej zložky, teplotný roz-

sah od -40 do +80“. Také-
to parametre predpísalo mi-
nisterstvo. Malo by teda ísť 
o kvalitný a trvácny výro-
bok.

V súčasnej dobe prebieha 
kontrola verejného obstará-
vania. Ak bude všetko v po-

riadku, ministerstvo podpí-
še s mestom zmluvu a po-
skytnutí dotácie a násled-
ne víťazná firma do dvoch 
mesiacov kompostéry mes-
tu dodá.  

Ing. Milan Rentka
prednosta mestského úradu
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Ako dopadli prvé slobodné voľby v roku 1990
Podľa údajov z kroniky 

malo na začiatku roka 1990 
Námestovo 6 651 obyvate-
ľov. V priebehu roka sa na-
rodilo 210 detí a prisťahova-
lo 380 obyvateľov. Naopak, 
33 ľudí zomrelo, 176 sa od-
sťahovalo a na konci roka 
1990 malo Námestovo 7 032 
obyvateľov. V deň konania 
volieb mohlo mať Námes-
tovo okolo 7 000 obyvate-
ľov, z toho právo voliť malo 
3 990 obyvateľov, čo pred-
stavovalo 57% z celkové-
ho počtu obyvateľov. Tento 
rok ku dňu vyhlásenia volieb 
malo mesto 7 847 obyvate-
ľov, z toho 6 220 voličov, čo 
predstavuje až 79% z celko-
vého počtu obyvateľov.

V roku 1990 sa v štyroch 
okrskoch volilo až 29 po-
slancov, dnes sa až v ôsmich 
okrskoch volí len 12 poslan-
cov. V roku 1990 nebol ani 
jeden nezávislý poslanec, 
všetci boli zvolení za nejakú 
politickú stranu. Dnes je ne-
závislých kandidátov na po-
slancov viac ako štvrtina, na 
primátora dvaja z troch kan-
didátov. Účasť na prvých 
voľbách bola viac ako 62%, 
neskôr sa pohybovala len na 
úrovni niečo viac ako 50%. 
Ako to dopadne tentokrát, 
uvidíme už o niekoľko dní. 
Výsledky v roku 1990 boli 
nasledovné:

Výsledky komunálnych 
volieb 1990
Na funkciu primátora mes-

ta bolo odovzdaných 2 487 
platných hlasov, z ktorých 
získali:

Ivan Krušinský (nezávislý 
za SNS) – 1 616 hlasov

Jozef Miklušičák (VPN 
a KDH) – 871 hlasov

Volebný obvod č. 1:
1. Matúš Gerek VPN  – 247
2. Peter Florek KDH  – 239
3. Vladimír Brtko SNS  – 236
4. Ing. Ondrej Jackulík SNS  – 233
5. Jaroslav Popelka KDH  – 220
6. Jozef Melek KDH  – 217
7. Miroslav Jankuliak KDH  – 214

Volebný obvod č. 2:
1. Juraj Karolčík SNS  – 192
2. Valéria Hlinová SNS  – 190
3. Ing. Milan Rentka VPN  – 180
4. Andrej Chobot KSS  – 179
5. Štefan Vojtaššák SNS  – 177
6. Ján Zámocký SNS  – 172
7. František Michalčík SNS  – 158
8. MVDr. Ján Kubašek VPN  – 152

Volebný obvod č. 3:
1. Jozef Miklušičák KDH  – 260
2. Ján Štefaničiak SNS  – 249
3. Ing. Anna Mikulová KSS  – 238
4. Pavol Čecho SNS  – 222
5. Ing. Edita Reguliová KDH  – 216
6. Peter Brtko SNS  – 213
7. Štefan Uhliarik KDH  – 207

Volebný obvod č. 4:
1. Imrich Ivan VPN  – 358
2. Jozef Borovjak KDH  – 282
3. František Grebáč KDH  – 262
4. Ing. Juraj Kurtulík KDH  – 256
5. František Bolek SNS  – 244
6. Roman Koľada VPN  – 228
7. Vladimír Murín KDH  – 227

Volieb sa zúčastnilo 62,33% 
voličov zapísaných v zozna-
moch voličov.

Milan Rentka

Historický okamih. Dovtedajší predseda MsNV Stanislav 
Červeň odovzdáva „žezlo“  prvému ponovembrovému primá-
torovi, dnes už nebohému, Ivanovi Krušinskému. Foto: ar msú

Kompostéry pomôžu nezvyšovať poplatok za odpady
Už onedlho dostane každá domácnosť, žijúca v rodinnom dome, kompostér zadarmo

Vzorok kompostréra - presne taký by mala dostať každá do-
mácnosť v rodinnom dome bezplatne.     Foto: (msú)

Stretnutie vlastníkov pozemkov 
na Vojenskom 14. novembra

V predchádzajúcom čísle 
novín sme informovali o za-
čatí prípravného konania na 
vykonanie jednoduchých po-
zemkových úprav (JPÚ) v lo-
kalite Vojenské. Členovia prí-
pravného výboru na svojom 
prvom zasadnutí za prítom-
nosti geodeta a zástupcu po-
zemkového odboru okresné-
ho úradu prerokovali navrh-
nutý obvod JPÚ a dohodli 
ďalší postup. Okresný úrad 
osloví dotknutých vlastníkov 
z danej lokality a pozve ich 
na spoločné stretnutie, kde sa 
im podrobne vysvetlia pod-
mienky pre úspešné vykona-

nie JPÚ. Stretnutie sa usku-
toční 14. novembra (v stre-
du) 2018 o 15.00 hodine 
v sále Domu kultúry v Ná-
mestove. Súčasťou pozván-
ky je aj prehlásenie, ktorým 
každý vlastník vyjadrí svoj 
súhlas resp. nesúhlas s JPÚ. 
Prehlásenie môže odovzdať 
priamo na stretnutí, alebo ho 
zašle na Okresný úrad v Ná-
mestove. Podotýkame, že na 
začatie JPÚ je potrebný sú-
hlas viac ako polovice vlast-
níkov pozemkov (podľa vý-
mery), na schválenie JPÚ je 
potrebná dvojtretinová väčši-
na.                   Milan Rentka

Nájde sa vhodný investor 
na výstavbu plavárne?

Mestské zastupiteľstvo na 
svojom rokovaní 20. júna 
tohto roku schválilo vypísa-
nie obchodnej verejnej sú-
ťaže na predaj pozemku na 
Nábreží. Z podmienok súťaže 
vyberáme: „Pozemok je urče-
ný na výstavbu krytej plavár-
ne s 25 m bazénom, taneč-
nej sály, ubytovacích, reštau-
račných a iných služieb prí-
mestskej rekreácie v zmysle 
územného plánu mesta.

Odpredávať sa bude len po-
zemok pod zastavanými čas-
ťami objektov, nezastavané 
plochy zostanú vo vlastníctve 
mesta. Pozemok pod parko-
viskami zostane vo vlastníc-
tve mesta, ale parkoviská vy-
buduje investor stavby.

Odpredaj pozemku prebeh-

ne formou zmluvy o budúcej 
zmluve s uhradením zálohy 
v predpokladanej výške kúp-
nej ceny pri podpise zmluvy 
o budúcej zmluve a odpred-
ajom pozemku až po skolau-
dovaní stavby. Minimálna 
cena pozemku je vo výške 70 
eur/m2.“ 

Mesto si okrem toho vy-
hradilo právo žiadny návrh 
nevybrať. O návrhoch bude 
rozhodovať nové mestské 
zastupiteľstvo, ktoré vzíde 
z novembrových komunál-
nych volieb. Veríme, že po-
nuky budú zaujímavé a noví 
poslanci rozhodnú múdro. 
Všetci by sme si priali peknú 
plaváreň a ďalšie zaujímavé 
služby na Nábreží.

Milan Rentka

V čase, keď vychádza toto číslo novín, je termín odo-
vzdávania ponúk na predaj pozemku na výstavbu plavár-
ne na Nábreží.

O pár dní, 10. novembra, pristúpime v poradí už k ôsmym 
demokratickým komunálnym voľbám.  V čom sa tie prvé, 
konané približne rok po nežnej revolúcii, líšili od tých 
dnešných?

Ďalšie číslo mestských novín
NÁMESTOVČAN

vyjde 20. decembra 2018.
Uzávierka príspevkov a inzercie  je 11. októbra.

E-mail:oravec.namestovo@mail.t-com.sk

Tradičný jesenný jarmok na sv. Šimona a Júdu v piatok 26. 
októbra prilákal na Hviezdoslavovo námestie určite viac náv-určite viac náv-
števníkov ako po iné roky. Nepochybne k tomu prispelo i vyda-
rené počasie, ale tiež vskutku pestrá ponuka jarmočného to-
varu. Sústredenosť veľkého počtu ľudí bola príležitosťou i na 
predvolebnú prezentáciu pred komunálnymi voľbami, čo niek-
torí kandidáti aj využili.             Foto: (r)



S novým nápadom prišiel 
na začiatku tohto roka aj ar-
chitekt Lukáš Kubík, ktorý 

pripravil projekt na začlene-
nie spomínaných prvkov do 
urbanizovanej časti nábre-
žia. Zjednodušene poveda-
né, dať konečný tvar ďal-
šej časti nábrežia prostred-
níctvom úprav a spevnenia 
prístupu lemovaním parko-

vými obrubníkmi, stabilizá-
ciou zemných valov, výsad-
bou pôdopokryvných rast-
lín, založením parkového 
trávnika a výsadbou okras-
ných rastlín. 

Futbalisti, parkouristi, 
aktivisti aj úradníci 

Vzhľadom na rozpočet 
projektu pre tento rok nebo-
lo možné vykonať realizá-
ciu prostredníctvom exter-
ných firiem, a tak sme o po-
moc požiadali miestne špor-
tové oddiely. Do prác sa po-
stupne zapojili parkouris-
ti, členovia oddielu extrém-
nych športov, futbalisti, žia-

ci zo základných škôl Brehy 
a Komenského, no tiež akti-
visti, zamestnanci mestské-
ho úradu a dokonca aj ná-
hodní okoloidúci. Priestor 
dostal každý, kto chcel. Ve-
ríme, že vďaka zapojeniu sa 
verejnosti do týchto aktivít 
vznikne u ľudí vzťah k vy-
tvoreným veciam a doká-
žeme si ich tak aj my sami 
čiastočne chrániť pred van-
dalizmom a ničením. 

Financovanie
Práce sa mohli uskutoč-

niť vďaka finančnej podpo-
re Žilinského samospráv-
neho kraja a spolufinanco-
vaniu z mestského rozpoč-
tu. V prvej etape sa minu-
lo takmer 3 500 €. (2 000 € 
VÚC, 1 500 € mesto) Au-
tori projektu v spolupráci 
s mestom neustále hľadajú 

zdroje z grantových progra-
mov a spomínanému pro-
jektu by mali patriť aj nie-
ktoré položky z budúcoroč-
ného mestského rozpočtu. 

Veríme teda, že na jar bude-
me pokračovať v ďalšej prá-
ci a spoločne zveľadíme náš 
verejný priestor. 

Marián Kasan

Vedenie mesta každý rok 
v októbri organizuje posede-
nie s dôchodcami a jubilantmi. 
Pozývaní sú všetci dôchodco-
via nad 70 rokov a jubilanti, 
ktorí sa v danom roku dožíva-
jú 70, 75, 80, 85, 90 a 90+ ro-
kov. Stretnutie vždy začína sv. 
omšou spojenou s pomazaním 
chorých v Kostole sv. Šimo-
na a Júdu. Nasleduje spoloč-

né posedenie v dome kultúry, 
spojené s kultúrnym progra-
mom, príhovorom primáto-
ra mesta a občerstvením. Ju-
bilanti dostávajú od mesta fi-
nančnú poukážku na nákup 
tovaru podľa vlastného výbe-
ru a všetci dôchodcovia dostá-
vajú vecný dar. Tento rok bolo 
pozvaných celkovo 564 dô-
chodcov, 144 z nich boli jubi-

lanti. Z kapacitných dôvodov 
sa podujatie konalo v dvoch 
termínoch, 2. a 9. októbra. 
Vďaka patrí aj vdp. Milošovi 
Pekarčíkovi, dekanovi farnos-
ti, za spoluprácu pri organizo-
vaní podujatia.

Okrem tohto podujatia sa pre 
klientov domova pre senio-
rov, ktorí sa nemohli zo zdra-
votných dôvodov zúčastniť 

stretnutia v kostole a v dome 
kultúry, konalo 17. októbra 
posedenie priamo v domove 
pre seniorov. Klientov pozdra-
vil primátor mesta. Tí si s ním 
dobrú hodinku podebatovali, 
zjedli zákusok, ktorí mohli, aj 
pripili pohárom vína a tiež do-
stali darčeky ako ostatní senio-
ri v meste.

Milan Rentka
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Tradičné posedenie s dôchodcami sa konalo v príjemnej atmosfére
Počet dôchodcov a jubilantov na každoročnom októbrovom posedení rastie

 Posedenie s dôchodcami organizuje vedenie mesta v októbri, ktorý je mesiacom úcty k starším, každoročne už niekoľko rokov. 
Na fotografii klienti domova pre seniorov.          Foto: (msú)

Na stretnutie dôchodcov bolo tohto roku pozvaných 564 dô-
chodcov.  Pohľad na časť účastníkov slávnosti v dome kultú-
ry.          Foto: (msú)

„Účko“ do života mesta...

Futbalisti vymenili loptu za fúrik a lopaty. 

Priestranstvo po terénnej úprave a výseve trávnika. 
           Foto: msú

Pridali sa aj parkouristi.                 Foto: (msú)

Do práce sa zapojili aj tí nejmenší.

Za posledné roky sa vďaka rôznym projektom výrazne 
zmenila tvár rekreačného „Účka“. Základným artiklom 
bolo vybudovanie lagúny v roku 2012, na ktoré nadväzo-
vali ďalšie projekty a aktivity. V súčasnosti je táto lokalita 
ročne dejiskom približne tridsiatky spoločenských podu-
jatí a tiež miestom, kde nájdete štýlový skatepark, plážo-
vé ihrisko, parkour a workout, vodný vlek, či fitnes park. 

V rámci projektu sa vysadi-
lo približne 200 kusov rastlín, 
stromčekov a kríkov.



Dodržiavaním nasledov-
ných podmienok pre správ-
ne prevádzkovanie vyku-
rovacích zariadení môžete 
predísť vzniku požiaru:

 - zabezpečiť odborné pre-
skúšanie komínov osobami s 
odbornou spôsobilosťou pred 
pripojením palivového spot-
rebiča na komín, zmenou 
druhu paliva a po stavebných 
úpravách na telese komína 

- pravidelne kontrolovať a 
čistiť komíny (napr. pri pa-
livových spotrebičoch do 50 
kW najmenej jedenkrát za 4 
mesiace); lehoty na kontro-
ly a čistenie komínov sú uve-
dené vo vyhláške MV SR č. 
401/2007 Z. z. 

- dbať na to, aby neboli po-
nechané v prevádzke a bez 
dozoru spotrebiče, ktorých 
technické parametre a vyho-

tovenie vyžadujú trvalý do-
zor (napr. tepelné spotrebiče 
bez automatickej regulácie) 

- vymetacie otvory musia 
byť uzatvorené dvierkami 
z nehorľavých materiálov a 
nesmú sa pri nich skladovať 
horľavé materiály (papier, 
drevo a pod.), podlaha okolo 
nich musí byť z nehorľavých 
materiálov

 - v komíne nesmú byť za-
murované horľavé materiály 
(drevené trámy, dosky) a ne-
smú sa nachádzať ani v jeho 
blízkosti 

- komíny, ktoré sú nad stre-
chami z horľavého materiá-
lu (asfaltová lepenka, šindle 
a pod.), musia mať lapače is-
kier zabraňujúce ich úletu 

- komíny sa nesmú svojpo-
mocne vypaľovať 

- dymovody treba zostaviť a 

upevniť tak, aby sa samovoľ-
ne neuvoľnili 

- rúry dymovodu, ktoré sa 
do seba zasúvajú, musia byť 
zasunuté dostatočne do seba 
v smere ťahu spalín 

- horľavé látky (drevo, pa-
pier, textil a pod.) ukladať v 
bezpečnej vzdialenosti od pa-
livových spotrebičov 

- nesušiť časti odevov na 
palivových spotrebičoch 

- podlaha pod vykurovací-
mi telesami a ochranná pod-
ložka pred nimi musia byť 
nehorľavé (veľkosť podložky 
upravuje vyhláška MV SR č. 
401/2007 Z. z.) 

