
1. Peter Balušík, Mgr., 57 r., samo-
statne zárobkovo činná osoba, nezá-
vislý kandidát

2. Michal Bugan, 30 r., podnikateľ, 
nezávislý kandidát

3. Mária Červeňová, Mgr., 37 r., 
odborná garantka komunitného cen-
tra, nezávislá kandidátka

4. Eduard Dunčič, Ing., 55 r., živ-
nostník, nezávislý kandidát

5. Miloš Ferleťák, 45 r., nezamest-
naný, Národná koalícia / nezávislí 
kandidáti

6. Marián Grigeľ, 67 r., konateľ, 
Slovenská národná strana

7. Matej Hajdučík, Ing., 36 r., pro-
cesný inžinier, Kresťanskodemokra-
tické hnutie

8. Danica Hollá, Ing. arch., 57 r., 
prednostka okresného úradu, nezávis-
lá kandidátka

9. Dušan Hollý, 53 r., elektrikár, ne-
závislý kandidát

10. Jaroslav Hucík, Ing., 48 r., za-
mestnanec štátnej ochrany prírody, 
Kresťanskodemokratické hnutie

11. Marian Iliev, Ing., 44 r., projek-
tant, nezávislý kandidát

12. Mário Jackulík, Ing., 51 r., 
podnikateľ, Slovenská národná strana

13. Igor Jagelek, 51 r., manažér, ne-
závislý kandidát

14. František Jancek, Bc., 63 r., 
živnostník, nezávislý kandidát

15. Ľubomír Jaššo, Mgr., 25 r., uči-
teľ, nezávislý kandidát

16. František Košťál, 47 r., sklad-
ník, nezávislý kandidát

17. Peter Koval, 58 r., výsluhový 
dôchodca, nezávislý kandidát

18. Ján Kozák, 57 r., manažér, Re-
publika

19. Jana Kršáková, Bc., 53 r., per-
sonálna a mzdová účtovníčka, nezá-
vislá kandidátka

20. Lukáš Kubík, Ing. arch., 33 r., 
architekt, nezávislý kandidát

21. Juraj Kurtulík, Ing., 63 r., sta-
vebný dozor, Kresťanskodemokratic-
ké hnutie

22. Beata Ľubová, Ing., PhD., 50 r., 
učiteľka, Hlas – sociálna demokracia

23. Dezider Meško, 54 r., podnika-
teľ, nezávislý kandidát

24. Kamil Miklušičák, Ing., 46 r., 
stredoškolský pedagóg, Smer – soci-
álna demokracia

25. Alena Nováková, Mgr., 56 r., 
učiteľka, nezávislá kandidátka

26. Martin Paholek, Ing., 44 r., 
ekonóm, nezávislý kandidát

27. Peter Panek, Ing., 63 r., tech-
nik, Smer – sociálna demokracia

28. Adriana Paneková, JUDr., 35 
r., advokátka, nezávislá kandidátka

29. Jozef Pisarčík, 50 r., predajca 
farieb, nezávislý kandidát

30. Marcel Piták, 25 r., neza-
mestnaný, Národná koalícia / 

nezávislí kandidáti
31. Jozef Podstavek, Ing., 45 r., 

stavebný technik, Smer – sociálna de-
mokracia

32. Pavol Polťák, Ing., 36 r., stroj-
ný inžinier, Kresťanskodemokratické 
hnutie

33. Stanislav Protuš, 41 r., podni-
kateľ, Kresťanskodemokratické hnu-
tie

34. Pavol Ptačin, 40 r., súkromný 
podnikateľ v poľnohospodárstve a 
lesníctve, Hlas – sociálna demokracia

35. Ľuboš Rusnák, 38 r., súkromný 
podnikateľ, Hlas – sociálna demok-
racia

36. Martin Rusnák, 43 r., manažér, 
Sme rodina

37. Ján Sivoň, 41 r., predajca vý-
počtovej techniky, nezávislý kandidát

38. Róbert Sládek, Ing., 57 r., stro-
jársky technológ, Kresťanskodemo-
kratické hnutie

39. Róbert Srogončík, JUDr., Ing., 
54 r., manažér kvality, Hlas – sociálna 
demokracia

40. Andrej Stašiniak, Ing., 43 r., 

súkromný podnikateľ, Hlas – sociál-
na demokracia

41. Peter Sumega, 41 r., živnostník, 
Národná koalícia / nezávislí kandidáti

42. Tomáš Štefaničiak, 46 r., pod-
nikateľ, Sme rodina

43. Eva Štefaničiaková, PaedDr., 
PhD.,  46 r., učiteľka, nezávislá kan-
didátka

44. Miroslav Trnka, 52 r., výrobca 
okien, nezávislý kandidát

45. Štefan Uhliarik, Ing., 49 r., ma-
nažér, Kresťanskodemokratické hnu-
tie

46. Václav Uram, 42 r., živnostník, 
Republika

47. Mária Vojtašáková, Mgr., DiS. 
art., 49 r., učiteľka, nezávislá kandi-
dátka

48. Rastislav Zanovit, MUDr., 48 
r., lekár, Kresťanskodemokratické 
hnutie

49. Rastislav Žulko, 49 r., obchod-
ný manažér, nezávislý kandidát

50. Soňa Žygliňská, 25 r., konateľ-
ka, Republika
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Mária Červeňová, Mgr.
37 r., odborná garantka 

komunitného centra, nezá-
vislá kandidátka

Andrea Ferletjaková 
46 r., podnikateľka, ne-

závislá kandidátka

Milan Hubík 
61 r., primátor, nezávislý 

kandidát

Jozef Parížek, PhDr.
živnostník, 55 r., nezá-

vislý kandidát

Ján Kadera, Ing. 
65 r., súdny znalec, Smer – 

sociálna demokracia, Hlas – 
sociálna demokracia, Repub-
lika, Slovenská národná strana

Vo štvrtok 7. septembra zasadala mestská volebná komisia, 
ktorá zaregistrovala kandidatúru piatich kandidátov na post 
primátora mesta Námestovo  i kandidatúru všetkých 50-tich 
prihlásených kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľ-
stva v Námestove (uvádzame ich v abecednom poradí).

Do školských lavíc zasadlo 
aj 120 prvákov

V pondelok 5. septembra 
2022 sa pre žiakov začal 
školský rok 2022/2023. 
Základné školy v našom 
meste privítali všetkých 
svojich žiakov, predovšet-
kým 120 prvákov. Osobne 
ich na jednotlivých ško-
lách pozdravil aj primátor 
mesta Milan Hubík. Za-
želal im veľa úspechov, 
elánu a radosti z pobytu 

v škole, aby sa im darilo 
a dosahovali tie najlepšie 
výsledky.

Všetci prváci v meste do-
stali od primátora tradične 
malý darček a školy závä-
zok mesta vytvárať pre ne 
čo najlepšie podmienky na 
výchovu a vzdelávanie, 
ako bolo tomu doteraz.  

          
         Mgr. Ivan Veljačik

Na voľby do orgánov samosprávy
máme 13 hodín

V sobotu 29. októbra 2022 sa konajú 
voľby do orgánov samosprávy obcí 
a miest a tiež voľby do orgánov samo-
správnych krajov. V Námestove si budú 
voliči na ďalšie štvorročné obdobie voliť 
primátora mesta a 12 poslancov mestské-
ho zastupiteľstva. Súčasťou týchto volieb 
bude aj voľba predsedu VÚC Žilina a po-
slancov zastupiteľstva tohto samospráv-
neho kraja. 

K 6. septembru (v čase uzávierky novín, 
pozn. red.) malo mesto Námestovo 6074 

oprávnených voličov, k 29. októbru môže 
toto číslo stúpnuť alebo klesnúť podľa 
toho, koľko ľudí si zmení trvalý pobyt.

V meste je jeden volebný obvod, na 
území mesta osem okrskov: dva na mest-
skom úrade, jeden v dome kultúry, dva na 
cirkevnej škole a tri na základnej škole 
na sídlisku Brehy. Volebné miestnosti sa 
otvoria  o 7.00 hod. ráno a uzatvoria sa 
o 20.00 hod., nebudú teda otvorené do 
22.00 hod. ako v predošlých voľbách.  
           (mp)

Chcú riadiť mesto
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INVESTIČNÉ AKTIVITY MESTA

Začiatkom septembra prebehla kolaudácia 
prekládkovej stanice, ktorá sa nachádza v 
areáli existujúcej skládky v Zubrohlave. Pre-

kládková stanica bude slúžiť na zhromaždenie 
komunálneho odpadu, ktorý bude následne 
odvezený na koncové zberné miesto.

DOKONČENÉ INVESTÍCIE
PREKLADKOVÁ STANICA JE UŽ SKOLAUDOVANÁ

Skolaudovaná prekládková stanica v areáli TKO Zubrohlava.

NOVÁ ASFALTOVÁ PLOCHA PRE HOKEJBALISTOV
V areáli základných škôl na Ul. Komenské-

ho bol obnovený asfaltový povrch na hokej-
balovom ihrisku, ktorý je využívaný najmä 

hráčmi športového klubu TJ Oravan – hokej-
balového oddielu. 

V súčasnosti prebieha inštalácia mantinelov.

Dokončené hokejbalové ihrisko.

ODDYCHOVÁ ZÓNA NA ČERCHLIACH UŽ SLÚŽI OBYVATEĽOM
V závere leta boli dokončené práce na oddy-

chovej zóne nachádzajúcej sa v časti Čerchle. 
Súčasťou oddychovej zóny sú detské herné 

prvky, ale aj fi tness prvky a je určená pre ši-
rokú verejnosť.

DOKONČENÉ KOMUNIKÁCIE V MESTE

Tento rok sa nám podarilo zrekonštruovať 
nasledujúce ulice: Rázusova, Kamenická, 
Slobody a Slnečná. Na týchto miestnych ko-

munikáciách sa obnovil asfaltový povrch a 
chodníky. Na Ulici Slnečná boli zároveň osa-
dené nové prístrešky na kontajnery odpadu.

Obnovená Ul. Kamenická.                                                                           

Zrekonštruovaná. Rázusova ulica.                                                                          

Obnovená Ulica Slobody.                                                                      

Zrekonštruovaná Ulica Slnečná.                                                                     

Nová oddychová zóna v lokalite Čerchle. 
Foto: Michal Glonek
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KOMUNITNÁ ZÁHRADA PRE OZ VIAC

Pri komunitnom centre na Ul. Komenské-
ho pribudol nový priestor v podobe komu-
nitnej záhrady (foto vpravo), ktorá poskyt-
ne priestor pre vonkajšie aktivity. Mesto 
Námestovo prispelo na túto komunitnú zá-
hradu mobiliárom. Tento rok tak pribudla 

k novým zrekonštruovaným priestorom aj 
komunitná záhrada. Komunitné centrum 
spravuje OZ V.I.A.C (Inštitút pre podporu 
a rozvoj mládeže) a tešíme sa, že aj takým-
to spôsobom rozširuje pôsobnosť v našom 
meste. 

PRÁCE POKRAČUJÚ NA ĎALŠÍCH INVESTÍCIACH

V novej lokalite pre výstavbu rodinných do-
mov IBV Čerchle II sú práce na realizácií no-
vého vodovodu, splaškovej aj dažďovej kanali-
zácie v plnom prúde.  Týmito prácami vznikne 
cca 50 nových odberných miest. Táto investícia 

bude fi nancovaná z mestského rozpočtu. 
Zároveň časť sietí bude realizovaná v spolu-

práci s Oravskou vodárenskou spoločnosťou,  
ktorá výstavbu týchto sietí zaradila do svojho 
investičného plánu. 

INŽINIERSKÉ SIETE V LOKALITE IBV ČERCHLE II FINIŠUJÚ

Výstavba inžinierskych sietí v lokalite Čerchle II.

Práce pokračujú aj na modernizácií umelej 
trávy v areáli MŠK. Doteraz boli zrealizova-
né  podkladové vrstvy a nová drenáž pre roz-

šírenú časť trávnika. Po zrovnaní celej plochy 
bude položený nový trávnik.

UMELÁ TRÁVA V AREÁLI MŠK NABERÁ NOVÉ KONTÚRY

Realizácia podkladových vrstiev pre nový trávnik.

 Na jeseň budú prebiehať stavebné práce na 
Ul. Lúčna a Slanická (Hnilisko) realizáciou 
nových asfaltových povrchov. Súčasťou prác 

na Slanickej ulici je realizácia dažďovej kana-
lizácie. Pri Ul. Lúčna bude obnovený povrch 
aj na priľahlej križovatke. 

PRÁCE SA ZAČINAJÚ NA LÚČNEJ A SLANICKEJ ULICI

INVESTIČNÉ AKTIVITY MESTA

Vážení občania, 
rozhodla som sa kandido-

vať ako nezávislá kandidátka 
na poslankyňu do Mestské-
ho zastupiteľstva mesta Ná-
mestovo. Keďže nie všetci 
v Námestove ma poznajú, 
dovoľte mi preto, aby som sa 
vám predstavila. Moje meno 
je Adriana Paneková, pochá-
dzam z východného Sloven-
ska, vydala som sa tu a už 
viac ako desať rokov bývam 
spolu s manželom a našou 
dcérkou na sídlisku Brehy 
v Námestove. V Námesto-
ve pracujem ako advokátka, 
od roku 2016 vediem vlast-
nú advokátsku kanceláriu na 
Ulici Miestneho priemyslu 

a moje dlhoročné skúsenosti 
chcem teraz využiť aj ako po-
slankyňa mestského zastupi-
teľstva. Problémy obecných 
samospráv sú mi známe, pre-
tože spolupracujem aj s via-

cerými okolitými obcami, 
poskytujem im právne pora-
denstvo, sledujem situáciu 
a poznám problémy nášho 
mesta, pretože mi nie je ľaho-
stajné. Ako poslankyňa mest-
ského zastupiteľstva a najmä 
ako matka trojročnej dcérky 
a manželka, budem bojovať 
hlavne za zlepšenie podmie-
nok pre mladé rodiny v Ná-
mestove a to svojou odbornou 
pomocou pri pozemkových 
úpravách, výstavbe nových 
bytových domov, detských 
ihrísk, zvýšení príspevku pre 
novonarodené deti a za rozvoj 
spoločenského a kultúrneho 
života v našom meste.

              Adriana Paneková
Objednávateľ: JUDr. Adriana Paneková, Slnečná 163/6, Námestovo 029 01                Zhotoviteľ: Mesto Námestovo, Ul. Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo 029 01

7. rokovanie na druhýkrát
Mestské zastupiteľstvo 

v meste Námestovo sa malo 
konať 31. augusta 2022, no 
z dôvodu nedostatočnej účasti 
poslancov sa presunulo na 7. 
septembra, na základe riadne 
zverejnenej pozvánky.

Predmetom rokovania MsZ 
bolo 11 bodov, ktoré poslan-
ci schválili, pozmenili len ich 
poradie. Keďže primátor Mi-
lan Hubík bol 7. septembra na 
celoslovenskom seme ZMOS, 
rokovanie viedol zástupca pri-
mátora Rastislav Zanovit.

V začiatku rokovania sa po-
slanci zaoberali plnením roz-
počtu mesta Námestovo k 30. 
júnu 2022. Podrobnosti priblí-
žila vedúca fi nančného odboru 
Katarína Rusinová a po diskusii 
bolo uznesenie vzaté na vedo-
mie, aj keď s výhradami.