- popol z vykurovacích te-
lies vysýpajte zásadne do ne-
horľavých a uzavierateľných 
nádob. 

Nedodržaním podmienok 
prevádzkovania palivových 
spotrebičov, komínov a dy-
movodov dochádza k poru-
šeniu § 14 zákona NR SR č. 
314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi v znení neskorších 
predpisov.                     DHZ
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Umožnite hasičom vykonať preventívnu protipožiarnu kontrolu
Dobrovoľný hasičský zbor 

mesta Námestovo upozorňuje 
občanov mesta, že prostredníc-
tvom preventívnych kontrol-
ných skupín bude opäť v me-
siacoch november 2018 až  ma-
rec 2019 vykonávať  preventív-
ne protipožiarne kontroly. Kon-
troly sa vykonávajú v zmys-
le zákona č. 314/2001 Z. z. o 
ochrane pred požiarmi a vy-
hlášky MV SR č. 121/2002 Z. 
z. o požiarnej prevencii v znení 
neskorších predpisov. 

Každý vlastník alebo užíva-
teľ nehnuteľnosti je povinný 
umožniť kontrolnej skupine 
protipožiarnu prehliadku svo-
jej nehnuteľnosti s výnimkou 
obytných miestností, teda iba 
nebytové priestory. 

Pri prehliadkach sa kontrolu-
jú nebytové priestory, predo-
všetkým suterén domu, kotol-
ne, sklady palív, povaly, garáže 
a ďalšie priestory s možným ri-
zikom vzniku požiaru. 

Prehliadky majú preventívny 
charakter a ich účelom je upo-
zorniť majiteľov na možné ri-
ziká vzniku požiarov. 

Pri vykonávaní preventív-

nych protipožiarnych kon-
trol členovia kontrolnej 
skupiny upozorňujú obča-
nov na zistené nedostatky, 
požadujú ich odstránenie 
bez zbytočného odkladu 
a na tieto účely poskytujú 
potrebné informácie a vy-
svetlenia.

Ak pri kontrole vznik-
nú pochybnosti o bezchyb-
nom stave komínov, rozvo-
dov energie a plynu z hľa-
diska protipožiarnej bez-
pečnosti, kontrolná skupina 
mesta navrhne, aby vlast-
ník  požiadal príslušné in-
štitúcie alebo odborne spô-
sobilé osoby o preverenie 
ich stavu.

Nedostatky, ktoré môžu 
viesť k vzniku požiaru ale-
bo k sťaženiu záchrany 
osôb a majetku, a nemožno ich 
odstrániť bez zbytočného od-
kladu, kontrolná skupina ozná-
mi mestu, ktoré uloží lehoty na 
odstránenie týchto nedostat-
kov.

Prosíme všetkých občanov, 
aby vo vlastnom záujme umož-
nili kontrolnej skupine pre-

hliadku vlastnej nehnuteľnosti, 
sami boli pri prehliadke nápo-
mocní a rešpektovali požiadav-
ky členov kontrolnej skupiny.

Členovia kontrolnej skupiny 
budú oblečení v pracovnej  ha-
sičskej uniforme a preukazujú 
sa platným poverením primá-
tora mesta, spolu s občianskym 
preukazom!   DHZ Námestovo

Dodržiavajte pokyny na prevádzkovanie 
vykurovacích zariadení
Vzhľadom na vysoké ceny energií sa v dnešnej dobe 
opäť začína vykurovať vo väčšej miere pevným palivom. 
Vykurovacie telesá a zariadenia pre odvod splodín hore-
nia sú náročnejšie na kontrolu a dozor, čo veľakrát ob-
čania podceňujú a tým sa vystavujú riziku ohrozenia po-
žiarom. 

Nedávno námestovskí dobrovoľ-
ní hasiči zasahovali pri požiari 
chaty, kde pravdepodobnou prí-
činou vzniku požiaru bol problém 
komína spomínaného objektu.

DHZ NÁMESTOVO

Členovia COOP Jednoty  
Námestovo na výlete

Výbor členskej základne 
COOP Jednota Námestovo, 
SD zorganizoval 6. októbra 
2018 pre svojich členov pek-
ný zájazd po Slovensku. 

Prvá zastávka účastníkov 
zájazdu bola v najstaršom 
slovenskom meste, Nitra. Tu 
sme so sprievodkyňou navští-
vili Nitriansky hrad, kazema-
ty, Diecézne múzeum 
s klenotnicou, kated-
rálnu vežu a Baziliku 
sv. Emeráma, kde je 
umiestnená krypta kar-
dinála Jána Chryzosto-
ma Korca. Potom sme 
si individuálne prezre-
li centrum Nitry. 

 Druhá zastávka bola v naj-
staršom románskom benedik-
tínskom kláštore v Hronskom 
Beňadiku.  Kláštorný kom-
plex ohromujúci súčasných 
návštevníkov svojou monu-
mentálnosťou, predstavu-

je ojedinelé spojenie stavieb 
sakrálnych ako i symbiózu 
jednotlivých stavebných slo-
hov – gotiky, renesancie a ba-
roka.

V závere zájazdu sme na-
vštívili Terminal Shopping 
Center – novú autobusovú 
stanicu s priľahlými obchod-
mi.

Výlet sa členom COOP Jed-
noty, SD páčil. Veríme, že 
aj na budúci rok vyhľadá-
me pekné miesto na našom 
Slovensku, ktoré navštívime 
a nazbierame nové zážitky 
a spomienky.                    (jl)

V benediktínskom kláštore v Hronskom Beňadiku sa nachá-
dza nemálo relikvií, medzi nimi najmä relikvia Kristovej krvi 
– kúsok starého plátna s kvapkami Kristovej krvi. Táto vzácna 
relikvia je umiestnená v kaplnke Kristovej krvi (na fotografii). 
                   Foto: internet

Tvoje záujmy ti nájdu priateľov, hovorí Oliver Jablonský

Oliver je veľká motivácia pre 
mládež. Najmä pre jeho prí-
stup k životu, hodnotám, ktoré 
vyznáva a nezištne odovzdá-
va ďalej. Odovzdáva skúse-
nosti, ktoré získal tvrdou prá-
cou. „Začínal som sám, nemal 
mi kto poradiť, čo je správne 
a čo nesprávne. Preto som rád, 
keď môžem pomáhať druhým 
a zároveň sa od nich niečo na-
učiť aj ja.“ Je tréner a chce byť 
učiteľom, pri ktorom sa deti 
budú tešiť, že s ním trávia čas. 
„Chcem byť pre deti a mládež 
ten učiteľ, ktorý mne chýbal. A 
keď mám nejaké skúsenosti, či 
už zo života alebo z tréningu, 
tak ich chcem posúvať ďalej. 
Pomôcť tak ostatným predísť 
chybám, ktoré som robil a mo-
tivovať ich k tomu, aby napre-
dovali. Sme tu preto, aby sme 
si pomáhali a navzájom sa po-
súvali vpred,.“ hovorí Oliver. 

Jeho príbeh sa začal približ-
ne pred piatimi rokmi. Oliver 
mal vtedy len trinásť-štrnásť 
rokov. V úplne obyčajný let-
ný deň, keď trávil svoj voľ-
ný čas vonku s kamarátmi, je-
den z nich im vnukol nápad, že 
môžu skúsiť nejaké triky, kto-
ré videl na internete. Našli si 
starý drevený stôl, na zem po-
ukladali koberce a tam trávi-
li celé dni. A tak sa začal ro-
diť talent. Informácie získavali 
veľmi ťažko. V tom čase bolo 
na internete len málo informá-
cií. Inšpirovali sa najmä vide-
ami od jedného zo zakladate-
ľov parkouru, francúza Davida 
Bella, alebo filmom Yamakasi. 
Postupne sa k Oliverovi pridá-
valo viac detí a spoločne tré-

novali. Neskôr sa presunuli aj 
do telocvične v Tvrdošíne, kde 
v tom čase trénovali iní mla-
dí ľudia break dance. O sku-
pinke chlapcov, ktorí sa venu-
jú parkouru, sa informácie ší-
rili veľmi rýchlo. A tak v krát-

kom čase začalo do telocvične 
chodiť čoraz viac detí a mla-
dých ľudí, aby spoločne tréno-
vali parkour.

Oliver bol v roku 2016 aj pri 
zrode najväčšej oravskej par-
kourovej rodiny v širokom 
okolí. So svojimi kamarát-
mi, tiež vtedajšími žiakmi a 
ich rodičmi, založili tím Par-
kour a Workout Námestovo. 
Na pravidelné tréningy zača-
lo prichádzať čoraz viac mla-
dých nadšencov umenia po-
hybu, vo veku od 4 do 18 ro-
kov. Aktuálne majú viac ako 
100 aktívnych detí z Námes-
tova a okolia. Počas tréningov 
spoločne vedú deti k nesúťaži-
vosti a k rešpektu k ostatným a 

okoliu. Učia ich, že je dôleži-
té napredovať postupne a naj-
mä tak, aby to bolo pre ne bez-
pečné. Ich cieľom je aj pouká-
zať na to, že netreba hneď vi-
dieť len výsledok, ale pozrieť 
sa, čo všetko za tým stálo. Tvr-
dia, že netrénujú preto, aby sa 
porovnávali s druhými. Jedi-
ným ich súperom sú ony samy. 
Aj vďaka tomu je parkourová 
komunita plná srdečných ľudí, 
ktorí vždy radi príjmu nových 

členov medzi seba. Oliver robí 
to, čo ho baví. Vyhľadáva to, 
čo ho zaujíma a popri tom spo-
znáva ľudí, ktorí majú rovna-
ké záujmy alebo názory. „Naše 
priateľstvá sú potom silné a 
mám pri sebe ľudí, s ktorými 
som rád. Ale mám pocit, že to 
ľudia dnes robia akosi naopak. 
Najprv si nájdu ľudí, s ktorý-
mi chcú byť a potom sa snažia 
umelo nájsť niečo, čo by všet-
kých zabavilo. Ľudia v takých-
to partiách veľakrát robia veci, 
ktoré ich nenapĺňajú a nebavia. 
A to len preto, aby stále patrili 
do tejto skupiny,“ dodal. 

„Som veľmi rád, že mesto 
Námestovo podporilo mla-
dých Námestovčanov a vybu-

dovalo parkourové ihrisko na 
Nábreží Oravskej priehrady. 
Spolu s ostatnými ihriskami je 
to miesto, ktoré je ideálne na 
aktívne trávenie voľného času 
všetkých vekových kategórií.“ 
hovorí Oliver. Michaela Pa-
zúriková, ktorá pomáha s or-
ganizáciou parkourových tré-
ningov v Námestove o Olive-
rovi povedala: „Olivera si ako 
človeka a osobnosť veľmi vá-
žim. Páči sa mi, s akou poko-
rou a skromnosťou pristupuje 
k životu. Ako nezištne pomáha 
a odovzdáva svoje skúsenos-
ti. Na tak mladého človeka je 
to veľmi obdivuhodné. Za tie 
roky, čo sa poznáme, ma veľa 
naučil a v mnohých veciach 
je pre mňa a aj mojich synov 
vzorom. Vážim si aj jeho veľ-
kú pomoc námestovským par-
kouristom. Bez neho a jeho ka-
marátov by sa nám v Námesto-
ve nepodarilo vybudovať takú 
silnú parkourovú rodinu.“ 

Oliver má vo svojej budúc-
nosti jasno. Chce úspešne zma-
turovať a vyštudovať vysokú 
školu. Popri škole má v pláne 
sa aj naďalej venovať mláde-
ži a odovzdávať svoje skúse-
nosti. „To je to, čo ma napĺňa 
a robí šťastným.“ dodáva. Pá-
čilo by sa mu aj cestovať, spo-
znávať nových ľudí a iné kraji-
ny. No zo Slovenska neplánu-
je odísť. „Veľa mojich rovesní-
kov nie je so životom na Slo-
vensku spokojných. Preto od-
chádzajú za lepším životom do 
zahraničia. Ak však odíde väč-
šina mladých perspektívnych 
ľudí zo Slovenska preč, ostane 
tu len hŕstka tých, ktorí môžu 
našu krajinu posunúť k lepšie-
mu. Slovensko a najmä našu 
krásnu Oravu mám rád. Pre-
to chcem ostať žiť tu doma na 
Slovensku.“

Adriána Boldovjaková

Chceme vám priblížiť príbeh mladého, talentovaného 
chlapca. Trstenčan Oliver Jablonský je jedným z hlav-
ných trénerov parkouristov v tíme Parkour a Workout 
Námestovo. Má 19 rokov a momentálne je v maturit-
nom ročníku, pripravuje sa na štúdium na vysokej škole. 
Chcel by študovať telesnú výchovu a angličtinu.

Oliver počas tréningu so začínajúcimi parkouristami. 
        Foto: ar par



S  radosťou  si  opäť  17. 
septembra  2018  zasadlo  do 
školských  lavíc  101  štu-
dentov  –  seniorov  námes-
tovskej  Univerzity  tretie-
ho  veku  (UTV)  Univerzity 
Komenského  v  Bratislave. 
Slávnostné  otvorenie  aka-
demického  roku  2018/2019 
sa uskutočnilo o 10.00 hod. 
v  aule  SOŠ  Námestovo, 
kde  sa  prítomným  prihovo-
ril  Mgr. Ľubomír Jaňák a so 
študijným programom oboz-
námila Mgr. Anna Dravecká 
a  poďakovala  sa  za  poskyt-
nutie  priestorov  na  pred-
nášky  a  možnosť  stravo-
vania  sa  v  školskej  jedálni 
riaditeľstvu  ZŠ  Komenské-
ho.  Obidva  študijné  odbory 
Psychológia  II  (druhý  roč-
ník)  a  Človek  a  zdravie  II 
čaká  osem  prednášok    (raz 
mesačne)  v  čase  od  10.30 
– 14.30 hod   na SOŠ v Ná-

mestove a ZŠ Komenského. 
Autorkou myšlienky založe-
nia  úspešnej  inštitúcie  bola 
Mgr. Anna Dravecká za ak-
tívnej  podpory  vedenia  ZŠ 
Komenského  v  Námestove. 
Prvé stretnutie sa uskutočni-
lo 7. 10.   2014   a 32 poslu-

cháčov z okresov Námestovo 
a Tvrdošín si vypočulo zaují-
mavé prednášky vo všeobec-
nom  ročníku.  Dobrý  chýr 
a  vynikajúci  lektori  rozšíri-
li  počet  študentov  v  študij-
nom  odbore  Človek  a  zdra-
vie a po promóciách sa otvo-

ril  prvý  ročník  Psychológie. 
Lektori  sú  erudovaní  vyso-
koškolskí  vzdelaní  učitelia, 
lekári, psychológovia a témy 
sú  zamerané  a  prispôsobené 
záujmom  seniorov.  „Každé 
stretnutie sa nesie v znamení 
radosti zo života zo všetkého, 
čo nám doposiaľ priniesol aj 
z toho, čo nám ešte prinesie,“ 
hovoria  študenti.  Otvorenie 

nového ročníka UTV bude až 
v školskom roku 2019/2020. 
Informácie  sú  na  stránke 
www.szkomenskeho.edu.sk 
v  časti  aktivity  UTV.  Všet-
kých  študentov  čaká  krásny 
začiatok jesene, veď čas strá-
vený  v  škole  v  ktoromkoľ-
vek veku patri medzi najkraj-
šie životné okamihy. 