Vedúca fi nančného odboru 
predniesla aj ďalší bod – návrh 
zmeny rozpočtu na rok 2022 
mesta Námestovo rozpočtovým 
opatrením č. 5/2022, Domu 
kultúry v Námestove rozpoč-
tovým opatrením č. 5/2022 
a Technických služieb mesta 
Námestovo rozpočtovým opat-
rením č.1/2022. Mestom navr-
hované rozpočtové opatrenie 
poslanci schválili, avšak s pod-
statnými zmenami. Rozpočtové 
opatrenie domu kultúry bolo 

schválené v predloženom znení 
a rozpočtové opatrenie Tech-
nických služieb mesta Námes-
tovo schválené nebolo.

Pomerne rýchlo bol preroko-
vaný tretí bod – Konsolidova-
ná výročná správa za rok 2021 
a následne poslancami vzatá na 
vedomie.

Posledným bodom predkla-
daným Katarínou Rusinovou 
bolo Čerpanie rezervného fon-
du v roku 2021, kde poslanci 
obidve uznesenia schválili.

Hlavná kontrolórka Elena Krau-
sová predniesla Správu o výsled-
ku kontroly plnenia uznesení 
Mestského zastupiteľstva v Ná-
mestove, kde viacero poslancov 
vyhodnotilo plnenie uznesení 
v určitom sumáre a následne bola 
správa vzatá na vedomie.

Ďalší bod bol taktiež v ges-
cii hlavnej kontrolórky: Išlo o 
dve správy – Správu o výsled-
ku kontrol z plánu kontrolnej 
činnosti na druhý polrok 2021 
a prvý polrok 2022 o poskytnu-
tých dotáciách z rozpočtu mesta 
Námestovo a Správu o výsled-
ku kontroly používania osob-
ných motorových vozidiel mes-
ta Námestovo zamestnancami 
Mestského úradu v Námes-
tove za rok 2021. O obidvoch 
správach prebehla diskusia 
medzi poslancami, hlavnou 

kontrolórkou a zodpovednými 
zamestnancami mesta. Po tej-
to diskusii boli správy vzaté na 
vedomie.

Pre ospravedlnenú neprítom-
nosť primátora predložil ďalší 
bod prednosta MsÚ Dušan Jen-
drašík. Jeho obsahom bolo zvo-
lenie do funkcie prísediaceho 
na Okresnom súde Námestovo 
Petra Kovala. Poslanci hlaso-
vali za jeho zvolenie do tejto 
funkcie.

Vedúca oddelenia výstavby 
Soňa Medvecká priblížila bod 
Prevody, nájmy a výpožičky 
majetku mesta Námestovo. Vo 
všetkých prípadoch išlo o po-
zemky pod terasami v rámci 
mesta, no žiadne uznesenie po-
slancami nebolo schválené.

Posledné tri body programu 
7. rokovania MsZ – Iniciatívne 
návrhy poslancov, Interpelácie 
a Rôzne  sa čiastočne prelínali 
a viedla sa o nich pomerne roz-
siahla diskusia, najmú ohľad-
ne dopravnej situácie v meste, 
priestorov pre seniorov v dome 
kultúry a ďalších tém, týkajú-
cich sa diania v Námestove.

O 21. hodine, po vyčerpaní 
programu, predsedajúci ukon-
čil rokovanie mestského zastu-
piteľstva a poďakoval prítom-
ným za účasť.
  Dušan JENDRAŠÍK                   

Texty a fotografi e: MsÚ
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Ach, tie jednosmerky...
Nejako tak si zaťažkal neje-

den účastník cestnej premáv-
ky v meste, lebo zjednosmer-
nenie častí komunikácií ulíc 
Mieru, Hattalova, Bernoláko-
va a Ružová je pre mnohých 
novou kataklizmou. Podľa 
novoprijatého riešenia však už 
nie je možné len tak prefičať 
Hattalovou ulicou,  na ktorú 
sa mnohí odklonili zo štátnej 
komunikácie pri Sile a  Ben-
zinole, aby sa vyhli kolónam 
a  opäť sa na ňu napojili pri 
výjazde z mesta na kruhových 
objazdoch. Podľa nového sa 
ku Pekárni Jackulík dostanete 
len z jednej strany, ale môžete 
si tu už pohodlne zaparkovať 
po oboch stranách tak, aby 
vaše vozidlo netvorilo pre-
kážku cestnej premávky, lebo 
v tomto úseku nie sú zodpo-
vedajúce parkovacie plochy. 
Podľa nového sa na Ul. Ber-
nolákovej vytvorilo množstvo 
parkovacích miest pre vodi-
čov, ktorí navštevujú daňový 
úrad, futbalové zápasy a rodi-
čia pri materskej škôlke majú 
bezpečnejšie prostredie pri 
vychádzaní z vozidla so svo-
jimi deťmi.  Podľa nového sa 
na Ul. Mieru môže parkovať 
obojsmerne, čo ocenia náv-
števníci gymnázia a blízkych 
prevádzok v priemyselnej 
zóne. Sú to v mnohých ohľa-
doch naozaj pozitívne zme-
ny, ktoré sa  však prijímajú 
s veľkou nevôľou, lebo každý 
sa na ne pozerá zo svojho po-
hľadu. Zníži sa mi zisk... Ces-
tou domov musím obchádzať 
pol mesta... a pod. Názory na 
zrealizovanú zmenu sú rôz-
ne. Všetci však vidíme, ako 
sa svet okolo nás mení naozaj 
obrovským tempom, ktorému 
v mnohých ohľadoch už ne-
stačíme čeliť. Jednou takou 
oblasťou je rozvoj dopravy 
v meste, ktorému miestna 
cestná infraštruktúra priam 
nestíha.  Ak by sme v minu-

losti urobili to či ono, dnes by 
to nebolo také zlé, napadne 
väčšine z nás. Chyby spred 
roka, desiatich či tridsiatich 
rokov už nemá zmysel pre-
triasať a  treba sa z nich pou-
čiť. Novovzniknuté situácie si 
vyžadujú pohotové a rozumné 
riešenia. Ulice v zastavaných 
častiach už neznásobíme, ani 
nerozšírime. Na nové par-
kovacie plochy už nemáme 
priestor a v budúcnosti nás 
čaká výstavba parkovacích 
domov na pôvodných par-
koviskách, čo bude ešte dlhá 
cesta. Na zvládnutie vysokej 
hustoty dynamickej dopravy 
však nemáme dostatok účin-
ných riešení. Jedným z tých 
najúčinnejších je zjednosmer-
nenie komunikácií, o ktorom 
hovorí aj Územný generel 
dopravy(UGD) mesta. Návrh 
zjednosmernenia ulíc v cen-
tre mesta a jeho napojenia na 
priemyselnú zónu bol dôsled-
ne analyzovaný odborníkmi, s 
cieľom vytvoriť kvalitnejšie 
podmienky pre nemotoro-
vú dopravu a tiež zabezpečiť 
možnosť využitia uvedených 
ulíc pre parkovanie vozidiel 
pri obchodných prevádzkach. 
Úlohou UGD nie je len návrh 
prijateľných a jednoduchých 
riešení, ale aj návrh riešení pre 
budúcnosť. Áno, musíme sa 
pozerať do budúcnosti, lebo 
súčasný stav je dlhodobo ne-
udržateľný a bude sa len zhor-
šovať. Zámerom navrhova-
ného a sčasti zrealizovaného 
riešenia zjednosmernenia ulíc 
je docieliť pozitívne zmeny 
v dopravnom zaťažení centra 
mesta, umožniť vytvorenie 
parkovacích miest a predo-
všetkým vytvoriť podmien-
ky pre cyklistov a peších. 
V našom meste to nemajú 
cyklisti vôbec jednoduché a 
zjednosmernením ciest sa tak 
vytvorí pohodlnejší a bezpeč-
nejší priestor pre pohyb cyk-

listov. V rámci viacúčelového 
pruhu je tu aj alternatíva vy-
tvorenia pruhu pre cyklistov. 

Na druhej strane zjed-
nosmernenie prináša riziko 
zvýšenia dopravy na radiál-
nych komunikáciách k zjed-
nosmernenému okruhu, čo 
sa môže prejaviť zvýšením 
negatívnych vplyvov na ži-
votné prostredie. Po chvíľko-
vej úvahe môžeme dospieť aj 
k iným záverom. Ak  vytvo-
ríme cyklistom v meste pod-
mienky, tým ich vo väčšom 
počte dostaneme na miestne 
komunikácie, takže z ciest 
ubudne vozidiel a to sa odra-
zí aj na životnom prostredí. 
Je potrebné si tiež uvedomiť, 
že pri obojsmernej premáv-
ke vodiči väčšinou parkujú 
vozidlá po chodníkoch, aby 
nebránili dynamickej dopra-
ve, ale chodci to majú v tom-
to prípade naozaj zložité. 
Často im vodiči neponechá-
vajú potrebný priestor pre 
pohyb po chodníku a násled-
ne sú ohrozovaní vozidlami 
pri ich obchádzaní po ceste. 
Pri zjednosmernenej ceste 
vodiči pokojne môžu parko-
vať na vozovke a chodci sa 
môžu bezpečne pohybovať 
po chodníkoch, čím logicky 
pribudne aj viac peších. Po-
trebujeme na to len priechod-
né a bezpečné chodníky.

Jednosmerné cesty majú po 
zjavných pozitívach, samo-
zrejme, aj svoje negatíva. Vy-
čísliť mieru plusov a mínusov 
je dosť zložité, ale bezpeč-
nosť chodcov a cyklistov je 
v našom prípade naozaj po-
trebné zaradiť na prvé miesto, 
lebo sú to najzraniteľnejší 
účastníci cestnej premávky. 
Sú to naše deti, rodina, pria-
telia..., návštevníci mesta, 
ktorí potrebujú našu dôslednú 
ochranu. 
 Mgr. Miroslav HAJDUČÍK

Náčelník MsP

Poplatky za odpad porastú
Námestovská skládka má už 

pár mesiacov svoje brány za-
tvorené, a to napriek tomu, že 
by dokázala prijať ešte zhruba 
41-tisíc ton komunálneho od-
padu, a slúžiť tak regiónu mini-
málne ďalších päť rokov. 

Rozhodlo o tom ministerstvo 
životného prostredia a ako je-
den z dôvodov uvádza nesplne-
nie požiadaviek legislatívy.

Kedysi stačilo jednotlivé ka-
zety skládky od seba oddeľovať 
fóliami. „Aj pri tom sme vždy 
dávali viac, než od nás chceli,“ 
hovorí primátor Námestova. 
Keď ju stavali, štát vyžadoval 
milimetrovú fóliu, Námestovo 
malo jeden a pol. Dnes už chcú 
múr alebo iný trvácny materiál. 

Požiadavka vychádza z eu-
rópskej legislatívy, pričom slo-
venská ju v sebe nemala, a tak 
ju splniť ani nebolo možné. 
Podľa primátora tak budeme 
niesť zodpovednosť za chybu 
úradníka či rezortu, ktorí si ne-
plnili povinnosti. Zároveň ide aj 

o spätné uplatnenie legislatívy. 
„To je podobné, ako keď teraz 
zakážu jazdiť v starších autách, 
alebo bývať v takých domoch.“

Mesto deklaruje, že všetky 
ďalšie požiadavky sú z envi-
ronmentálneho hľadiska úplne 
v poriadku, potvrdiť by to chce-
li aj výsledkami vrtov.

Aktuálne námestovské tech-
nické služby, ale aj okolité 
obce vozia komunálny od-
pad na prekládkovú stanicu 
na skládke. Tá mesto vyšla na 
zhruba 120-tisíc eur a v blízkej 
dobe by ju mali skolaudovať. 
„Ide o veľkú betónovú plochu, 
kde zozbieraný odpad dovezie-
me a preložíme do veľkoobje-
mových kontajnerov,“ vysvet-
ľuje prednosta mestského úradu 
Dušan Jendrašík. Vysúťažená 
firma má potom tri dni na to, 
aby preň prišla a previezla na 
vybranú skládku, momentálne 
do 150 kilometrov vzdialenej 
Turzovky. 

Takáto ďaleká preprava sa 

pravdepodobne podpíše nie-
len na životnom prostredí, ale 
aj na nákladoch za vývoz sme-
tí. Teraz Námestovčania platia 
približne 15 eur, čo je poplatok, 
ktorý je z najnižších v regió-
ne. Už vlani mesto predložilo 
poslancom návrh všeobecne 
záväzného nariadenia, ktorým 
chcelo sumu zvýšiť. Tí ho ne-
schválili s odôvodnením, že do 
poplatkov nebol zahrnutý sepa-
rovaný zber. Podľa primátora to 
však z legislatívneho hľadiska 
ani nie je možné a teraz to mu-
sia doplácať z mestskej poklad-
nice. 

Návrh tak plánujú ku koncu 
roka predložiť s novou sumou 
na zastupiteľstve znovu. 

Námestovo by malo do dvoch 
rokov zubrohlavský areál rekul-
tivovať. Aktuálne sa tak mesto 
snaží o to, aby im túto dobu pre-
dĺžili a voľnú kapacitu mohli 
dosypávať a skládku uzavrieť 
inertným materiálom.

Dorota MIKULÁŠOVÁ

Chaos, zápchy a menej zákazníkov. 
Jednosmerky sa Námestovčanom nepáčia

„Mne sa to nepáči. Ak to aj 
malo byť niečo dobré, tak vo 
výsledku sú z toho len zápchy 
a z niektorých ulíc rovno par-
koviská. Šli ste niekedy teraz 
cez obed mestom? Trvať vám 
to bude dobrú pol hodinu,“ 
reaguje Jakub Čajka na zme-
ny v námestovskej doprave, 
ktoré začali platiť uprostred 
leta.

Bezpečné 
a plynulé ulice

Po novom sa tak z niekto-
rých pôvodne obojsmerných 
úsekov stali jednosmer-
né. Platí to pre Ulicu Mieru 
v smere od Ulice Miestneho 
priemyslu až po križovatku 
s Ulicou 1. mája. Rovnako 
pre Hattalovu ulicu v sme-
re od križovatky s Ulicou 1. 
mája až po križovatku s Uli-
cou Miestneho priemyslu. 
Jednosmerka je aj na Uli-
ci Ružovej a Bernolákovej 
v smere od Ulice Miestneho 
priemyslu až po križovatku 
s Ulicou 1. mája.

Prejazd medzi Slanickou a 
Ružovou ulicou ostáva oboj-
smerný, takisto ako Ulica 1. 
mája. Tá navyše s obmedze-
ním zastavenia a státia pre 
motorové vozidlá v úseku od 
križovatky s Bernolákovou 
ulicou až po križovatku s Uli-
cou Mieru. Zjednosmerne-
nie ulíc však vytvorilo nové 
možnosti parkovania.

Bezprostredne sa zmeny v 
doprave dotkli Pekárne Jac-
kulík na Ružovej ulici. K tej 
sa dá po novom dostať len z 
jednej strany, tržby majú niž-
šie o 20 percent.

Mesto hovorí o exkluzív-
nych parkoviskách, ktoré 
prevádzke vytvorili. Jej zá-
kazníci doteraz parkovali na 
ulici bez povolenia, teraz už 
môžu. „Bude mi to nanič, 
ak na nich budú exkluzívne 
parkovať myši,“ hovorí Jac-
kulík. Podľa jeho slov je na 
ulici desať domov a problém 
s parkovaním tu nikdy nema-
li. Problémových úsekov má 
mesto oveľa viac.

Pre pekáreň bude náročné aj 
zásobovanie v zime. Keď ka-
mión plný múky náklad zlo-
ží, vozidlo je prázdne a ko-
leso nemá záber. Stačí troška 
ľadu alebo udupaného snehu 
a po novej ceste do kopca ne-
vyjde.