Mgr. Marta Slovíková  

Oravské  rašeliniská  sú  zná-
mym pojmom nielen v našom re-
gióne.  Menej  známa  je  nelicho-
tivá  situácia,  v  ktorej  sa  nachá-
dzajú.  Táto  situácia  je  výsled-
kom  dlhodobo  nesprávneho  prí-
stupu človeka k týmto lokalitám. 
Najviac  sa  pod  ich  súčasný  ne-
priaznivý  stav  podpísalo  odvod-
nenie,  intenzívne hospodárenie v 
ich okolí, ale aj zmena globálnej 

klímy. Všetky tie-
to vzácne a ohro-
zené  lokality  na 
Orave  potrebujú 
našu pomoc. Štát-
na  ochrana  prí-
rody  však  nemá 
prostriedky na  to, 
aby  ich  zachrá-
nila  sama.  Snaží-
me  sa  o  zabezpe-
čenie  potrebných 
záchranných  prác 
cez  eurofondy, 
ale  v  čase,  keď 
financie  z  tých-
to  fondov  nie  sú 
dostupné, sme zá-
vislí na dobrovoľ-
níckej  podpore. 
Takej sa nám, nie 
po  prvýkrát,  do-
stalo  aj  z  námes-
tovského  gymná-
zia. Žiaci druhého 
a  tretieho  ročníka 
nám  pomáhali  na 
lokalite  Klinské 
rašelinisko.
Vyhlásením ma-

loplošných  chrá-
nených území bol 
zakázaný  vstup  a 

hospodárske  využívanie  tých  lo-
kalít. Dnes  už  ale  vieme,  že  tie-
to územia sú už natoľko ovplyv-
nené  činnosťou  človeka,  že  sa 
bez  jeho  pomocnej  ruky  nezao-
bídu.  Medzi  najčastejšie  opatre-
nia  na  ich  záchranu  patrí  kose-
nie a redukcia drevinových nále-
tov. V tejto činnosti nám pomáha-
lo 15 žiakov z Gymnázia A. Ber-
noláka v Námestove. Žiaci sa tak 
na oplátku dozvedeli rôzne infor-
mácie o tejto cennej lokalite pria-
mo  v  jej  srdci  na  koberci  tvore-
nom machom, ostricami či páper-
níkmi. Do tejto lokality tvoriacej 
B – zónu Chránenej krajinnej ob-
lasti Horná Orava je inak celoroč-
ne vstup zakázaný.
Je  len  na  nás,  či  budeme  vyu-

žívať  toto  územie  rozumne.  Ne-
smieme zabúdať na to, že tak, ako 
boli  pre  našich  predkov  tieto  lo-
kality  len  neúrodnou  pôdou,  pre 
našu generáciu už hodnotnou su-
rovinou,  ale  pre  budúce  generá-
cie zdrojom oveľa ušľachtilejších 
cieľov v odvetviach, ako je naprí-
klad farmakológia, ktorá v rastli-
nách nachádza stále nové  liečivá 
pre rôzne choroby. 

Mgr. Ivan Šustr 
Ing. Zuzana Kertysová
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Na protidrogový vlak aj deti z Námestova
Na  železničnej  stanici  v  Tvrdošíne 

bude 8. a 9. novembra pristavený pro-
tidrogový  vlak  a  zvládne  prehliadku 
vyše 900 detí.
Tento  český  projekt    bol  v Nemec-

ku  vyhodnotený  ako  projekt  roka 
2017. Na Slovensko príde po prvýkrát. 
Prípravu  projektu    koordinuje  MsP 
Námestovo  spolu  s  odborom  sociál-
nych vecí a  rodiny     ÚPSVaR  v Ná-
mestove. Do projektu sa zapojilo 223 
detí  z  námestovských  škôl. Na  jednu 
tretinu vstupného sa poskladali    rodi-

čia žiakov, druhú tretinu  a  autobuso-
vú dopravu  do Tvrdošína  bude znášať 
mestský rozpočet.
Na  zabezpečenie      prefinancova-

nia poslednej  tretiny  vstupného sme 
sa  rozhodli  osloviť  sponzorov  a  fir-
my,  ktoré  si  uvedomujú  spoločenskú 
zodpovednosť a majú záujem osloviť 
miestnu komunitu. 
Potešíme sa, ak  nás budú kontakto-

vať  s cieľom  pripojiť sa  ako finanční 
partneri projektu.

MsP Námestovo

Spolupráca v mene ochrany prírody

Na lokalite Klinské rašelinisko pomáhali ochraná-
rom posledne žiaci 2. a �. ro�n��a ��mn��ia �n�o� �. ro�n��a ��mn��ia �n�o�ro�n��a ��mn��ia �n�o-
na Bernol��a.                                       Foto: chko ho

Klinské rašelinisko s ro�lo� ro�lo�ro�lo�
hou 15,7 ha, nachád�ajú�
ce sa med�i Námestovom a 
obcou Klin, bolo vyhlásené 
�a chránené ú�emie v roku 
1967. Svojou ro�lohou a 
množstvom v�ácnej a ohro�
�enej bioty predstavuje jed�
nu � najvý�namnejších loka�
lít tohto typu na Slovensku.

Klins�é rašelinis�o, a�o vše��� os�a�né chr�nené ú�emia, po�rebuje po-
moc �love�a, najmä �osen�m poras�ov a ods�raňovan�m n�le�ov rô�n�ch 
drev�n � �oh�o ú�emia.      Foto: chko ho

Krásny začiatok jesene – so školou

V �om�o š�ols�om ro�u navš�evuje v N�mes�ove UTV Univer-
�i�� Komens�ého v Bra�islave 101 š�uden�ov – seniorov. Časť 
� nich po�as sl�vnos�ného o�vorenia ro�n��a 17. Sep�embra.  
          Foto: (ms) 

Nielen v   prvých  novem-
brových dňoch mestská po-
lícia odporúča využiť vstup 
do cintorína z dolnej  strany 
- od parkoviska  pri hlavnej 
ceste. Ulica Hviezdoslavo-
va je v rámci mesta výraz-
ne  zaťažovaná    dynamic-
kou  i  statickou  dopravou.  
Slúži    na  vjazd  a  výjazd  z 
mesta. Aj napriek tomu, že  
počas „špičiek“ bude mest-
ská  polícia    podľa  potreby 
odkláňať  vozidla    cez    pe-
šiu  zónu  a    tak  premáv-
ka    na  Ulici    Hviezdosla-
vovej okolo cintorína bude  
zjednosmernená, mohlo  by 
parkovisko pri ČSOB s ka-
pacitou  98  parkovacích  
miest  vytvoriť  komfort-
nejšiu  alternatívu  aj vašej 
návštevy cintorína.       

        (msp)

MsP 
odporúča

So š�údijným programom obo�n�mila š�uden�ov Mgr. �nna 
Dravec��.



Centrum voľného času Ma-
ják v uplynulých dňoch oslá-
vilo 40. výročie svojho za-
loženia. Slávnosť sa kona-
la na pôde Domu kultúry 
v Námestove. Pozvanie pri-
jalo  80 hostí, medzi ktorý-
mi nechýbali bývalí riaditelia 
a zamestnanci centra. V úvo-
de sa hosťom prihovorila sú-
časná riaditeľka CVČ Mgr. 
Alica Kršáková, ktorá poďa-
kovala riaditeľom aj zamest-
nancom za ich dlhoročnú 
prácu a prínos pre CVČ Ma-
ják. Ďakovné slová zazneli aj 

z úst primátora mesta. V krát-
kom prejave si zaspomínali 
na činnosť v centre aj bývalí 

riaditelia Jozef Srogoň a Mgr. 
Marta Slovíková. Slávnost-
né podujatie bolo spestrené 

speváckymi a tanečnými vy-
stúpeniami detí zo záujmo-
vých útvarov CVČ a účast-
níkov talentovej súťaže Ora-
va má talent. Pozvanie prija-
li aj členovia folklórneho sú-
boru Mútňanka, ktorí svojím 
spevom a tancom umocnili 
atmosféru tejto oslavy. Celá 
akcia prebehla k veľkej spo-
kojnosti organizátorov, kto-
rí využívajú túto možnosť na 
poďakovanie všetkým, ktorí 
prišli a zaspomínali si s nimi 
 na roky minulé, ale aj tým, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom 
pomohli pri usporiadaní tej-
to slávnosti.       CVČ Maják
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CVČ

Štyridsať rokov úspešne za nami

40. výročia CVČ Maják svojím programom umocnili aj deti zo záujmových útvarov.

Foto: cvč

Narodeninová párty v Rabkolande
Významné jubileum 40 

rokov CVČ Maják sme 
si spoločne s deťmi pri-
pomenuli  na narodeni-
novej párty v zábavnom 
parku v Rabkolande, čím 
sme zároveň otvorili aj 
krúžkovú činnosť v škol-
skom roku 2018/2019. Tí 
odvážnejší mali možnosť 
vyšantiť sa na všakova-
kých kolotočoch, alebo 
navštíviť dom strachu, 
dom smiechu, či dom, 

ktorý bol celý naopak. 
Nové zážitky, noví kama-
ráti a na záver sladká od-
mena. Tá čakala  všetky 
deti, ktoré spolu s nami 
oslávili centrácke naro-
deniny. Už sa tešíme na 
ďalšie zábavné popolud-
nia, prostredníctvom kto-
rých si budeme počas ce-
lého školského roka pri-
pomínať 40. výročie za-
loženia tejto inštitúcie pre 
deti a mládež.  CVČ Maják 

Aj takto sa oslavuje výročie CVČ Maják...         Foto: cvč

ZŠ KOMENSKÉHO

Toto si nenechajte ujsť! Legenda o sv. Martinovi a rozžiarený 
lampiónový sprievod ulicami  večerného Námestova!

Martin sa do dejín šľa-
chetnosti zapísal ako vojak. 
V noci, keď v zime jazdil na 
koni, na hliadke zbadal bied-
neho žobráka, trasúceho sa 
od zimy. Nezaváhal, mečom 
rozťal svoj plášť na polovi-
cu a zaodel úbožiaka. V noci 
sa mu zjavil Ježiš i s darova-
nou polovicou plášťa. Vojak 
Martin sa dal pokrstiť a ne-
skôr sa stal v Tours vo Fran-
cúzsku biskupom.

A prečo  k sv. Martinovi 
patria husi? Legenda hovo-
rí, že svätý Martin pri svo-
jej skromnosti nechcel pri-
jať hodnosť biskupa. Pred  
vyslancami, ktorí mu sprá-
vu o zvolení niesli, sa scho-
val  medzi kŕdeľ husí. Tie ho 
však svojím silným gáganím 
prezradili. Iná verzia  hovo-
rí, že husi Martina pri kázni 
tak rušili, že ich za to odsú-
dil, aby v deň jeho pamiatky 
pykali za svoje previnenie na 
pekáči.

Tradíciou našej základnej 
školy sa stali v novembri 
pravidelne sa konajúce  ve-
černé lampiónové sprievody 
spojené s jesennými tvorivý-
mi dielňami. Tento rok však 
pripravujeme niečo iné. Pre-
to chceme srdečne pozvať 
všetkých žiakov našej školy,  
ich rodičov i starých rodi-

čov k nám do školy. 
Najprv  vás čakajú 
tvorivé dielne a po-
tom sa cez dramati-
zovanú legendu do-
zviete, kto bol sv. 
Martin. Podujatie 
doplníme pásmom 
piesní, básní, tradí-
cií a zvykov s mar-
tinskou tematikou.  
Potom sa spoločne 
vyberieme so za-
žatými lampiónmi 
v rukách ulicami 
nášho mesta. Sprie-
vod zakončíme na 
Hviezdoslavovom 
námestí. Spoloč-
ne si zaspievanie 
piesne o sv. Marti-
novi  a budeme ča-
kať na prekvape-
nie. Aké bude,  sa 
dozviete, keď si 
toto milé stretnutie 
s nami nenecháte 
ujsť. Zima vám ur-
čite nebude, preto-
že vás zahreje teplý 
čaj a veselá nálada. 
Tí, ktorí sa k nám 
pripoja cestou, nech 
si nezabudnú vlast-
né lampióny. Našim 
žiakom budú lam-
pióny zabezpečené 
v škole.

Myslíme si, že sme pre-
zradili dosť, takže neváhaj-
te a príďte medzi nás  5. no-
vembra 2018 o 15.00 hod. na 
strednú chodbu našej základ-
nej školy. 

Tešia sa na vás učitelia 

a žiaci Základnej školy na 
Komenského ulici v Ná-
mestove. 

Aby ste na toto poduja-
tie vo víre  povinností  neza-
budli, ponúkame  ako pripo-
mienku tento plagát. 

Začiatok novembra, kedy je už jeseň na svojom vrcho-
le, patrí aj sviatku sv. Martina, s ktorým sa spája mnoho 
tradícií a zvykov pripomínajúcich blížiacu sa zimu. Prá-
ve v tento deň zvykneme vyzerať hneď zrána z okna, či 
snáď už z oblohy nepoletuje jemné biele páperie. Najmä 
deti mávajú radosť z prvého snehu, a preto čakajú, či prí-
de alebo nepríde Martin na bielom koni. 

Chodby Základnej školy na Komenského 
ulici opäť hýria farbami

Je tu jeseň, plná farebného 
lístia a tento rok i očarujú-
ceho babieho leta. Je tu čas 
jesenných radovánok, keď 
sa vyrábajú šarkany, draky 
a všetko, čo vzlietne, keď je-
senný vietor zafúka. Ťažko si 
predstaviť, že by sa šarkany 
púšťali v zime, v lete a či na 
jar. Šarkany bezpochyby pat-
ria k jeseni.

A preto sme už tradične  pri-
pravili pre žiakov I. stupňa 
našej základnej školy  súťaž 
o naj šarkana. Deti  sa s chu-
ťou pustili do výroby. Vyrá-
bali  tradičné i netradičné šar-
kany. Papier, kartón, odpado-
vý materiál,  prírodný mate-
riál, farebné  stužky, gombí-
ky, jesenné plody, tempero-
vé farby, lepiace fólie, pastel-
ky, voskovky a všetko mož-
né mohli žiaci použiť, len aby 
svojím šarkanom najviac za-
ujali. Do výroby sa zapojili 
určite celé rodinky. Na nejed-
nom šarkanovi bolo vidieť, 
že pomáhal dedko či ocko. 
Veď  zvoliť ten najlepší ma-
teriál a dať šarkanovi správny 
tvar  by samé deti  tak dob-

re nezvládli. Estetická strán-
ka bola zas úlohou mám, ale-
bo pomohla s nápadom star-
ká.  Ruku k výslednému die-
lu priložili aj samotní žiaci.  
Nalepili, nakreslili, dotvori-
li, vyzdobili tak, ako si šar-
kana len oni sami vysnívali. 
Spoločne strávený čas, ktorý 
ste deťom venovali, sa vám 
mnohonásobne vráti. A mož-
no ste aj videli radosť a spo-
kojnosť  v očkách vašich rato-
lestí, keď bol šarkan hotový.  

Každý šarkan je pre nás ori-
ginálny. Oceniť tých naj šar-
kanov bolo veľmi ťažké. A 
tak boli udelené rôzne ka-
tegórie: najväčší, najmen-
ší, najpestrejší,  s najdlhším 
chvostom, najoriginálnejší, 
najzložitejší, najnápaditejší...
Odmenení však boli všetci, 
lebo všetky šarkany zdobia 
naše chodby a kedykoľvek 
ich môžeme obdivovať a te-
šiť sa pohľadom na ne. 

Veď šarkan je vtedy najkraj-
ší, keď poteší detské srdieč-
ko. A to sa nám ich výrobou 
určite podarilo.