Majiteľ pekárne nevníma 
pozitívne reorganizáciu v 
uliciach ani ako občan. Pre 
upchaté hlavné ťahy si ľudia 
krátia cestu popred ich dom. 
Aby predbehli čo najviac áut 
v kolóne, letia aj osemdesiat-
kou. „Je otázka času, kedy tu 
niekoho zdlávia, keďže hneď 
vedľa je gymnázium.“ Spolu 
so susedmi podpisoval proti 
novým pravidlám v doprave 
aj petíciu.

Bezpečná premávka
Podľa prednostu mestské-

ho úradu Dušana Jendrašíka 
bolo cieľom týchto zmien 
dosiahnuť bezpečnosť a ply-
nulosť cestnej premávky. Na 
tú sa Námestovčania sťažo-
vali ešte pred poslednými 
voľbami. Išlo o preťaženosť 
niektorých úsekov, najmä 
v ranných a popoludňajších 
hodinách, keď cestujú ľudia 
do práce a z práce, nepre-
hľadnú dopravu z dôvodu 
zásobovania prevádzok, ako 
aj o problémy s parkovaním, 
ktoré sa dlhodobo nepodarilo 
vyriešiť.

Mestské zastupiteľstvo 
z podnetu komisie výstavby 
preto navrhlo obrátiť sa na 
odborníkov v oblasti dopra-
vy a dať vypracovať Územ-
ný generel dopravy (ÚGD). 
Dokument analyzuje celkovú 
dopravnú situáciu, na kon-
krétnych číslach preukáže, 
ktoré cesty sú najviac preťa-
žené, alebo ktoré dopravné 
uzly treba riešiť a navrhne 
spôsob, akým by sa doprava 
dala zlepšiť.

Generel dopravy mestu 
vypracovali odborníci zo 
Žilinskej univerzity a okrem 
iných riešení navrhovali 
niektoré časti jednosmerne 
zokruhovať. To by odľah-
čilo najzaťaženejšiu Hatta-
lovu ulicu, pretože celkové 
množstvo áut by sa rovno-
mernejšie rozdelilo v rámci 
viacerých ulíc. Odstránilo 
by to problémy na miestach, 
kde autá parkujú na divoko,  
čím vytvárajú neprehľadnú 
situáciu najmä v blízkosti 
križovatiek či škôlok. Záro-
veň by to umožnilo vytvoriť 
koridor pre cyklistov, kto-
rí by takto boli na cestách 
v bezpečí.

Poslanci sa s týmto rieše-
ním stotožnili a v rozpočte 

na rok 2022 naň schválili 
sumu 14 500 eur.

„Mestské zastupiteľstvo 
schválilo reorganizáciu do-
pravy podľa Územného ge-
nerelu dopravy, avšak to, čo 
teraz v Námestove vzniklo, 
je nielen veľmi ďaleko od 
návrhu spracovateľov, ale 
aj od riešenia, na ktoré po-
slanci vyčlenili v rozpočte 
peniaze,“ hovorí poslanky-
ňa Danica Hollá. Podľa nej 
ide o nepochopenie celej 
koncepcie ÚGD a vlastné 
riešenie, ktoré prijala vedú-
ca oddelenia výstavby a pri-
mátor mesta. Takýto návrh 
reorganizácie dopravy ne-
predstavili poslancom ani 
komisiám, neprebehla 
k nemu žiadna diskusia a 
je aj v rozpore s pôvodne 
schválenou rozpočtovou po-
ložkou na rok 2022. Pod-
ľa jej slov zníženie sumy 
oproti pôvodne schválenej 
rozpočtovej položke vedúca 
výstavby nezdôvodnila tým, 
že by chceli zmeniť riešenie 
oproti ÚGD. Takáto zmena 
dopravy vraj nerieši zák-
ladné problémy na uliciach 
Hattalova, Miestneho prie-
myslu a Bernolákova, ale 
generuje nové. Poslankyňa 
sa nečuduje nevôli obyvate-
ľov mesta, s ktorou prijímajú 
zmeny, sama je nespokojná. 
Takýmto nekompetentným 
prístupom sa podľa nej 
opäť zmarilo dobré riešenie. 
Obáva sa, že toto do budúc-
na nastaví obyvateľov proti 
akejkoľvek, aj dobrej zme-
ne a zároveň je to mrhanie 
finančnými prostriedkami 
všetkých občanov.

Budú pokračovať
Podľa mesta však aktu-

álne zmeny v doprave vy-
chádzajú z ÚGD. „Ide len 
o prvú etapu, nemôžeme 
zmeniť z večera do rána 
celé mesto, ľudia tu majú 
dve jednosmerky a zrazu sa 
zobudia do štvrte, ktorá je 
jednosmerná celá,“ reaguje 
Medvecká. V nadväznosti 
na generel dopravy plánu-
jú v zmenách pokračovať aj 
ďalej. „Kedy to bude, zatiaľ 
nevieme povedať, v najbliž-
šej dobe nie, všetko musí 
byť postupné,“ dodal Dušan 
Jendrašík.

    Dorota MIKULÁŠOVÁ

Pri kruhovom objazde...                   Foto: (dm)
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Tanečno 2022 – Námestovo opäť hlavným mestom svetového tanca
V Námestove sa 17 – 21. 

augusta konal už 6. ročník 
medzinárodného multižán-
rového tanečného festivalu 
„Tanečno“.  Festival, ktorý 
je oslavou tanca a pohybu 
vo všetkých jeho podobách 
opäť pritiahol na Oravu to 
najlepšie zo svetového tan-
ca – umelci z Mozambiku, 
Kanady, Izraela, Anglicka či 
Talianska predstavili svoje 
umenie v podobe originál-
nych predstavení a worksho-
pov. 

Počas takmer týždeň trvajú-
ceho podujatia si návštevníci 
mohli dosýta užiť všetky for-
my a podoby tanečného ume-
nia – profesionálne tanečné 
predstavenia, multižánrové 
vystúpenia lokálnych aj sve-
tových umelcov, tanečné lek-
cie  pre tanečníkov aj neta-
nečníkov všetkých vekových 
kategórií a bohatý sprievodný 
program v podobe diskusií, 
tanečného karaoke či exhi-
bičných súťaží.  

Zámerom 6. ročníka festiva-
lu bolo priniesť predstavenie 
bližšie k divákom a predsta-
viť tak celú škálu rôznorodo-
sti tanečného umenia nielen 
umeleckým nadšencom, ale 
aj širokej verejnosti – a do-

kázať tak, že tanca sa nao-
zaj netreba báť. Množstvo 
vystúpení a predstavení sa 
preto konalo v netradičných 
nedivadelných priestoroch – 
okrem domu kultúry a amfi -
teátra sa predstavenia konali 
aj na viacerých lokáciách po 
celom meste. 

Hneď prvý festivalový 
deň priniesol tri originálne 
predstavenia: Dielo Niveau 
Stable ukázalo krásy Orav-
skej priehrady v kombinácií 
s nekonečnou plynulosťou 
pohybu. Tanečno-divadelné 
predstavenie Zelená je tráva 
v hlavnej úlohe s Oravským 
rodákom Vladom Zboroňom, 
ktoré sa konalo v obci Vav-
rečka, stieralo hranice medzi 
tanečným a divadelným ume-
ním a refl ektovalo aktuálne 
spoločenské témy. Vrcholom 
stredajšieho večera bolo uni-
kátne predstavenie Charon, 
ktoré sa konalo na nábreží 
Oravskej priehrady. Pútava 
výpravná produkcia staro-
gréckeho prievozníka mŕt-
vych duší priniesla v kom-
binácii s dychvyrážajúcou 
atmosférou vodnej hladiny 
jedinečný umelecký zážitok. 

Netradičné zážitky v nedi-
vadelných priestoroch po-

kračovali aj druhý festiva-
lový deň: Športovo-tanečné 
predstavenie „Timeout Bur-
nout v telocvični ZŠ Brehy, 
performatívna hra Lud:us, či 
interaktívna pohybová inšta-
lácia „Koncepčno“ v námes-
tovskom skate parku. 

Piatkový večer patril tradič-
nému festivalovému formátu 
„Kultúrno“. V dome kultúry 

sa predstavili študenti Ka-
tedry tanečnej tvorby VŠMU 
a svoje sólové predstavenia 
odprezentovali traja význam-
ní tanečníci svetového for-
mátu – Horacio Macuacua 
(Mozambik), Manuel Ron-
da (Taliansko) a Peter Jaško 
(Slovák žijúci v Kanade). 

Väčšina sobotňajšieho 
programu sa konala na am-

fi teátri; koprodukčné pred-
stavenie „The urge grows“ 
predstavilo tanečníkov zo 
Slovenska spoločne s taneč-
níkmi z celého sveta v unikát-
nom projekte refl ektujúcom 
stav umenia počas pandémie. 
Už tradičné vyvrcholenie fes-
tivalu, „Tanečno show“ pred-
stavilo to najlepšie z lokálne-
ho, slovenského a svetového 

tanca –  predstavila sa na ňom 
napríklad členka baletu SND 
Veronika Yungova či členo-
via Divadla štúdio tanca.

Okrem množstva predstave-
ní sa festival skladal z taneč-
ných workshopov, ktoré pri-
lákali množstvo študentov aj 
nadšencov tanca. Workshopy 
pre pokročilých viedli poväč-
šine zahraniční lektori a hos-
tia festivalu, v programe bolo 
však aj množstvo tanečných 
hodín pre širokú verejnosť – 
otvorenie festivalu na nábreží 
s Lackom Cmorejom, ranné 
pohybové rozcvičky, lekcie 
pre najmenších či ľudový ta-
nečný dom.

Festival Tanečno sa za šesť 
rokov existencie stal jed-
nou z najunikátnejších akcií 
svojho druhu na Slovensku 
a naďalej sa snaží rozvíjať 
základnú myšlienku – vy-
tvoriť prostredie pre vzájom-
né zdieľanie rôznych foriem 
tanca a predstaviť oravskej 
verejnosti tanečné umenie 
v celej svojej inovatívnos-
ti, rozmanitosti a kreativite. 
Tešíme sa, že festival je už 
etablovaný na lokálnej, slo-
venskej i svetovej kultúrnej 
mape. 

Andrej AwoŠTEPITATanec ovládol celé mesto – kulturák, telocvične, školy, verejný priestor...              Foto: (dkn)

Festival spôsobil malý ošiaľ
„Bola to príjemne stráve-

ná nedeľa. My síce ešte deti 
nemáme, ale sprievodný 
program bol veľmi zaujíma-
vý, takže nájsť si tam to svoje 
mohol ozaj hocikto,“ hovoria 
manželia Alexandra a Michal 
Papajíkovci. Potešilo ich, 
s akým množstvom ľudí sa 
pri Oravskej priehrade stre-
tli, nezažili to vraj ešte nik-
dy. „Nielen priatelia a zná-
mi, ale aj úplne cudzí ľudia. 
Všetci boli usmiati, vravní 
a nikto okolo seba nefrfl al, 
aj keď musel čakať v dlhých 
kolónach. Bolo fajn zistiť, že 
ešte stále takíto k sebe vieme 
byť.“

Prvú augustovú nedeľu sa 
na Nábreží konal Kaufl and 
Detský festival. Organizáto-
rom učarovalo toto miesto 
pri natáčaní jedného z dielov 

ich zábavno-edukačného se-
riálu Vandrovka po Sloven-
sku, a tak, plaviac sa po slo-

venských vodách, po Dunaji 
a Štrbskom plese, zakotvili 
práve tu. 

Program sa začal hneď 
o deviatej ráno koncertom 

Spievankova aj dvojicou Paci 
Pac, ku ktorým sa neskôr pri-
dal škriatok Fíha Tralala. Pre 

deti však prichystali aj rôz-
ne divadelné predstavenia či 
zábavné hry a nechýbali ani 
maskot medvedík Kuniboo 
a Zajko Turbo.

Hoci festival má prívlastok 
detský, jeho program zďale-
ka nebol iba pre najmenších. 
„Snažili sme sa ho tvoriť tak, 
aby tam rodiny mohli stráviť 
spoločne celý deň,“ hovo-
rí marketingová manažérka 
Zuzana Dömény. Amfi teá-
ter tak ožil aj vďaka Monike 
Kandráčovej, Kalimu alebo 
Dominke Mirgovej.

Šancu ukázať sa dostal aj 
oravský región. Predviedla sa 
nadaná heligonkárka Lucia 
Haladejová, folklórny súbor 
Lokčan, ale aj miestni reme-
selníci v remeselnom mes-
tečku Z lásky k tradícii. Tam 
mohli návštevníci skúsiť, ako 
chutia tradície z Oravy. Ce-
lodenný program doplnila 
rodinná rybačka, preteky lo-
dičiek, ukážky prvej pomoci 
a tvorivé dielne.

„Nám sa program veľmi pá-
čil a evidentne nielen nám, 
pretože také množstvo ľudí 
som v Námestove v živote ni-
kdy nevidel,“ hovorí Roman 
Vraňák. Ak aj niekto nestihol 
prísť, festival si mohol po-
zrieť naživo prostredníctvom 
rodinnej televízie Turbo TV.

Kaufl and Detský festival 
bol zážitkom nielen pre di-
vákov, ale aj organizátorov. 
„Úprimne poviem, že sme sa 
ešte nikde s takouto úprim-
nou a milou komunikáciou 
nestretli, no a to, čo sa dialo 
v amfi teátri, bolo šialené. Od 
rána až do večera bolo všade 
plno ľudí.“ V Námestove tak 
už majú termín aj na budúci 
rok. „A to sa nám ešte nikde 
nestalo,“ dodala Dömény. 

(dm)Nábrežie takéto množstvo ľudí dlho nezažilo.           Foto: Kaufl and

V programe si na svoje prišli malí aj veľkí.

Výzva i dobrodružstvo

L’Etape Slovakia je ofi ci-
álne podujatie Tour de Fran-
ce na Slovensku, predstavu-
júce osobné športové výzvy 
a turistické dobrodružstvo na 
krásnom Slovensku.

Prebieha v profesionálnych 
podmienkach Tour de Fran-
ce a so špičkovou mechanic-
kou podporou a tohto roku sa 
u nás konalo už druhýkrát. 
L’Etape Slovakia je súťaž-
né podujatie pre amatérskych 
jazdcov a zároveň poskytuje 
bezpečné a príjemné prostre-
die bez premávky pre ostat-
ných, ktorí by chceli objaviť 
slovenské cesty a absolvovať 
túto magickú trať.

Hostiteľským mestom je 
Bratislava, štartuje sa pri Štr-
koveckom jazere a končí sa 
na Kamzíku.  

Druhý ročník podujatia bol 
na Slovensku 20. a 21. au-
gusta. Prvý deň bol venova-
ný pretekom detí a rodinnej 
jazde, samotné preteky pod 
názvom Zaži Tour de France 
boli v nedeľu 21. augusta na 
trase 65 km s prevýšením 900 
m a na trase 117 km s 1700 m 
prevýšením.

Podľa ofi ciálnej štartovnej 
listiny bolo prihlásených 933 
pretekárov.

Z Cykloklubu Námestovo, 
ktorý sa tohto podujatia zú-
častnil po prvýkrát, sa jeho 
pretekári umiestnili takto:

Kategória muži 40-49 ro-
kov: 59. Michal Prádel

Kategória muži 50-59 ro-
kov: 7. Jaroslav Genšor, 8. 
Milan Čierny, 18. Peter Smo-
lár.            (mč)

Termín vydania nasledujúceho  čísla mestských novín 
Námestovčan je 
19. OKTÓBRA 2022, 

UZÁVIERKA VYDANIA 10. OKTÓBRA 2022.