  ZŠ na Komenského ulici 

Do triedy sa kráča veselšie, keď vám nad hlavou vejú také 
krásne výtvory.           Foto: zš k
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primátor mesta
a

kandidát na primátora
Ponúkam:

● Podrobnú znalosť problematiky samosprávy, získanú  
 celoživotným  pôsobením vo verejnej správe, z toho   
 13 rokov v pozícii primátora
● Férovosť, čestnosť, otvorenosť a komunikatívnosť   
 so všetkými občanmi mesta
● Kontakty na všetkých úrovniach, až po najvyšších   
 ústavných činiteľov v štáte, získané počas pôsobenia  
 vo funkcii primátora
● Cítim sa fyzicky aj psychicky dostatočne silný na to,   
 aby som dokázal  uvedené danosti využiť v prospech  
 rozvoja nášho mesta v nasledujúcich štyroch rokoch.

Ing. Ján Kadera

Objednávateľ: Ing. Ján Kadera, Plátennícka 879/11, 029 01 Námestovo                                                                                                                                                Dodávateľ: Mesto Námestovo, Ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO: 00314676
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Objednávateľ: Peter Kolada, Námestovo, Slnečná 164/16                     Dodávateľ: Marian Branicky, Námestovo, Plátenická 894/12
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10.11.2018 (sobota po „Dušičkách“)• PRÍĎTE VOLIŤ. Námestovo potrebuje zmenu! 

NOVÁ ENERGIA PRE ORAVU 

NÁMESTOVO 
POTREBUJE 

ZMENU!

Drahí Námestovčania!

Dostávam mnoho otázok. Do-
stávam reakcie od konkurentov 
a našťastie veľmi veľa pochvál 
a povzbudení od vás bežných 
ľudí. Týmto článkom by som sa 
rád prihovoril Vám občanom 
Námestova.
            Neprajníci mi vyčítajú, 
že som kvôli rodine vycestoval 
za prácou a nebýval som nejaký 
čas v Námestove. Musel som 
vycestovať za prácou presne 
tak isto, ako polovica Oravcov. 
Stretávam ich po celom Slo-
vensku. Túžia sa vrátiť a ja som 
pripravený im pomôcť zlepšo-
vať podmienky pre ich návrat k 
manželkám a deťom.  Primátor 
okresného mesta to podľa mňa 
má za povinnosť.
            Vyčítajú mi, že som praco-
val pre Borisa Kollára. Boris je 
veľmi šikovný manažér úspeš-
ných firiem. Jeho osobný život 
nezdieľam. Moja rodina a moje 
dcérky Zoe a Carla sú pre mňa 
všetkým. Manželka Mária je 
pre mňa najlepším priateľom a 
mojou jedinou dámou.
            Veľa ľudí tu pracuje vo 
fabrike HERN a aj na manažér-
skych pozíciach. HERN patrí 
skupine Penta, ale ja si nedo-
volím povedať, že niekto z KDH 
pracuje pre oligarchov. Buďme 
spravodliví! 
            Kontakt s Námestovom 

som nikdy nestratil. Svojej 
kampani sa venujem už skoro 
rok. Denno-denne sa stretávam 
s ľuďmi. Vyzbieral som viac ako 
300 podpisov počas kampane. 
Na kampani pracujem každý 
deň. Často do neskorej noci.
Nie som však sám a neplatím 
si profesionálnu marketingovú 
agentúru. V mojom volebnom 
tíme sú desiatky ľudí z Ná-
mestova. Diskutujeme, pre-
mýšľame nad riešeniami, radí-
me sa, počúvame sa navzájom. 
Sľubujem, že toto sa nezmení a 
občanov budem počúvať aj po 
voľbách. Mesto patrí všetkým 
občanom, nie iba úradníkom.
Keď som sa na jar rozhodol, že 
budem kandidovať, tak som si 
povedal, že to urobím pre ľudí, 
že sa nevzdám a že urobím 
všetko, aby v Námestove prišla 
zmena. Počas tohto roku som 
sa stretol s významnými aktív-
nymi ľuďmi v Námestove, aby 
som sa opýtal na ich postoj a 
ponúkol spoluprácu. Rozprával 
som sa s pani Hollou, s pánom 
Grígeľom, s pánom Janckulí-
kom, s pani Jurinovou.
            Mnoho času som veno-
val pánovi Hubíkovi a manažé-
rovi a tvorcovi jeho kampane 
pánovi Jakubovi Ptačinovi a 
politickej strane KDH. Dokon-
ca sme vytvorili špeciálny tím 
ľudí, ktorý mal na starosti nájsť 
možnosti spolupráce s pánom 

Hubíkom a s KDH. Navrhovali 
sme spojenie našich tímov, aby 
skutočne vyhrala zmena.
Je mi úplne jasné, že pán Ka-
dera je silný politický protivník. 
Napriek veľkým nedostatkom 
v práci mesta, veľká časť ľudí 
podľa nášho posledného prie-
skumu mu dá vo voľbách hlas. 
Vyhral som nad ním len o 1 %, 
čo je naozaj veľmi tesné.
Myslím si, že Námestovo si ne-
zaslúži nejakú hru o budúcnosť. 
Zmena vo vedení mesta je po-
trebná pre ďalší rozvoj  a na-
predovanie mesta. Strácame 
eurofondy, na VUC sú vo vede-
ní aktuálne Oravci a nemajú vo 
vedení mesta partnera, preto 
riskovať rozdelenie hlasov nie 
je na mieste. Práve preto sme 
navrhovali pánovi Hubíkovi a 
KDH spoluprácu, aby sa naše 
volebné tímy spojili a spoloč-
ne sme pre mesto vybojovali 
zmenu. Na spoluprácu nás 
všetkých vyzval aj p. Igor Janc-
kulík, a to by som si nedovolil 
ignorovať. Oceňujem snahu 
pána Kurtulíka, ktorý sa sna-
žil o komunikáciu a navrhoval 
prieskum, z ktorého by vzišiel 
jeden najsilnejší protikandidát 
voči p. Kaderovi. Aj keď časť 
vedenia KDH aspoň uvažovala 
o spolupráci alebo o prieskume, 
napokon k dohode nedošlo a p. 
Hubík a jeho manažér p. Ptačin 
odmietli rezolútne všetky naše 

1. Aktívne sa k nám 
hlási a podporuje našu 
činnosť. Snažíme sa akti-
vizovať ľudí pre dianie na 
Orave. Naše projekty a prí-
spevky sledujú stovky ľudí. 
Vyzvali sme na Orave po-
liticky aktívnych ľudí, aby 
nás vypočuli a aby sme sa 
spojili pre dobré veci. Dávid 
Tarčák ako jediný kandidát 
na primátora sa aktívne 
zaujíma o naše projekty, 
prisľúbil pomoc a dokon-
ca aktívne ponúka riešenia 
a zoznamuje nás s ďalšími 

ľuďmi, ktorí nám s projek-
tami môžu pomôcť.
2. Námestovo potrebuje 
zmenu. Mohlo by sa zdať, 
že Námestovo potrebuje na-
kopnúť a popohnať dopredu 
ale... NIE! Námestovo po-
trebuje zmenu. Starý motor 
sa nedá v zime naštartovať. 
V Námestove panuje krutá 
zima. Idú voľby a v Námes-
tove sa ani neasfaltujú chod-
níky. Asfaltovať pred voľba-
mi dokáže starosta v každej 
obci. Ale mestský úrad v Ná-
mestove je taký vyhorený, 

návrhy.
V celom našom tíme sme boli 
veľmi sklamaní. Posledné stret-
nutie sa uskutočnilo 24.10. Ve-
rili sme do poslednej chvíle, že 
občania sú viac ako osobné am-
bície. Pod vplyvom týchto uda-
lostí som zašiel aj za súčasným 
primátorom p. Kaderom. Vy-
zval som ho, aby zareagoval na 
výzvy veľkej časti obyvateľov, 
išiel už do dôchodku a umož-
nil tak príchod novej generácie 
ľudí. Povedal mi, že sa rozhod-
ne za pár týždňov vo voľbách.
            Je to pravda priatelia. Roz-
hodne sa za pár dní. O tom, ako 
to všetko nakoniec dopadne, 
či nastane zmena, rozhodne-
te VY. Prosím príďte voliť! Ak 
už nechcete len sľuby, chcete 
rýchlejšie riešenia, ak chcete 
cyklochodník okolo Oravskej 
priehrady, čisté mesto, plavá-
reň, mestský park, ak chcete 
skutočnú zmenu, príďte voliť.!
Nenechajte si svoj volebný hlas 
doma.  Nenechajte prepadnúť 
svoj hlas. Ak dáte hlas výmene 
generácie, uvidíte ako sa dajú 
veci rýchlo do pohybu. Všetko, 
čo som sa doteraz naučil, využi-
jem v prospech môjho rodného 
Námestova.

            Žiadate zmeny? Ja žiadam 
váš hlas. Zmena je na dosah.

JUDr. Dávid Tarčák PhD.Aké KONKRÉTNE ZMENY urobím ako 
primátor po nástupe do úradu pre zlepšenie 

života v našom meste?

7

Nová Energia pre Oravu 
nie je skupina kamarátov 
z mokrej štvrte, ktorí na-
dávajú na politiku pri pive. 
Sme ľudia, čo sa zaujímajú o 
politické dianie. Zaujímame 
sa o dianie v mestách a ob -
ciach, kde bývame. Debatu-
jeme o problémoch, ktoré 
ľudí trápia. Spoločne hľadá-

DÔVODOV
PREČO DÁVID TARČÁK

me riešenia. Aktivisti z No-
vej energie pre Oravu býva-
júci v Námestove sa rozhod-
li podporiť Dávida. Dôležité 
je pochopiť, že rozhodnutie 
o tom, koho voliť na primá-
tora, je hlavne rozhodnutím 
rozumu. Primátor má byť lí-
der, vedúca osobnosť, ktorá 
ľudí spojí pre správne ciele.>>

1. Prevezmem aktívnu ini-
ciatívu nad rozvojom 
Námestova a Oravskej prie-
hrady.
2. Budem dodržiavať vo-
lebné sľuby a spravodlivo 
a ústretovo pomáhať na-
šim občanom.
3. Budem dbať o to, aby sa 
Technické služby dôsledne 
starali o to, aby bolo na uli-
ciach a na chodníkoch kaž-
dý deň v roku čisto, bez 
odpadkov, zvratkov, skla, 
ohorkov, lístia či snehu.
4. Zabezpečím urýchlenú 
opravu najhorších úse-
kov ciest a chodníkov a 
vypracovanie systematické-
ho plánu ich údržby a opráv 
na celé 4 roky vrátane vy-
budovania nových parkova-
cích miest.
5. Zabezpečím, aby mest-
ský úrad začal aktívne vy-
sporiadavať pozemky v 
Námestove tak, aby sa vy-
tvorili podmienky na vznik 
nových mestských štvrtí 
na bývanie na Vojenskom, 
Čerchľoch a Brehoch. Bu-
dem aktívne hľadať mož-
nosti pre výstavbu mest-
ských nájomných bytov. 
Zároveň iniciujem veľkú ve-
rejnú diskusiu k návrhu no-
vého doplnku k územnému 
plánu, ktorý bude reflek-
tovať trvalo udržateľný 
rozvoj Námestova vo všet-
kých oblastiach.
6.  Zvýšim príspevok mes-
ta pri uvítaní dieťaťa do 
života na sumu 200 eur. 
7. Zabezpečím intenzívnej-
šie čerpanie prostriedkov 
EÚ na projekty rekon-
štrukcie a dobudovania 

cyklochodníka, mestskej 
plavárne, rekonštruk-
ciu kultúrneho domu s 
veľkou tanečnou sálou, 
multifunkčnú športovú 
halu a zriadenie turistic-
ko-informačného cent-
ra. Pre tento účel vytvorím 
nové oddelenie mestského 
úradu pre rozvojové projekty.
8. Zabezpečím vypracova-
nie a dodržiavanie odbornej 
koncepcie rozvoja a údrž-
by zelene vrátane výstav-
by mestského parku na 
nábreží Oravskej priehrady 
a oddychových zón vo všet-
kých častiach mesta.
9. Zasadím sa o zriadenie 
denného centra pre se-
niorov, ktoré bude finan-
covať mesto a zavediem 
pozíciu ambasádora ná-
mestovských dôchodcov, 
ktorý bude tlmočiť ich po-
treby mestskému úradu. 
Zabezpečiť dopravné služby 
(mestskú dopravu) na 
presun ľudí do iných častí 
mesta.
10. Budem organizovať pra-
videlné verejné stretnu-
tia primátora s občanmi 
rovnako ako stretnutia po-
slancov mestského zastupi-
teľstva s občanmi.
11. Presadím zavedenie par-
ticipatívneho rozpočtu, 
v ktorom mesto podporí naj-
lepšie z prihlásených pro-
jektov z radu občanov.
12.  Budem vytvárať podmien- 
ky na spoločné rozvojové 
projekty a budem ústreto-
vý voči všetkým podnika-
teľským zámerom pri do-
držaní princípu „Rovnaké 
pravidlá pre všetkých“.

že sa im nechce ani to. My 
ponúkame 3 nových poslan-
cov, ktorí tu majú rodiny a 
deti. Oni v Námestove zme-
ny potrebujú. Musia mať 
kde bývať, mať čisté ihris-
ká na hranie, miesta kam s 
rodičmi a s priateľmi môžu 
ísť športovať a kam sa ísť 
poprechádzať. Dávid jasne 
hovorí, že je potrebná zme-
na. Preto my volíme zmenu!
3. Komunikuje s kaž-
dým a snaží sa ľudí spá-
jať. Oslovilo nás, že Dávid 
aktívne navštevuje občanov 
v Námestove. Pred ohláse-
ním kandidatúry sa stretol 
s každou politickou stranou 
a s každým, kto je aktívny v 
Námestove a aktívne sa vy-
jadruje k tomu, čo sa tu deje. 
Všetkým ponúkol možnosť 
komunikovať. Schopnosť 
takto spájať ľudí považuje-
me za smerodajnú, ak chce-
me niečo v meste dosiahnuť.
4. Je manažér a odbor-
ník. Už pri našich prvých 
rozhovoroch o budúcnosti 
Námestova sme sa všetci 
zhodli, že Námestovo po-
trebuje odborníkov v každej 
oblasti. Pozemkové právo,  
doprava, turistický ruch. 
Dávid pracoval na minis-
terstvách, pracoval v zahra-
ničí, kde získal kontakty na 
ľudí pracujúcich na úrovni 
Európskej únie. Manažoval 
politickú stranu, ktorá je 
momentálne 4 najsilnejšia. 
Takéhoto profesionála Ora-
va potrebuje.
5. Vrátil sa na Oravu 
vychovávať svoje deti. 
Údelom väčšiny Oravcov 
bolo a je vycestovať za prá-
cou. Skutoční patrioti sa 
však vracajú vychovávať 
svoje deti na Oravu. Dávid 

to spravil. Hlasy, že nemôže 
kandidovať, lebo tu 4 roky 
nebol, sú urážkou všetkých 
tých, ktorí cestujú za prácou 
ďaleko od domova. Aj hrdi-
novia z rozprávky chodia na 
skusy do sveta, aby sa nau-
čili niečo nové a tieto skúse-
nosti potom zúročili doma. 
Problémy, ktoré trápia ob-
čanov Námestova sa dajú 
pochopiť za pár týždňov a 
Dávid na svojej kandidatúre 
aktívne pracuje od februára 
2018. (8 mesiacov)
6. Dávid predkladá pro-
jekty,  akým je chodník 
okolo celej Oravskej 
priehrady. Nie 2 km cy-
klochodníka alebo pokusy 
rozhýbať vyhorených a una-
vených ľudí, ktorí sú každý 
s každým vzájomne popre-
pájaní. Tu je výhoda, že tu 
Dávid nejaký čas nebol. 
Môže ľahšie hovoriť ľuďom 
pravdu. Môže naplniť jeho a 
náš sen ako sa na korčuliach 
alebo bicykli prevezieme na 
priehradný múr.
7. Dávid je srdcom a te-
lom Námestovčan. Milo 
nás prekvapilo, ako sa k 
Dávidovi správajú jeho su-
sedia, vrstovníci, spolužia-
ci. Napriek jeho úspechom, 
právnickému titulu a tomu, 
že je úspešný manažér, ho 
ľudia stále pokladajú za 
toho milého chlapca zo su-
sedstva, kamaráta, s ktorým 
chodili do školy. Ľudia sa 
na neho obracajú so žia-
dosťami o pomoc úplne pri-
rodzene a spontánne. Veria 
mu, že im dokáže pomôcť a 
veria, že to, čo sľúbi, splní. 
Nezaznamenali sme závisť 
ani nenávisť k jeho osobe. 
Je to dobré znamenie, že ho 
úspech ani svet nepoznačil.