Kontakty: Redakcia, tel. 0911 920 010 e-mail: lajmonpress@gmail.com
Predseda redakčnej rady: tel.0907 447 411, e-mail:peterkolada@yahoo.com
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Drahí Námestovčania, 
volám sa Ľubomír Jaššo, bývam na Bre-

hoch a v blížiacich sa komunálnych voľ-
bách sa budem uchádzať o vašu priazeň 
ako nezávislý kandidát na post poslanca 
do mestského zastupiteľstva nášho mesta. 
Mnohí ma poznáte najmä ako učiteľa va-
šich detí, pracujem na Základnej škole Sl-
nečná na Brehoch, kde vyučujem anglický 
jazyk a telesnú a športovú výchovu. Vzde-
lávanie a výchova žiakov v Námestove je 
významnou súčasťou nielen môjho pracov-
ného, ale aj osobného života. Moja man-
želka Soňa je tiež učiteľka, ktorá sa venuje 
žiakom 1. až 4. ročníka ZŠ. Pracovala na 
Základnej škole Komenského, no dnes je na 
materskej dovolenke a učí nášho syna Sam-
ka robiť svoje prvé kroky. 

Moja práca pedagóga sa nekončí posled-
ným zvonením. Poobede pracujem s mla-
dými námestovskými športovcami v Mest-
skom športovom klube (MŠK) Námestovo, 
kde už niekoľko rokov pôsobím nielen ako 
futbalový tréner, ale aj stále aktívny hráč 
námestovských mužov.

Som človek, ktorému veci verejné nie sú 
ľahostajné. Aktívne sa zapájam do občian-
skych aktivít, kde vždy stojím na strane 
zdravého rozumu, racionálnych argumen-
tov a záujmov nášho mesta a našich obča-
nov.

Jednou z nich bola plánovaná výstavba 
ďalšieho vtáčieho ostrova na Oravskej prie-
hrade, ktorá bola nielen škodlivá, ale ešte aj 
úplne zbytočná. Spoločne s ďalšími spolo-
čensky aktívnymi Námestovčanmi som sa 
podieľal na zrušení tohto projektu vytvára-

ním spoločenského tlaku a organizovaním 
petície, ktorú podpísalo takmer deväťtisíc 
ľudí. 

Prispel som k tomu, aby sa Okresný súd 
v Námestove stal od budúceho roka cen-
trom oravského súdnictva a tiež som za-
kladateľ občianskej iniciatívy Orava bez 
hazardu. 

Od rána do večera pracujem pre nás – pre 
ľudí nášho mesta. Doobeda ako učiteľ vy-
chovávam a vzdelávam našu mládež, poo-
bede ako športový tréner pomáham rozví-
jať futbalové talenty. Denne sa stretávam 
s veľkým množstvom názorov, podnetov a 
informácií a tak viem, čo Námestovo trá-
pi aj to, čo ozaj potrebuje. V rámci občian-
skych aktivít som vždy chránil záujmy náš-
ho mesta a som pripravený robiť tak aj ako 
poslanec mestského zastupiteľstva. Námes-
tovo má obrovský potenciál a nastal čas ho 
začať konečne napĺňať. 

Ako učiteľ a športový nadšenec za moje 
hlavné priority považujem tieto témy: 

Vzdelávanie: 
 vytvárať priaznivé materiálno-technic-
ké podmienky na našich školách, tak aby 
mali naše deti možnosť čo najväčšieho 
osobného rozvoja, 
 podporovať voľnočasové aktivity žia-
kov v rámci Centra voľného času (CVČ),  
 vybudovať základnú umeleckú školu 
v priestoroch ZŠ Slnečná,
 rozširovať kapacity materských škôl,
 pripraviť projekt na výstavbu mest-
ských jaslí.

Šport: 
 vytvárať priaznivé podmienky a fi nanč-
ne podporovať všetky druhy športov, ktoré 
aktívne pôsobia v Námestove a vzorne re-
prezentujú naše mesto, 
 podporiť vybudovanie 400-metrovej 
tartanovej atletickej dráhy v areáli mestské-
ho športového klubu,
 podporiť výstavbu mestskej športovej 
haly v Námestove,
 v spolupráci s okolitými samosprávami 
sa podieľať na výstavbe cyklotrás, ktoré by 
výrazne skvalitnili trávenie voľného času 
v našom meste. 

Okrem iného by som sa chcel venovať 
téme mladých rodín, ktorá je spojená s do-
končením pozemkových úprav a výstavbou 
rodinných domov a bytov tak, aby mladé 
rodiny ostávali bývať v Námestove a naša 
územná samospráva rozkvitala. Taktiež 
podporím každú aktivitu, ktorá prispeje 
k zlepšeniu životnej úrovne rodín a oby-
vateľov Námestova (výstavba a údržba 
detských ihrísk, rozvoj nábrežia Oravskej 
priehrady a cestovného ruchu). Neodmysli-
teľnou súčasťou nášho mesta sú naši senio-
ri, na ktorých tiež nemožno zabúdať a treba 
ich zapojiť do rôznych kultúrnych a spolo-
čenských aktivít v meste. 

                       Mgr. Ľubomír JAŠŠO, MBA 

Mgr. Ľubomír Jaššo, MBA

Námestovčania, na presadzo-
vanie mojich cieľov potrebujem 
najprv vás a váš hlas v blížiacich 
sa voľbách. Všetkým vám vopred 
ďakujem za podporu.

 učiteľ na ZŠ Slnečná Námestovo

Objednávateľ: Ľubomír Jaššo, Severná 154/10, Námestovo 029 01                                                                                                                                                                                                                Zhotoviteľ: Mesto Námestovo, Ul. Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo 029 01 

ZA NÁMESTOVO, V KTOROM SA OPLATÍ ŽIŤ! 

Volebné déjà vu 
- to všetko tu už bolo... 
Je potrebné spravodlivo 

vyhodnotiť a preveriť vo-
lebné sľuby, program kan-
didátov a posúdiť, koľko 
z toho dokážu aj reálne spl-
niť. To je môj pohľad na 
voľby do samospráv a na 
výzvy, ktoré predstavujú 
najbližšie štyri roky. 

Jednou z dôležitých výziev 
sú zdroje. Preto je nutné zara-
diť medzi priority koncepciu 
fi nancovania mesta založenú 
na rozumnom investovaní 
a najmä využití mimoroz-
počtových zdrojov. Ak doká-
žeme pripraviť a zhodnotiť 
tento potenciál, môžeme po-
čítať so zdrojmi vo výške 7,5 
milióna eur na toto volebné 
obdobie. Ak však tento po-
tenciál nevyužijeme, tak bu-
deme iba svietiť a kúriť – aj 
to nie všade. 

Druhou rozhodujúcou vý-
zvou je využívanie rozpočtu 
najmä pre Námestovčanov. 

Nemôžeme súhlasiť s tým, 
aby sa z rozpočtu mesta hra-
dili výdavky na domov dô-
chodcov s tým, že obyvateľ 
mesta sa tam nedostane pre 
uprednostňovanie záujemcov 
z okolitých dedín. Náklady 
na zariadenie hradia Námes-
tovčania, preto má byť urče-
né prioritne pre obyvateľov 
Námestova. Toto pritom nie 
je ojedinelý príklad, v me-
novaní ďalších by som mo-
hol pokračovať – napríklad 
množstvom nákladov plate-
ných mestom, ktoré by mali 
hradiť obce – napr. v Centre 
voľného času. 