30
34

19

3

Objednávateľ: JUDr. Dávid Tarčák PhD., Slanická 969/20, 029 01 Námestovo                                                                                                                                                                                                                        Dodávateľ: TV ORAVIA s.r.o., Miestneho priemyslu 1028, 029 01 Námestovo, IČO: 44380887
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Program primátora 
Jána Kaderu 
je aj naším 
programom.

Kandidáti na poslancov 
Mestského zastupiteľstva v Námestove za SMER-SD

Drahomíra 
Galčíková  

Dôchodky-
ňa

Podporím každú prospešnú aktivitu v meste s cieľom 
všestranne rozvíjať Námestovo. Ponúkam priamosť, 
ústretovosť a akčnosť v riešení potrieb spoluobča-
nov.

 5

Ing. Dominik 
Jendroľ 

Podnikateľ
vek 46

Som za všestranný rozvoj mesta. Ponúkam skúse-
nosti z podnikania a čerpania finančných prostried-
kov z fondov Európskej únie.

 14

František 
Košťál  

Dôchodca
vek 68

Ponúkam skúsenosti zo života, chcem zmysluplne 
podporovať projekty na rozvoj mesta, v neposled-
nom rade projekty na zlepšovanie podmienok na 
športovanie.

 16

MUDr. Silvia 
Loneková

Lekárka
vek 64

V období 2014-2018 som pôsobila ako poslankyňa 
pri mestskom zastupiteľstve. Nazbierané skúsenosti 
chcem zúročiť aj v nasledujúcom období, najmä na 
úseku zdravotníctva a sociálnej problematiky.

 21

Ing. Kamil 
Miklušičák  

Technik
vek 42

Ponúkam skúsenosti a kontinuitu v práci poslan-
ca mestského zastupiteľstva. Vo volebnom období 
2014-2018 som pôsobil ako predseda finančnej ko-
misie pri mestskom zastupiteľstve.

 23

Jaroslav 
Pavlák

Dôchodca
vek 68

 25V prípade zvolenia by som bol rád, 
keby sa naplnili dlhoročné sľuby 
o vybudovaní ciest a elektrických prípojok v radovej 
výstavbe garáží, sídlisko Brehy. Sme medzi posledný-
mi okresnými mestami, ktoré ešte nemajú vybudova-
nú plaváreň. Preto si myslím, že by sme sa mali všetci 
spojiť a podporiť jej výstavbu.

Jozef Pindjak  

Podnikateľ
vek 46

V práci poslanca mestsk ého zastupiteľstva chcem 
využiť skúsenosti, ktoré som získal v období rokov 
1994-2010 ako člen pracovných komisií pri mest-
skom zastupiteľstve a taktiež poznatky zo života 
a práce pre rozvoj mesta, v ktorom žijem 65 rokov.

 26

Tomáš 
Plutinský   

Technik
vek 34

Som veliteľom Dobrovoľného hasičského zboru v Ná-
mestove. Preto je mojou prioritou vytvárať podmien-
ky dobrovoľným hasičom za účelom chrániť život 
a majetok občanov Námestova.

 27

Ing. Anton 
Ťapák  

Dôchodca
vek 66

Rozhodujem na základe dlhodobej skúsenosti ob-
jektívne a spravodlivo. Som tu pre všetkých občanov, 
mladých, starších, zdravotne postihnutých a športov-
cov.

 37

Jozef 
Vajdiar  

Podnikateľ
Vek 37

Kandidovať na poslanca mestského zastupiteľstva 
som sa rozhodol z dôvodu, že chcem byť nápomocný 
pri riešení problémov výstavby infraštruktúry v mes-
te, nakoľko sa tejto oblasti venujem v profesijnom ži-
vote ako podnikateľ.

 40

Objednávateľ: SMER – sociálna demokracia, Súmračná 25, 821 01 Bratislava, IČO: 31 801 242, 
DIČ: 2021472035
Dodávateľ: Mesto Námestovo, Ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO: 00314676
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Spolu s niektorými poslan-
cami sme  odhlasovali nový 
územný plán mesta. Presa-
dil som postavenie ekotoa-
let - dog,  rekonštrukciu prí-
stupových  schodísk  k bytom 
na Severnej ulici,  postavenie 
pomocných  zábradlí k by-
tom na Veternej ulici  a na 
schodisku od  COOP  Jed-
nota   ku Slnečnej ulici. Na 
ZŠ Slnečná - dotácia od mi-
nisterstva školstva na opra-
vu strechy telocvične. Pod-
poril som výstavbu bytov pre 
mladé rodiny, prestavbu bu-
dovy na cintoríne s novými 
toaletami  a oplotením, zria-
denie  novej cirkevnej trie-
dy spolu s ihriskom s umelou 
trávou,   rekonštrukciu budo-
vy Centra voľného času a te-
locvične na ZŠ Komenského  
s dobudovaním spojovacej  
pergoly, výstavbu oplotenia 
mestského štadióna a  vod-
ného vleku na  Oravskej prie-
hrade. Zvýšenie  fi nančných 
dotácii  pre dobrovoľných 
hasičov a športovcov v mes-
te.  Hlasoval som tiež za roz-
šírenie parkovísk  pri ČSOB  

a nábreží Oravskej priehra-
dy  a prípravu podmienok 
pre výstavbu plavárne. Pre-
sadzoval som  rekonštrukciu 
ulíc: Ľ. Štúra, Bernolákovu, 
Komenského, Mila Urbana, 
Hviezdoslavovu, Štefániko-
vu,  Polom,  Mieru  a vybu-
dovanie Brezovej ulice.

 Mesto je v dobrej fi nančnej 
kondícii, môže realizovať za 
pomoci technických služieb, 
ktoré sa na niektorých akci-
ách  aktívne podieľali, ďalšie 

práce. Opraviť skelet kultúr-
neho domu, rozhodnúť o ne-
dostavanej poliklinike, za-
čať prípravy pre rodinnú vý-
stavbu na území Vojenské, 
výstavbu cyklochodníka od 
nábrežia  Oravskej priehra-
dy smerom ku Klinu, vedľaj-
ší chodník na hlavnom moste 
cez Oravskú priehradu, opra-
viť starý chodník smerom na 
Prístav, vybudovať atletic-
kú dráhu s tartanom na šta-
dióne MŠK, rekonštrukciu 
ulíc Miestneho priemyslu, l. 
mája, Červeného kríža, Kli-
ňanskú, Lazovú, Poľanovú, 
Slnečnú  so zväčšením par-
kovísk  a prístupových ciest 
ku garážam na Brehoch. 

Čo som presadzoval ale 
neprešlo zastupiteľstvom:

 kompletnú rekonštrukciu 
najstaršej ulice v meste - Sla-
nickej aj s chodníkmi so zám-
kovou dlažbou  ako je to na 
Mlynskej ulici. Je toho ešte 
určite viac čo v meste tre-
ba spraviť  a dúfam, že no-
vozvolené  zastupiteľstvo 
bude tieto nedostatky riešiť. 

PaedDr. Tomáš Kucharík

Čo som presadzoval počas 
volebného obdobia

PaedDr. Tomáš Kucharík

Objednávateľ: Tomáš Kuchrík, Slnečná 164/16, 029 01 Námestovo              Dodávateľ: Mesto Námestovo, Ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo

14 rokov Námestova s jedným rukopisom. 
Ste spokojní? 
Cyklus obmeny v prírode 
je prirodzený a nezasta-
viteľný. Nielen vývoj prí-
rody, ale aj samotná evo-
lúcia ľudstva spočíva v 
neustálom vylepšovaní. 
Ak by sa ľudia uspokoji-
li s koňmi, nikdy by sme 
nemali autá. Ak sa aj roz-
hodnete stáť na mieste, 
svet sa točiť neprestane. 
Námestovo prešľapuje na 
jednom mieste a svet sa, 
veru, točí ďalej. 

Štrnásť rokov je doba, za 
ktorú sa dá toho stihnúť veľa 
- ale aj zameškať. Niečo sa aj 
stihlo: nábrežie, skatepark, 
niekoľko ciest či dom dô-
chodcov. Pozrite sa však oko-
lo seba. Vyvíja sa naše mesto 
dostatočne rýchlo, aby drža-
lo krok s okolitými dedinami 
a mestami? Mestá s plavárňa-
mi, cyklochodníkami a aqu-
aparkami. Dediny s novými 
kultúrnymi domami a špor-
tovými halami. Koľko rodá-
kov okolo vás sa z Námesto-
va odsťahovalo? Máte pocit, 
že energicky napredujeme a 
namiesto výhovoriek sa hľa-
dajú riešenia? 

Často sa kritika na nečin-
nosť mesta znesie na poslan-
cov. Žiaden z poslancov ur-
čite nie je dokonalý, no vý-
konnú moc v meste repre-
zentuje primátor mesta spo-
lu s prednostom a najmä kľú-
čoví zamestnanci mesta (ve-
dúci jednotlivých odborov) - 
oni sú platení z našich daní. 
Poslanci schvaľujú rozpočet, 

územný plán či kontrolujú 
hospodárenie mesta - nie sú 
však vykonávateľmi žiadnej 
z týchto aktivít. Majú svoje 
bežné zamestnania a nevenu-
jú celý svoj čas iba fungova-
niu mesta. Pri rozhodovaní sa 
a hlasovaniach sú taktiež od-
kázaní na materiály, ktoré im 
predložia zamestnanci mes-
ta alebo jednotlivé komisie - 
nikto nemôže byť expert vo 
všetkom. 

A teraz si predstavte, že 
ako poslanec odsúhlasíte 
peniaze na určitú aktivitu. 
Vy ste spravili správne roz-
hodnutie, no nie je už vo va-
šej moci, či sa tieto peniaze 
aj naozaj vyčerpajú a pou-
žijú. Námestovo nepotrebu-
je žiadne zázračné riešenia. 
Námestovo potrebuje pocti-
vú usilovnú prácu a čestných 
ľudí, ktorí svoje slová dlho-
dobo dokazujú svojím živo-
tom. Ľudí, ktorí žijú v meste 
a poznajú ho. Ľudí, ktorých 
stretávate v 
uliciach mes-
ta pravidel-
ne a nielen 
pred voľbami 
a ktorí rozu-
mejú vašim 
problémom, 
lebo ich zaží-
vajú tiež.  

14 rokov 
určuje sme-
rovanie mes-
ta menej ako 
30 % jeho 
obyvateľov. 

Viac ako polovica z nás ostá-
va sedieť doma a necháva za 
seba vyberať iných. Potrebu-
jeme dobehnúť zameškané! 
Ak máte radi mesto, choďte, 
prosím, voliť. Dostali sme do 
daru prekrásnu prírodu a ši-
kovných ľudí, všetko ostat-
né máme vo svojich rukách 
už 10. novembra a je načase, 
aby to bolo konečne aj vidieť. 
Nepotrebujeme revolúciu, ale 
evolúciu. Nepotrebujeme sil-
né slová a prázdne vízie, ale 
silné činy. 

Môj program je 20 kon-
krétnych krokov, ktorých 
realizácia by posunula naše 
mesto vpred. Ak mi dáte 
vašu dôveru, spravím všet-
ko preto, aby som sa vám 
o štyri roky mohol pozrieť 
do očí. Prosím choďte voliť a 
poďme spoločne naštartovať 
naše mesto. 

Milan Hubík
Kandidát na primátora

Výsledky komunálnych volieb v roku 2014 v 
kontexte účasti.

Objednávateľ: Milan Hubík, Slnečná 163/8, 029 01 Námestovo                          Dodávateľ: Mesto Námestovo, Ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo

Je nezmyslené na miestnej 
úrovni politizovať, či kana-
lizácia, cesty, chodníky ale-
bo pozemkové úpravy... Kaž-
dé zoskupenie to musí riešiť, 
každá strana, každý kandi-
dát. Nemôže v tom byť poli-
tikum, je to len zadanie, úlo-
ha, ktorú treba riešiť. Egois-
tické  prvky do rozhodovania 
vstupujú vtedy, ak má kan-
didát svoj osobný záujem na 
niektorej oblasti, ktorú dostá-
va do popredia.  Rozhodujú-
ci prvok v komunálnej politi-
ke nastáva však na úrovni za-
stupiteľstvo – úrad – občan.  
Zastupiteľstvo – ako sa doká-
že dohodnúť a uzniesť na kon-
krétnych veciach, úrad – ako 
dokáže realizovať uznesenia, 
občan – ako je spokojný s vý-
konom. Tú je ten obrovský po-
sun: výkon. Kto dokáže nielen 
hovoriť o riešení, ale aj  rie-
šiť. Výzvy, ktoré prichádzajú, 
sú výzvy premeny investičnej 
politiky a stratégie do  rozvo-
ja mesta.
Či je nám naozaj jasné, ako 

bude mesto vyzerať v roku 
2022 čo sa z tých prognóz a 
sľubov pretaví do skutočnosti, 
do reality.
To, čo sa urobilo v tomto vo-

lebnom období, to poznáme, to 
už je minulosť. Zaujímavejšie 
je, čo bude. A oveľa viac sa tre-
ba venovať veciam, čo nebolo, 
čo sa nezrealizovalo. Spraco-
vať hĺbkovú analýzu, prečo sa 
nedotiahli niektoré zámery, kto 
je za to zodpovedný, lebo len  
povedať – nič sa nerobí, to nie 
je riešenie.
Nie je riešením ani, len pove-

dať, čo je v meste potrebné. To 
poznáme všetci: cesty, chodní-
ky, investície do školstva, do 
sociálnej a kultúrnej oblasti.
Najdôležitejšie je vybrať 

ľudí, o ktorých sme presvedče-

ní, že minimálne to chcú a ve-
dia, ako na to. Peniaze do roz-
počtu mesta a hlavne prostried-
ky  z mimorozpočtových zdro-
jov sa nehľadajú vo virtuálnom 
svete,  tie sú na konkrétnych 
ministerstvách, v konkrétnych 
výzvach.
V Bratislave nám môžu 

schváliť projekt, pomôcť s rie-
šením, ale tú každodennú prá-
cu musíme odviesť tu,  v mes-
te, na každom oddelení. To 
za nás nespraví nik. Bez fun-
gujúceho vzťahu občan – po-
slanec – úradník  nie je mož-
né prebudiť záujem o dianie 
v meste. Komunálna politika 
nie je o politických stranách, 
je o ľuďoch, o ich potrebách. 
Vždy sú to ozajstné záležitosti, 
konkrétne veci. Nezáujem ob-
čanov o veci verejné dáva po-
tom možnosť prežívať bez nut-
nosti riešení. 
 Neignorujme voľby,  poď-
me voliť. Je potrebne dať 
silný mandát, tak, aby tam 
sedeli ľudia, ktorých sme si 
zvolili. Všetci žijeme v jed-
nom meste - aj tí, čo pôjdu 
voliť, aj tí čo ostanú doma ...

Marián Grígeľ

Vox populi, vox Dei, alebo 
- Hlas ľudu, hlas boží

Komunálna politika a nezmyselnosť politizácie

Marián Grígeľ

Objednávateľ: Marián Grígeľ, Bernolákova 978/53, 029 01 Námestovo                          Dodávateľ: Mesto Námestovo, Ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo



Tri dni plné nezabudnuteľ-
ných zážitkov a nových skú-
seností prežil kolektív uči-
teľov i žiakov Cirkevnej zá-
kladnej školy sv. Gorazda 
v Námestove. V čase od 9. do 
11. októbra sa totiž na pôde 
školy konalo 2. nadnárodné 
stretnutie učiteľov zapojených 
do projektu Musicshapes Eu-
rope (Hudba tvaruje Európu) 
v rámci programu Erasmus+. 
Uvítací ceremoniál otvorila 
pani riaditeľka Ing. Mgr. Mar-
ta Kurtulíková, ktorá privíta-
la učiteľov z Francúzska, Špa-
nielska, Talianska a Dánska. 
V krátkom programe žiaci za-
spievali štyri slovenské ľudo-
vé piesne v sprievode škol-
ského orchestra, ako aj piesne 
krajín zapojených do projek-
tu. Hostí zaujalo nielen ľudo-
vé pásmo žiakov 2. B, ale i ja-
zyková zručnosť žiačky Lau-
ry Bencúrovej, ktorá v svojej 
prezentácii predstavila krá-
sy Slovenska, ako i úspechy 
školy. 

Hlavným dôvodom návšte-
vy zahraničných hostí na Slo-
vensku však boli pracovné po-
rady týkajúce sa projektu, po-
čas ktorých sa rokovalo o ďal-

ších výmenných pobytoch. 
Učitelia sa učili ľudové pies-
ne, ktoré budú súčasťou zá-
verečného koncertu na Sicí-
lii, a zároveň sa stali na chvíľu 
opäť žiakmi zapojením sa do 
aktivít týkajúcich sa výučby 
anglického jazyka pomocou 
metódy CLIL. 

Hostí uchvátila nielen plav-
ba plťou po rieke Orava, ale 
i návšteva Oravského hradu, 

sochy Ježiša Krista v Kline, 
či pokojná atmosféra Bobrov-
skej kalvárie. K netradičným 
zážitkom prispela i ochut-
návka tradičných sloven-
ských jedál v skanzene v Zu-
berci. Všetci zúčastnení hos-
tia odchádzali očarení pestro-
farebnou jesennou prírodou 
i slovenskou pohostinnosťou 
a prijatím.

Mgr. Zuzana Balcerčíková

Náš bývalý žiak 
Ivan Slepčan 16. 
septembra navštívil 
našu školu a v dvoch 
piatackých triedach 
predstavil seba a prí-
pravu na kňazstvo. 

V júni 2018 bol vy-
svätený za diakona 
a v tomto školskom 
roku bude vysväte-
ný za kňaza. Žiakom 
porozprával príbehy 
zo svojho života, po-
delil sa so skúsenos-
ťami z praxe pri vy-
učovaní náboženstva 
počas pastoračného 
ročníka v Bratisla-
ve. Nechal priestor aj na otáz-
ky a bolo ich naozaj dosť. Svo-

jím bezprostredným prístupom 
si hneď získal záujem žiakov.

Tešíme sa, že náš žiak bude 

kňazom a chceme mu vypro-
sovať veľa Božích darov  do 
tejto veľkej služby.          (czš)

CZŠ SV. GORAZDA
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Keď hudba spája...

Učitelia z Francúzska, Španielska, Talianska a Dánska, ktorí 
v rámci programu Erasmus+ pred niekoľkými dňami navštívili 
Cirkevnú základnú školu sv. Gorazda v Námestove, si vychut-
nali krásy jesennej oravskej prírody aj z plte plávajúcej po rie-
ke Orava.              Foto: czš

Diakon Ivan v škole

Plavcami sú už všetci
Aj tento školský rok sa 

naši tretiaci a štvrtáci vybrali 
cestami vodného sveta. Pýta-
te sa prečo? 

Pretože v jesenných dňoch 
od 24. - 28. septembra a 1. - 
5. októbra 2018  žiaci 3. a 4. 

ročníka z Cirkevnej základ-
nej školy sv. Gorazda v Ná-
mestove s radosťou  navšte-
vovali AquaRelax v Dolnom 
Kubíne, kde absolvovali zák-
ladný plavecký výcvik. 

Niektorí žiaci si zdokona-
lili svoje 
plavecké 
zručnosti, 
iní sa na-
učili plá-
vať pria-
mo od zá-
kladov. 
Každý je-
den deň 
bol pes-
trý a za-
ujímavý. 
Nové štý-
ly, nové 
skúsenos-
ti, nové 

zážitky. V posledný deň pla-
veckého výcviku si naši plav-
ci aj zasúťažili. Chválime 
každého jedného žiaka, pre-
tože každý jeden zvládol 
a dokázal preplávať celú dĺž-
ku plaveckého bazéna, a to 
25 m za výborný čas. 

Gratulujeme našim plav-
com!

Žiakom pridelili dobrých 
inštruktorov z plaveckej ško-
ly Tulipánik,  ktorí sa im na-
plno venovali a ukázali im, 
že sa vody netreba báť. Boli 
to naozaj dni plné zábavy, ra-
dosti, ale i strachu z potope-
nia sa.

Na záver všetci dostali 
mokré vysvedčenie, sladkú 
odmenu a to najlepšie, čo žia-
kov potešilo, bola vstupenka 
do AquaRelaxu. 

Mgr. Katarína Sklárčiková
Dvadsaťpäťmetrový bazén preplávali všetci žia-

ci, a vo výbornom čase.       Foto: czš

Diakon, bývalý žiak CZŠ sv. Gorazda, Ivan Slepčan  prišiel medzi žia-
kov a pedagógov školy a pútavo im porozprával o svojom živote počas 
prípravy na kňazstvo.               Foto: czš

Misijný jarmok sa konal opäť
Október je v Cirkvi veno-

vaný jej misijnému rozme-
ru.

„Aj tie najkrajšie myš-
lienky bez skutkov nie sú 
ničím. (sv. Terezka z Li-
sieux) - to sú slová svätej, 
ktorá mala túžbu ísť na mi-
sie, všetko pre ne obetova-
la a hoci sa nikdy misionár-
kou nestala, je považovaná 
za patrónku misií.  

Už 4. októbra 2018 nám 
svoju prácu na misiách 
v ďalekom Rusku priblížil 
na besede náš rodák, Ró-
bert Balek, verbista. Uči-
teľom a žiakom porozprával 
o radostiach a ťažkostiach 
misionára.

Tiež prezentoval typic-
ké predmety z Ruska – mat-
riošku, kávovar, ikony, oble-
čenie pre nevestu či ženícha 
atď. Priblížil nám geografic-
ký a aj náboženský rozmer 
svojho pôsobiska. 

Na záver nám dal do pozor-
nosti knižné tituly: Balzam 
na dušu a tiež cez novodobé 
komunikačné prostriedky 
ponúka svoju: „Šálku čaju.“

Ďakujeme za to, že sme na 
pôde našej školy mohli pri-
vítať takého vzácneho hosťa 
a myslime naňho i naďalej 

v svojich modlitbách, tiež si 
o ňom môžeme niečo pozrieť 
na www.TV LUX.sk/archiv/
play/17685.

Pekné a užitočné posolstvo  
pomáhať misiám a misioná-
rom sme sa na CZŠ sv. Go-
razda rozhodli naplniť aj ten-
to rok - 26. októbra 2018 sa 
v priestoroch školy usku-
točnil tradičný misijný jar-
mok.

Začal sa slávením sv. omše 
v Rímskokatolíckom kostole 

sv. Šimona a Júdu v Námes-
tove.

Po nej  prebiehal samotný 
predaj výrobkov žiakov a ro-
dičov. Výťažok z jarmoku 
bol venovaný tým, ktorí túto 
pomoc veľmi potrebujú, ten-
to rok do Ruska.

Srdečne ďakujeme všet-
kým, ktorí mali otvorené 
srdce a zapojili  sa do tej-
to reťaze dobra. Nech im je 
odmenou dobrý Boh!

Mgr. Zuzana Ružvoňová

Po beseda s misionárom Róbertom Balekom, rodákom z Ná-
mestova, pôsobiacim na ostrove Sachalin, si človek uvedomil, 
ako dobre, že máme tak blízko kňazov, ktorí sú veriacim najmä 
vysluhovaním sviatostí vždy k dispozícii.         Foto: czš 
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Podujatia DKN - november - december 2018

Kino KULTÚRA 
Námestovo
november  2018

LUSKÁČIK A ŠTYRI 
KRÁĽOVSTVÁ

Rodinný, Fantasy

5 €

2D

2. 11. piatok
o 16,00 h

4. 11. nedeľa
o 16,00 h

9. 11. piatok
o 16,00 h

11. 11. nedeľa
o 16,00 h

5 €

2D

2. 11. piatok
o 18,00 h

3. 11. sobota
o 18,00 h

HUNTER KILLER: 
NEVIDITEĽNÝ ZABIJAK

Akčný, Triler

5 €8. 11. štvrtok
o 18,00 h

9. 11. piatok
o 18,00 h

DIEVČA V PAVÚČEJ SIETI

Krimi, Triler

5 €10. 11. sobota
o 18,00 h

15. 11. štvrtok
o 18,00 h

FANTASTICKÉ ZVERY: 
GRINDELWALDOVE ZLOČINY

Dobrodružný

16. 11. piatok
o 18,00 h

17. 11. sobota 
o 18,00 h

20. 11. utorok
o 18,00 h

THE PERFECT KISS

Romantický

2D

2D

MLADÁ KRV
13. 11. - 5. 12.

Výstava študentov Strednej ume-
leckej školy v Nižnej.

Slávnostná vernisáž výstavy bude 
v utorok 13. novembra o 16:30.

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

STROM
24. 11. SOBOTA 18:00

Vstupné: 28 €
„Ján Ďurovčík sa vracia k fol-

klóru.»
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 súbo-
rov na hudbu Henri-
cha Leška, Jána Ber-
kyho-Mrenicu ml. a 
Petra Uličného.

Inscenácia ocenená 
Krištáľovým kríd-
lom.

Vstupenky si mô-
žete zakúpiť v pra-
covné dni od 8:00 do 15:00 v Dome 
kultúry v Námestove, v kancelárii 
na 1. poschodí, alebo rezervovať na 
tel. čísle 043 / 55 222 47 alebo e-
-mailom na office@dkno.sk

MIKULÁŠ
6. 12.

VIANOČNÉ TRHY
13. - 16. 12.

3. TALKSHOW JAKUBA 
PTAČINA 

A JEHO PRIATEĽOV
15. 12. SOBOTA 18:00

ŽIVÝ BETLEHEM
16. 12. NEDEĽA

VIANOČNÝ KONCERT
18. 12. UTOROK

SZUŠ PIEROT

6 €

3D

5 €

2D
4. 11. nedeľa

o 18,00 h

NIEČO NAVIAC

Dokument

5 €

2D
11. 11. nedeľa

o 18,00 h

BOHEMIAN RHAPSODY

Hudobný

GRINCH

Animovaný

5 €16. 11. piatok
o 16,00 h

18. 11. nedeľa 
o 16,00 h

2D

6 € 3D

6 € 3D
6 € 3D

5 € 2D

5 €

2D
18. 11. nedeľa

o 18,00 h
 TEN, KTO ŤA MILOVAL

Komédia

5 €

2D
22. 11. štvrtok

o 18,00 h

ÚSMEVY SMUTNÝCH MUŽOV

Komédia, dráma

4 €

2D
28. 11. streda

o 18,00 h

TIESŇOVÉ VOLANIE

Dráma

5 €

2D
29. 11. štvrtok

o 18,00 h
VDOVY 

Triler

5 €

2D
30. 11. piatok

o 16,00 h

PAT A MAT: 
ZIMNÉ DOBRODRUŽSTVÁ 

Rodinný

5 €

2D
30. 11. piatok

o 18,00 h

CREED II

Športový

Impulzy - pútavé a zaujímavé podujatie 
Stredná odborná škola v 

Námestove sa 8. októbra 
2018 zapojila do Impul-
zov - VII. Ročníka „Ná-
mestovských  autorských 
čítaní“ s ilustrátorským 
workshopom, ktoré orga-
nizoval Dom kultúry v Ná-
mestove. (V rámci Impul-
zov sa konali 8. októbra 
aj podujatia v Dome kul-
túry v Námestove v kniž-
nici a na Gymnáziu Anto-
na Bernoláka v Námesto-
ve, kde sa predstavili ďalší 
literárni autori.)  Táto ak-

cia sa mohla usku-
točniťvďaka Fon-
du na podporu 
umenia.  Zavítali 
k nám básnici, ilu-
strátor a hudobník. 
Nesmieme zabud-
núť ani na „patró-

na“ tejto akcie, sú-
časného oravského  
spisovateľa, kto-
rý zvíťazil v súťaži  
Kniha Oravy 2017, 
Medarda Slovíka.  
Autori Gabika Grz-
nárová, držiteľka 
mnohých celoslo-
venských literár-
nych súťaží a Erik 
Ondrejička, oce-
nený v súťaži Naj-
krajšie knihy Slo-
venska, predstavi-
li seba, svoje zážit-
ky a, samozrejme, 
nevynechali číta-
nia z vlastnej tvor-

by. My sme zanietene po-
čúvali a premosťovali sme 
sa do ich fantázie. V ich 
tvorbe bolo spomenutých 
veľa krásnych a živých zá-
žitkov, vzťah a láska k prí-
rode, ale aj k ľudom. Me-
dzitým sme mohli otvore-

ne komunikovať o našich 
skúsenostiach s literatúrou 
a umením. Čítanie bás-
ní bolo hudobne sprevá-
dzané Milošom Železňá-
kom. Okrem iného 20 žia-
kov bolo na ilustrátorskom 
workshope s umelcom Mi-
roslavom Knapom, kde 
tvorili ilustrácie k vlast-
nej tvorbe pod dohľadom 
a usmernením odborní-
ka. Celá akcia bola pútavá 
a zaujímavá. 

 Veríme, že sa stretneme 
aj o rok! 

Ing. Daniela Bubláková
Stredná odborná škola 

v Námestove

Ilustrátor Miroslav Knap a študenti na ilustrátor-
skom workskope.              Foto: dkn 

 Študenti pri kreslení svojich prác na ilustrátorkom 
workshope.     

Dom kultúry v Námestove 
Vás pozýva na benefičný 

filmový dokument 
o Sväto-Jakubskej ceste 

do Santiaga de Compostela. 
Náslená beseda s hlavnými 

postavami bude zakončením 
ich prvého turné s filmom 

na Slovensku, a to exkluzívne 
po Orave.  Okrem hodnotného 

cestopisu oceníte posolstvo, že 
invalidným vozíčkom sa život 

nekončí, že aj v ťažkých 
situáciách sa oplatí nevzdávať 
sa a plniť si svoje sny a ciele.

Dňa 25. 11. 2018 o 18.00 hod. 

v Dome kultúry v Námestove 

Vstupné: 2 €
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Hudobný festival nad potopenou Slanicou nazývanou aj Malá Viedeň 

Bolo 1. júla, chladná, k daž-
ďu sa schyľujúca nedeľa, za-
čali sa prázdniny, dovolenko-
vé destinácie na Slovensku 
čakali na svojich hostí. K nim 
patrila i na slovensko-poľ-
ských hraniciach sa rozpre-
stierajúca Oravská priehrada 
obkolesená krásnymi horami, 
prostredie, ktoré už pred vyše 
sto rokmi „z tej duše“ pozdra-
vil a ospieval Pavol Országh 
Hviezdoslav. Samotná prie-
hrada, rozlohou vyše 35 km² 
najväčšia slovenská vodná 
nádrž, vznikala medzi rokmi 
1941 a 1953 a jej úlohou je 
získavanie elektrického prú-
du. V posledných rokoch pri-
ťahuje záujemcov o vodné 
športy, na jej pobreží, pod-
nes tam, kde líšky ešte stále 
dávajú dobrú noc, sa rozvíja 
pomaly turistický ruch. Aktu-
álne turistické ponuky i his-
tória regiónu sa, žiaľ, neod-
rážajú v žiadnych propagač-
ných materiáloch, ktoré sú 
dnes neodmysliteľnou pod-
mienkou každého úspechu. 
Tak to bolo aspoň v mesteč-
kách okolo priehrady, v Ná-
mestove, Trstenej či v Tvrdo-
šíne. Nikde v hoteloch nebo-
lo možné získať žiaden infor-
mačný materiál, ani len obli-
gátnu mapu mesta či regiónu. 
Kto príde na pobrežie Orav-
skej priehrady, je doslova ho-
dený do jej studenej vody. A 
takto, človeku ponechanému 
na samého seba, sotva napad-
ne, že prešlo iba niečo vyše 
pol storočia od čias, keď sa 
na miestach, ležiacich dnes 
pod hladinou vody, kedysi 
žilo, pracovalo, veselilo i mu-
zicírovalo, že tam rozkvitali 
obce, ako bolo Ústie, Orav-
ské Hámre, Osada či Slani-
ca. Slanici sa pre jej strate-
gickú polohu na križovatke 

ciest hornej Oravy a jej pro-
sperujúce plátenníctvo hovo-
rilo dokonca Malá Viedeň. A 
práve tej Slanici, v ktorej sa 
v roku 1763 narodil prvý slo-
venský „jazykovedec“ Anton 
Bernolák, sa dostalo tej cti, že 
ju vieme i dnes bytostne zare-

gistrovať. I keď desiatky bu-
dov vinúcich sa v minulosti 
popri magistrále dediny, ku 
ktorým patrili domy pekára 
Kureka, lekára dr. Klinovské-
ho, notára Fiťmu, farbiareň 
plátna rodiny Schifferovej, či 
bývalý hostinec Rodošovka, 
neskôr výrobňa a sklad lie-
hovín rodiny Ródoši, sa na-
vždy ponorili do vody, pred-
sa je len možné ešte i dnes sa 
obce Slanica dotknúť. Aj bez 
reklamy človek zaregistruje 
z nábrežia ostrovček trčiaci 
z trblietajúcej sa oceľovo za-
farbenej vody a na ňom kop-
ček s dvomi kostolnými ve-
žami. Kým slanická synagó-
ga sa zachovala iba na dobo-
vých fotografiách, katolícky 
barokovo-klasicistický Kos-
tol Povýšenia sv. Kríža, ob-
klopený komplexom kalvárie 
a parkom zvažujúcim sa do 
vody, teda k pôvodnej obci, 
by mohol rozprávať o minu-
losti: o reformách povinnos-
tí medzi panstvom a podda-
nými, o tamojších plátenní-
koch a farbiaroch plátna, o 
ich obchodných cestách po 
Európe, o vysťahovalcoch do 
Ameriky, o židovských pri-
sťahovalcoch, arizátoroch, o 
Slaničanoch, ktorí zahynu-
li ako obete holokaustu, i o 
ľuďoch, ktorých srdcia osta-
li napokon, obrazne poveda-
né, pod vodou priehrady, ale 
žili ďalej na iných územiach 
a dodnes sa stretávajú. Kosto-
lík stojí na svojom pôvodnom 
mieste, na tejto vyvýšeni-
ne zaregistroval nepochybne 
všetky dejinné premeny obce 
a ľudí v nich. Okrem neho sa 
toho veľa pôvodného oficiál-
ne nezachránilo, ale pomník 
Antona Bernoláka, ktorý stál 
kedysi v zatopenej Slanici, 
bol premiestnený pred kos-

tol na ostrove. Od roku 1971 
píše chrám na ostrove novú 
históriu: ukrýva v sebe expo-
zíciu tradičnej ľudovej poly-
chrómovanej plastiky a pod-
maľby na skle zo zbierok 
Oravskej galérie v Dolnom 
Kubíne, má celoslovenský 

charakter, ale hlavne je situ-
ovaný do nádhernej scenérie 
kopcov, zelene a vodnej nádr-
že. A práve v tomto kostolíku 
na Slanickom ostrove umenia 
sa 1. júla uskutočnil otvára-
cí koncert už 42. hudobného 
leta. Podujatie pozostávajúce 
z troch koncertov (1. 7., 8. 7. 
a 15. 7.) má v záhlaví progra-
movej brožúrky uvedených 
viacerých usporiadateľov, ale 
návštevník na mieste rýchlo 
zistí, že tými hlavnými a ne-
zištnými aktérmi sú domá-
ci nadšenci, ba dokonca i ro-
dinní príslušníci umelcov. Iba 
tak bolo možné, že cestu na 
koncert zo súše na ostrov ab-
solvovalo záchranným člnom 
aj krátke elektrické krídlo Ya-
maha. Zakúpené bolo súk-
romne iba dva dni pred kon-
certom z dôvodu, aby klavír-
ny sprievod troch spevákov, 
sólistov otváracieho koncer-
tu, aspoň trochu korešpon-
doval so zvukom klasického 
klavíra. V kostolíku situova-
nom na kúsku zeme uprostred 
Oravskej priehrady taký kla-
vír pochopiteľne nemôže byť 
deponovaný celoročne. No 
nielen klavír, každý hudob-

ný nástroj, na ktorom sa na 
festivale hrá, je potrebné na 
ostrov za slnka či dažďa do-
praviť a znova odviezť. O ta-
kom probléme alebo o sta-
rostiach navyše, či na koncert 
vôbec niekto príde, pretože je 
nutné preplaviť sa na ostrov-
ček loďou, nemá 99 percent 
usporiadateľov bežných kon-
certov našťastie ani potuchy. 
O to viac obdivu patrí orga-
nizačnej a napokon aj ume-
leckej úrovni malého festi-
valu na Slanickom ostrove, 
ktorého tohoročný otvárací 
koncert navštívilo 130 poslu-
cháčov! Pre tých, tak trošku 
uzimených, ktorých doviez-
la posledná loď, sa už neušli 
ani stoličky. Večer operných 
a operetných melódií pôsobi-
vo stvárnili umelci pôsobia-
ci v Štátnej opere v Banskej 
Bystrici. Mladé sopranist-
ky Ivana Kurtulíková a Mi-
chaela Kraus a tiež tenorista 
Karol Kurtulík patria síce k 
členom zboru opery, ale zú-
častňujú sa i na sólových úlo-
hách v nových inscenáciách 
divadla. Ich sólové vystúpe-
nie v Slanickom kostole im 
ponúklo možnosť predstaviť 
sa bez zázemia orchestra a 
javiska a bolo delikátnou ko-

mornou záležitosťou. Spo-
ľahnúť sa mohli na výbornú 
akustiku a vynikajúci sprie-
vod tiež v Banskej Bystrici 
pôsobiaceho klaviristu Mate-
ja Arendárika. Prvá časť kon-
certu pozostávala z roman-
tickej piesňovej tvorby. Pô-
sobivo vyznela Ich liebe dich 
Franza Liszta v podaní Karo-
la Kurtulíka, ďalej Schuman-
nova Widmung interpretova-
ná Ivanou Kurtulíkovou, tiež 
piesne Miku-
láša Schneide-
ra-Trnavského 
Nesadaj slávi-
ček a Vtedy sa 
mi prisnejú za-
spievané Mi-
chaelou Krau-
sovou. Išlo o 
troch hlasovo 
rozdielnych só-
listov: Micha-
ela Kraus dis-
ponuje prieboj-
ným jasným 
sopránom, Iva-
na Kurtulíko-
vá veľkým, 
sýtym a tep-
lým vysokým 
ženským hla-

som, Karol Kurtulík výra-
zovo trošku zdržanlivým, 
ale muzikálnym tenorom. 
Títo, na prahu svojej ume-
leckej cesty stojaci sympa-
tickí mladí umelci oslovi-
li publikum najmä v drama-
turgicky zaujímavo sa stup-
ňujúcej druhej časti progra-
mu: v áriách z opier Bellini-
ho a Gounoda (Eccomi in lie-
ta cesta z opery I Capuleti e 
i Montechi… a Je veux vivre 
z opery Roméo et Juliette, 
Ivana Kurtulíková), Čajkov-
ského (Kuda, kuda, vy uda-
lilis z opery Eugen Onegin, 
Karol Kurtulík) a súčasného 
amerického skladateľa Kirka 
Mechema (ária Dorine z ope-
ry Tartuffe, Michaela Kraus). 
Franz Lehár poskytol sólis-
tom i publiku svojimi duet-
mi z operiet Veselá vdova a 
Cárovič efektný záver veče-
ra. Michaela Kraus stvárnila 
s Karolom Kurtulíkom sláv-
ne dueto Lippen schweigen, 
súrodenci Kurtulíkovci za-
spievali dueto Hab nur dich 
allein…. Obidva vstupy boli 
hlasovo a výrazovo stvárne-
né vkusne, ale obom by k ab-
solútne presvedčivému po-
daniu bolo pomohlo porad-
né slovo režiséra, ktoré by 

výsledok iste umocnilo. Lás-
ku si ľudia aj dnes vyznáva-
jú do očí a nie zriedka v ob-
jatí… Možno, že atmosféru 
nedokázal do dôsledkov ope-
retnej sladkastej ľahkosti do-
viesť i predsa len obmedze-
ný sound elektrickej Yamahy. 
Ale pre publikum, ktoré nie 
je podobnými koncertmi veľ-
komesta rozmaznané, nepo-
chybne išlo o nádhernú uda-
losť. Bol to umelecký večer 

naozaj medzi líškami dáva-
júcimi si dobrú noc. Tí, kto-
rí sa na ňom zúčastnili, kto-
rí majú k miestu konania aj 
vzťah akejsi familiárnej prí-
slušnosti, venovali umelcom 
búrlivý potlesk. Napokon, 
sólisti Karol a Ivana Kurtu-
líkovci patria k pokračovate-
ľom minulosti, svojich pred-
kov majú v potopenej obci 
Osada. Umelci i poslucháči 
odchádzali loďou na súš na-
plnení spokojnosťou. V rám-
ci Hudobného leta na ostrov 
zavítali ešte dva podobné 
koncerty: večer s Vivaldim a 
Komorným orchestrom ZOE 
a Ewaldom Danelom, druhý 
s medzinárodným klavírnym 
triom ERA. A tým sa vchod 
do kostola na podobné kon-
certy až do ďalšieho hudob-
ného leta uzavrel. 

Pre pisateľku týchto riad-
kov bola účasť na spomína-
nom otváracom koncerte na 
Slanickom ostrove umenia 
zážitkom par excellence. Po-
byt na ostrove, ba už plav-
ba k nemu a pohľad do ne-
priezračnej vody ma vráti-
li k mojim koreňom. Prvý-
krát som stála po vystúpe-
ní z lode na zemi, po ktorej 
chodili moji predkovia. Moja 
stará mama sa narodila v roku 
1876 už v spomínanej Rodo-
šovke, v jednej z najväčších 
budov Slanice, situovanej 
iba pár metrov pod kostolom 
smerom na východ. V Slanici 
chodila do školy, v ktorej sa 
učila krasopisu, tam sa nau-
čila krásne spievať a vyšívať. 
Dodnes používam jej stolovú 
a posteľnú bielizeň zo skvost-
ného snehobieleho damašku 
(pravdepodobne výrobok do-
mácich plátenníkov) s jej fi-
ligránsky vyšívanými mono-
gramami... Ona ma naučila 
nemecké a maďarské dobo-
vé piesne, ktoré sa spievava-

li vo vtedajšej multikultúrnej 
Slanici. O tom, ako to kedysi 
v Slanici bolo, sa u nás doma 
nerozprávalo. Možno bol pre 
mojich predkov jej zánik prí-
liš bolestivý, veď všetky pek-
né i smutné spomienky zalia-
la nenávratne veľká voda. Iba 
jedna pohľadnica s vyobraze-
ním slanického kostola, odo-
slaná zo Slanice začiatkom 
tridsiatych rokov minulého 
storočia, je svedkom stretá-

vania sa rodiny z Oravy a 
Spiša pri veľkom slanickom 
rodinnom stole. A iba rodin-
né fotografie svedčia o tom, 
že zo Slanice pochádzajú-
ci Ródošiovci mali muzikál-
nych potomkov. Keď som sa 
v zapadajúcom slnku chvíľu 
pred začiatkom koncertu do-
tkla zeme ostrova, napadlo 
mi nádherné dielo Otvírání 
studánek Bohuslava Martinů. 
Text spracovaný skladateľom 
podľa básne Miroslava Bure-
ša vystihuje to, čo som cítila 
pri stretnutí s vlastnou minu-
losťou: „Z těch dědů a bab, 
co vodám písní cestu otvírali, 
co zde studny roubili a pev-
né plátno tkali, z nich jsem a 
vracím se k nim znova. Co na 
tom, že jejich dny jsou nená-
vratně pryč, z ruky do ruky 
si podáváme těžký klíč, klíč 
od domova.“ V tomto prípa-
de otvoril cestu k minulosti či 
domovu magický kľúč hus-
ľový, on ma priviedol na Sla-
nický ostrov umenia. Keby 
pred 42 rokmi nebolo nad-
šenca menom Miroslav Du-
šan Rybár, ktorý sa o založe-
nie festivalu zaslúžil, neboli 
by na ostrove hrali v minulos-
ti „Warchalovci“ a celý rad 
iných vynikajúcich domácich 
i zahraničných umelcov. Po 
vyše štyroch dekádach festi-
valu by nebolo preto od veci 
zosumarizovať jeho posla-
nie, náplň a dramaturgiu. O 
festivale iba zriedka refero-
vala odborná tlač, vystopo-
vať jeho minulosť je obťažné 
už teraz. Dnes je jeho genéza 
dobre utajená a bola by ško-
da, keby ju bolo v budúcnosti 
potrebné získavať tak prácne 
ako pohnutú históriu vodou 
Oravskej priehrady zatopené-
ho regiónu. 

Agata Schindler
Publikované v časopise 
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Slanica – Kostol Povýšenia sv. Kríža a hostinec Rodošovka - dobová foto-
grafia.                   Foto: archív autorky

M. Kraus, K. Kurtulík a I. Kurtulíková. Foto: K. Kurtulík st.

Preprava klavíra na Slanický ostrov umenia. Vpravo sponzor 
nástroja K. Kurtulík st.         Foto: archív K. Kurtulíka st.

Začiatkom júla 2018 sa na Slanickom ostrove ume-
nia uskutočnilo 42. hudobné leto. Usporiadateľmi boli 
mesto Námestovo, Dom kultúry v Námestove, Oravská 
galéria Dolný Kubín, Hudobné centrum Bratislava a Štát-
ny orchester Žilina. Festival, ktorého čestným preziden-
tom je Miroslav Dvorský, zaštítil primátor mesta Námes-
tovo. 



Školský rok  2018/2019  je 
v plnom prúde a pre  futbalo�
vé družstvá chlapcov a, čo nás 
teší, aj dievčat, ZŠ Komenské�
ho  je to začiatok  športových  
bojov o najlepšie umiestnenia. 
Tu sú výsledky futbalových 
zápasov za uplynulé dva me�
siace, v ktorých sme obsadili 
tie najvyššie miesta.

Začiatkom októbra sa naše 
dievčatá  zúčastnili okresného 
finále v malom futbale mlad�
ších žiačok, ktoré sa konalo na 
ihrisku pri CVČ Námestovo. 
Školský pohár si pod patronát 
zobrala Slovenská sporiteľňa. 
Naše futbalistky Benčeková, 
Trabalíková, Vrábová, Ferne�
rová, Turčeková, Kormanová, 
Števurková, Slovíková a  �a�, Slovíková a  �a�

tulovská podali výborný špor�
tový výkon a pre divákov aj 
pekný zážitok. V súbojoch so 
ZŠ zo Zákamenného a Lok�
ce zvíťazili a z prvej pozície 
majsterky okresu Námestovo 
tak  postúpili do  regionálne�
ho kola.

Aj naši futbalisti v tejto se�
zóne odohrali  viacero zápa�
sov. Najmladší žiaci z roční�
kov 1. – 4. (zmiešané družstvo 
chlapcov a dievčat�  si  zme� dievčat�  si  zme�dievčat�  si  zme�
rali sily v McDonald´s Cup. 
V kvalifikácii do okresného 
kola  porazili CZŠ Námesto�
vo a ZŠ Slnečná Námestovo. 
Chýbal nám však kúsok šťas�
tia, aby sme z turnaja vyšli 
ako absolútni víťazi. Po dvoch 
výhrach a dvoch remízach 

mala naša škola rovnaký po�
čet bodov ako ZŠ Zákamenné. 
V skóre sme strelili o tri góly 
menej, a preto sa konečným 
víťazom  stala ZŠ Zákamen�
né. Nám ostalo v okrese pek�
né 2. miesto. Napriek tomu, 
našich chlapcov a dievčatá  
musíme iba pochváliť, preto�
že ich výkony boli fantastic�
ké. Z ročníkov 1. – 4. nám 2. 
miesto vybojovala zostava: Pi�
ták – Doroš, Zbojňák, Lazov�
ský, Horvát, Stašiniak, Miško�
vič, Skočíková, Metesová, �a�
tulovský a Fajčák.

Veľkú radosť nám však uro�
bili chlapci z kategórie malý 
futbal mladších žiakov  (6. – 
7. ročník�. Stali sa definitív�
nymi  víťazmi medzi základ�

nými školami v okrese Ná�
mestovo. V kvalifikačnom 
turnaji herne dominovali a 
zvíťazili. V okresnom finále 
opäť nenašli súpera, ktorý by 
ich porazil. Zvíťazili so skóre 
36:6.  Musíme sa pochváliť:  6 
rokov po sebe sme majstrami 
okresu základných škôl a sme 
na to hrdí! 

Za náš víťazný tím hra�
li: Špagľa – Katrák Maroš, 
Katrák Martin, Vedel, Neve�
del, Florek, Vaterka, Štít, Je�
voš a Bartoš.

A napokon starší žiaci (8. – 
9. ročník�, ktorí v ničom neza�
ostali za mladšími žiakmi.  Vy�
hrali kvalifikáciu a zvíťazili aj 
v okresnom finále so štyrmi 
víťazstvami a skóre 17:2. Aj 

Námestovský Mestský špor�
tový klub patrí v hierarchii 
mládežníckych futbalových 
klubov medzi kluby so štatú�
tom útvaru talentovanej mlá�
deže, čo so sebou prináša na 
jednej strane veľké požiadav�
ky na prácu trénerov v klube, 
na druhej strane aj výsledkové 
očakávania. 

V konkurencii klubov zo 
stredného Slovenska sa výni�
močne darí chlapcom z roč�
níka 2007. Desiateho októbra 
sa v Kysuckom Novom Mes�
te konalo regionálne finále 
projektu SFZ „MINI CHAM�
PIONS LIGA SLOVENSKO 
2018“. Je to postupová súťaž 
v malom futbale pre chlapcov 
kategórie U12. V konkurencii 
6 družstiev sa našim futbalo�
vým nádejam podarilo zvíťa�
ziť s celkovým skóre 33:10. 
O postupe do celoslovenské�
ho finále, ktoré bude trvať 
dva dni a uskutoční sa v Pú�
chove, rozhodli hlavne zápa�
sy s rovesníkmi z Martina, 
kde Námestovčania utrpeli je�
dinú prehru v súťaži 1:2 a zá�
pas s rovesníkmi z Liptovské�
ho Mikuláša, ktorý mal byť 
malým finále turnaja. Hráči 
MŠK ho zvládli, keď zvíťazi�
li pomerom 5:3, čo nakoniec 

pri rovnosti bodov rozhodlo 
o celkovom víťazstve v tur�
naji. O tom, že turnajové ví�
ťazstvo nebolo vôbec náhod�
né, svedčí aj pôsobenie tímu 
v 1. lige Stred mladších žia�
kov. Po siedmich zápasoch 
majú chlapci na konte 6 víťaz�
stiev a jedinú prehru o gól so 
suverénom súťaže z �imav�
skej Soboty. Súťažné zápa�
sy kategórie U12 sa hrajú na 
šírku ihriska a to súčasne na 
dvoch ihriskách. Po polčase 
sa súperi vymenia. Výsled�
ky preto niekedy vyzerajú di�
voko, keď sú súčtom 4 pol�
časov (resp. štyroch minizá�
pasov�. Napriek tomu skóre 
144:56 vzbudzuje rešpekt, ke�
ďže na Slovensku nie je žiad�
ny tím v tejto kategórii s toľ�

kými strelenými gólmi. Pre�
javuje sa to aj v poradí naj�
lepších strelcov, ktorému kra�
ľuje s 52 gólmi Jakub Neve�
del. Medzi najlepších strelcov 
na Slovensku patria aj Pat�
rik Jevoš a Kristián Babin�
ský. Družstvo U12 tvorí viac 
ako dvadsiatka chlapcov.  Dô�
ležité je, že spomínaní strelci 
majú okolo seba ďalších ši�
kovných chlapcov, ktorých 
futbalové kvality môžu byť 
prísľubom pre budúcnosť ná�
mestovského futbalu. Tréne�
rom družstva U12 je pre túto 
sezónu F. Čajka, ktorému (a aj 
jeho zverencom� budeme dr�
žať palce v celoslovenskom fi�
nále i v ďalších prvoligových 
zápasoch. 

Ivan Doroš

ORAVSKÍ OTUŽILCI
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Mladí futbalisti na turnaji v Poľsku
Námestovskí futbalisti sú 

už nejakú dobu v mládežníc�
kych kategóriách značkou 
kvality. Potvrdili to aj chlap�
ci ročníka 2008, ktorí sa kon�
com septembra zúčastnili tur�
naja v poľskej 
Jablonke. Turnaja 
sa zúčastnilo 16 
družstiev z Poľ�
ska a Slovenska, 
ktoré boli rozde�
lené do štyroch 
skupín. Skupinu 
absolvovali Ná�
mestovčania bez 
prehry, keď body 
stratili len po re�
míze s rovesník� rovesník�rovesník�
mi zo známych 
poľských kúpe�
ľov z Krynice. 
Turnaj pokračo�
val zápasmi play�
off o postup do 
najlepšej štvorice. 
Súper sa na na�
šich hráčov dobre 
pripravil, keď stavil na obra�
nu, z ktorej vyrážal do protiú�
tokov. Napriek hernej preva�
he, tak mladí hráči MŠK po  
prehre do finále nepostúpi�
li. V turnajoch ale nie je dlhý 
čas na plač, pretože prišiel zá�
pas v skupine o 5. � 8. miesto, 

v ktorom naši futbalisti jed�
noznačne dominovali. Zá�
pas sa hral prakticky na jed�
nej polovici, o to viac mrze�
la prehra z predchádzajúceho 
zápasu. V záverečnom zápase 

o 5. miesto sa Námestovčania 
stretli s atraktívnym súperom, 
keď proti nim nastúpili 
rovesníci z akadémie Wisla 
Krakov. Po futbalovej stránke 
v asi najkvalitnejšom zápase 
turnaja, to dlho vyzeralo, že 
o výsledku sa rozhodne až 

v predĺžení. O výhre chlapcov 
z Krakova rozhodol úspešne 
premenený priamy kop tesne 
pred koncom zápasu, kto�, kto�
rý bol prakticky jedinou ne�
bezpečnou strelou súpera na 

našu bránu. Napriek troške 
smoly a  celkovému šiestemu 
miestu zo šestnástich druž�
stiev mohol byť s predvede�
nou hrou a tým aj dôstojnou 
reprezentáciou klubu tréner 
Ivan Trabalík spokojný.

Ivan Doroš

Súboje s Wislou Krakov na turnaji v Jablonke, kde naši futbalisti roční-
ka 2008 skončili spomedzi šestnástich družstiev na 6. mieste.      Foto:  (id)

Ročník 2007 na víťaznej vlne

Družstvo U12 pred zápasom s MŠK Žilina s trénerom F. Čaj-
kom.

Práca športových tried na ZŠ Komenského prináša ovocie

Skutočná radosť z 1. miesta – mladšie žiačky.       Foto: zš k

Aj 2. miesto poteší – tím z ročníkov 1. – 4.        Foto: zš k

v tejto kategórii je  naša ško�
la už 4.  rok po sebe majstrom 
okresu. Tu  vidieť, že práca so 
športovými triedami  prináša 
ovocie.  

Zostavu starších žiakov tvo�
rili: Klinovský – Hládek, Hr�
keľ, Palider, Grácik, Hutira, 
Kľuska, Čimpoješ, Žofaj a 
Madleňák.

Už teraz vieme, že sa musí�
me poctivo pripravovať na jar,  
pretože nás budú čakať mini�
málne tri kvalifikácie do kraj�
ských kôl, v ktorých chceme 
dosiahnuť čo  najvyššie mies�
ta. 

ZŠ Komenského však neži�
je len futbalom. Zapájame sa 
do množstva ďalších a ďal�
ších súťaží.  Ani jednu športo�Ani jednu športo�
vú súťaž nenecháme bokom. 
Súťažíme v basketbale, volej�
bale, florbale, hádzanej..., až 
po atletiku či cezpoľný beh, 
kde sa tiež snažíme dosahovať 
dobré výsledky.  

Držme preto našim šikov�
ným žiakom a žiačkam pal�
ce, aby ich výkony boli 
čo najlepšie, a tým vzorne 
reprezentovali ZŠ  Komen�tovali ZŠ  Komen�
ského, a aj mesto Námestovo.

ZŠ na Komenského ulici

Oravskí otužilci   vás  
2.12.pozývajú  na  6. ročník 
stretnutia otužilcov na Orav�
skej priehrade a 1. ročník 
Slovenského pohára v zim�
nom plávaní. 
Plavecký pre�
tek sa začne o 
12:00 hodine a 
stretnutie otu�
žilcov so spo�
ločným vstu�
pom do vody 
bude o 14:00 
hodine.Aj keď  
oficialne otvo�
rili  otužilec�
kú sezónu  už v 

polovici októbra, pripojiť sa   
k nim  môžete  každú nede�
ľu o 10:30 hod. na pláži pri 
kempe JAMI. 

(bj)

V decembri v Oravskej priehrade.



Fanúšikovia očakáva-
li, kto prevezme kormidlo 
a zavelí k lepším výsled-
kom. Voľba padla na staro-
nového trénera Pavla Stra-
páča, ktorý sa tak vrátil do 
dôverne známeho prostre-
dia, v ktorom dosiahol aj 
viacero výborných výsled-
kov počas svojho viac ako 
5-ročného pôsobenia v mi-
nulosti. Do trénerského 
tímu pribudol aj kondičný 
tréner Patrik Barčák, ktorý 
mal prispieť k lepšej fyzic-
kej pripravenosti hráčov. 

Strapáčovcov čakal prvý 
test na pôde Béčka Podbre-
zovej, odkiaľ si po góle Lu-
káša Kubicu odniesli bod 
za remízu 1:1. Výhry sa ne-
dočkali ani v atraktívnom 
derby najlepších oravských 
klubov. Duel MŠK Námes-
tovo proti Oravskému Ve-
selému sa už tradične skon-
čil remízou. V tomto prípa-
de bezgólovou. V 11. kole 

cestovali žltočierni na pôdu 
lídra z rezervy Ružomber-
ka. V tomto zápase hos-
tia predviedli dobrý, bo-
jovný výkon, vďaka ktoré-
mu v zápase dvakrát vied-
li. Najskôr 0:1 po góle Sa-
muela Kurtulíka a neskôr 
aj 1:2 po presnom zásahu 
Žákoviča. Domáci favorit 
však v druhom polčase zá-
pas napokon otočil a z Lip-
tova sme odchádzali s pre-
hrou 3:2. Pozitívom bolo, 
že v tomto zápase MŠK 
strelilo viac ako jeden gól. 
Dôležitý moment prišiel 
v ďalšom kole, kedy Ná-
mestovo privítalo jedné-
ho z ašpirantov na postup, 
FTC Fiľakovo. V stretnu-
tí, v ktorom sa veľmi dobré 
minúty striedali so starými 
chybami, zvíťazili domá-
ci 4:1. Ak sa im však čas-
tejšie podarí zopakovať vý-
kon z prvého polčasu, po-
tvrdia herný vzostup a urči-

te sa to prejaví aj posunom 
v tabuľke. O presné zása-
hy sa postarali 2x Kurtulík, 
Habiňák a Kubica. 

Pred Námestovčanmi je 
ešte posledné jesenné kolo, 

v ktorom sa predstavia 
v Martine. Potom na hrá-
čov zrejme čaká tvrdá zim-
ná príprava, ktorá by ich 
na jar mohla posunúť do 
pokojných vôd stredu ta-
buľky. 

Strelci gólov dospelých 
v sezóne 2018/2019 po 14 
kolách:

6 - Samuel Kurtulík (1 z 
11 m), 

4 - Lukáš Kubica (1 z 11 m),  
  2 - Marek Žákovič,

1 - Marián Čiernik, Ľu-
bomír Jaššo, Lukáš Če-
cho, Martin Habiňák, vlast-
né (Tomáš Maslík - Čadca, 
Peter Staňo - Krásno nad 
Kysucou).

Marián Kasan

MŠK NÁMESTOVO

 Ivan Rusnák (vľavo) po necelej dva a pol sezóne končí na vlastnú žiadosť na lavičke treťoli-
gistu od Oravskej priehrady. Aj touto cestou sa mu chce MŠK poďakovať za jeho každodennú 
poctivú prácu, ktorú odviedol pri tíme dospelých. A to nielen v najvyššej stredoslovenskej súťa-
ži, ale i v Slovnaft cupe a v prípravných zápasoch. Ivan Rusnák však úplne neodchádza, bude 
pôsobiť v klube na inej úrovni.                   Foto: Milan Švába
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A – tím zažíva turbulentnú jeseň
Aktuálne až 12. priečka, koniec Ivana Rusnáka a návrat staronového trénera, Pavla Strapáča. 

Námestovčanom sa nevydaril predovšetkým 
úvod sezóny. Po siedmich kolách body získali 
len za domácu výhru nad Liptovskou Štiavnicou 
a za remízu s Čadcou. Problém bol predovšet-
kým v koncovke, ktorá im absolútne nefungova-
la a hráčom tiež chýbalo aj trošku šťastia, pre-
tože zväčša prehrávali o jediný gól. Na lepšie 
časy sa vyjasnievalo po jednoznačnej domácej 
výhre 3:0 v ôsmom kole nad Lučencom a výhre 
0:1 v Poltári. Potom však opäť prišlo zakopnu-
tie v podobe domácej prehry s vtedy posledným 
Krásnom nad Kysucou. Po tomto zápase sa na 
vlastnú žiadosť rozhodol po 2,5 roku ukončiť 
svoje pôsobenie 55-ročný Ivan Rusnák.

Ponuku MŠK na návrat do dôverne známeho prostredia prijal skúsený Pavol Strapáč. Tento 
61-ročný Kysučan pôsobil v ostatnom období v Čadci. Predtým bol päť rokov verný našim far-
bám. Staronového trénera srdečne vítame v klube a prajeme mu neustálu radosť z futbalu a čo 
najviac úspešných zápasov. Spolu s ním budeme môcť vidieť na striedačke počas majstrovských 
zápasov aj kondičného trénera Patrika Barčáka. Brankárov bude mať naďalej na starosti Sta-
nislav Kormaňák. (MŠK)                   Foto: (mš)

Lákadlom jesene bolo znovu stretnutie najlepších oravských klubov medzi domácim MŠK a Oravským Veselým. Zápas sa skon-
čil už tradične remízou. Tentokrát bezgólovou.             Foto: Milan Švába