Ďalej je potrebné stanoviť 
jednoznačnú orientáciu na 
využitie prostriedkov z fondu 
obnovy, nastaviť optimalizá-
ciu výdavkov len na obyvate-
ľov mesta, navrátiť a upevniť 
pozíciu Námestova ako lídra 
Oravy v ekonomickej a kul-
túrnej oblasti. Výzvou a záro-
veň nutnosťou je aj zvýšenie 

a diverzifi kácia príjmov mes-
ta s cieľom podpory rozvojo-
vých programov v prospech 
stability investícií a rovno-
vážneho rozvoja Námestova. 
To všetko je o konštruktívnej 
spolupráci a o efektívnom 
využívaní prostriedkov.  

Reálny pohľad na úlohy, 
ktoré nás čakajú najbližšie 
roky, nám umožní sa správ-
ne zorientovať v jednotlivých 
víziách a schopnosti kandi-
dátov ich aj naplniť. Pritom 
práve jasná vízia, správne 
riadenie mesta a orientácia 
výdavkov na obyvateľov sú 
kľúčom k úspechu v pro-
spech Námestova. Je to o rov-
nováhe potrieb a zdrojov. To-
tiž, ak by sme sa mali obzrieť 
do minulosti, už tu mala byť 
plaváreň, cyklomost po prí-
stav, mestská pláž, zrealizo-
vané pozemkové úpravy, vy-
riešené parkovanie a doprava 
v meste, zrekonštruovaný 
kultúrny dom a mnoho ďal-

ších vecí, pričom spomínam 
iba výber niektorých sľubov 
iba z dvoch uplynulých vo-
lebných období. 

Teraz nás čaká infl ácia pre-
sahujúca 20% a zvyšovanie 
cien energií. Preto sa pýtam 
– má niektorý kandidát ná-
hradné riešenie v školských 
budovách, aby si deti nemu-
seli do školy nosiť polienka 
ako za Márie Terézie? Raci-
onálny prístup v riešení prob-
lémov, uvažovanie za a proti 
stojí najmä na argumentoch 
tej-ktorej možnosti, alternatí-
ve. Skúsenosť však ukazuje, 
že konečné rozhodnutia sú 
výsledkom kombinácie via-
cerých možností. Rozpočet 
mesta je vyjadrením priorít – 
ten mestský sa stal náhodným 
výberom a schopností presa-
diť si ich. Ideme recyklovať 
cigaretové ohorky, ale nevadí 
nám, že kanalizácia ústí do 
priehrady – pritom sa tvárime, 
že o tom nevieme, že to nevi-

díme. Na cestách v samotnom 
strede mesta rastie tráva, sú 
tam 30-centimetrové diery, 
ktorých riešením sa stalo za-
hádzanie štrkopieskom. 

Ostaňme nohami na zemi, 
v istote reality. Pozerajme sa, 
čo sa deje. Nestačí totiž mať 
myšlienky a odvážne sny, je 
potrebné ich pretaviť do reali-

ty. Plánujeme zázraky a o šty-
ri roky máme v predvolebnom 
období opäť len pocit, že to 
všetko tu už bolo. Trpezlivo sa 
pozrime na to, kto a ako chce 
zvyšovať dane a poplatky za 
smeti, kto, či a ako sa už po-
dieľal na riešení potrieb mesta 
a na základe toho vystavme 
vo voľbách vysvedčenie. 

Marián GRÍGEĽ 
Objednávateľ: Marián Grigeľ,  Bernolákova 978/53, Námestovo 029 01               Zhotoviteľ: Mesto Námestovo, Ul. Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo 029 01

Tiež máte pri voľbách pocit, že to všetko tu už bolo, to všetko sme 
už videli? Ďalšia otázka je, čo po voľbách? 
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Námestovo si zaslúži skutočnú zmenu a energiu

■ Kde ste vyrastali a dopo-
siaľ profesijne pôsobili? 

Vyrastala som v Oravskej Ja-
senici. V Námestove som po-
čas detstva navštevovala ume-
lecké krúžky a postupne som 
začala chodiť na bohoslužby a 
s rodinou sa začlenila do ko-
munity saleziánov a farnosti. 
Neskôr som si tu našla aj man-
žela. 

Po skončení Strednej zdra-
votníckej školy v Dolnom Ku-
bíne som pokračovala v štúdiu 
sociálnej práce na Trnavskej 
univerzite. V rokoch 2007 až 
2013 som prežila časť svojho 
života v Afrike, konkrétne v 
Sudáne a Keni. Stavba školy, 
práca s deťmi z ulice, poskyto-
vanie zdravotnej starostlivosti 
a náročná terénna práca ma 
naučili, že pre odhodlaných 
ľudí nič nie je nemožné.

Niekoľko rokov som pôso-
bila taktiež v Prahe. Praco-
vala som v organizácii, ktorá 
sa zameriavala na právne a 
pracovné poradenstvo. Počas 
tohto obdobia som absolvo-
vala viaceré  kurzy a výcviky 
z oblasti krízovej intervencie 
(zvládanie náhlych a ťažkých 
životných situácií), výcviky 
komunikácie a  manažovania 
ľudí. 

V súčasnosti pracujem na 
pozícii odbornej garantky v 
Komunitnom centre  Námes-
tovo. V centre vediem tím a 
usmerňujem aktivity s deťmi, 
mládežou, rodinami v núdzi, 
seniormi. Zároveň robím na 
projektoch. 

 
 ■ Myslíte si, že máte dosta-

točné skúsenosti na to, aby 
ste viedli mesto ako primá-
torka? 

Posledné volebné obdobia 
naše mesto spravovali dvaja 
primátori, ktorí si zakladali na 
skúsenostiach a poznatkoch z 
pôsobenia vo vedení mesta a v 
zastupiteľstve. Mali možnosť 
tieto skúsenosti zúročiť, mesto 
zveľadiť a rozvíjať. Dnes však 
vidíme a cítime, ako mesto vy-
zerá. Námestovo stagnuje ako 
nikdy predtým. Dolný Kubín, 
Trstená, Tvrdošín a dokon-
ca aj okolité dediny viditeľne 
napredujú. Odrazom toho je 
spokojnosť ľudí a nárast počtu 
obyvateľov. 

Ukazuje sa, že je čas na ge-
neračnú výmenu. Pozícia pri-
mátora a vedenie úradu už 
dávno nie je o jednom člove-
ku. Je o tíme ľudí a schopnos-
ti plniť úlohy a zadania, ktoré 
chcú dosiahnuť. Je o schop-
nosti vedieť si veci zadefi no-

vať a nachádzať príležitosti 
a spôsob, ako ich dosiahnuť. 
Toto všetko sa nespája len so 
skúsenosťami, ale predovšet-
kým s osobnosťou samotného 
primátora, jeho energiou a ži-
votaschopnosťou. 

 
■ Váš tím ste skladali tak, 

aby v ňom mali zastúpenie 
odborníci z každej oblasti. 
Akú stopu už v meste zane-
chali?

 Lukáš Kubík vyštudoval 
architektúru a urbanizmus, 
teda mestské plánovanie na 
prestížnych európskych uni-
verzitách v Česku a Belgicku. 
V meste pracoval na viacerých 
projektoch. Navrhol a realizo-
val stovky projektov pre sú-
kromnú, verejnú i komerčnú 
sféru. 

Vedie námestovské divadlo 
dNO, ktoré sa tento rok stalo 

najlepším nezávislým divad-
lom na Slovensku, a reprezen-
tuje naše mesto po celej kra-
jine. Spolupracuje na tvorbe 
Strategického plánu rozvoja 
kultúry mesta Námestovo a je 
spoluorganizátorom mnohých 
kultúrnych podujatí - Námes-
tovské vianočné trhy, Slanický 
ostrov divadla či letný festival 
Zaži leto.

Marián Čiernik je absol-
vent stavebnej fakulty a au-
torizovaný inžinier. V meste 
má na starosti mnohé stavby a 
je aj členom stavebnej komi-
sie. Dlhé roky hrával futbal za 
MŠK Námestovo. 

Michaela Bačová vedie 
športový oddiel vodných 
športov Godzillaz a trénuje 
deti v okruhovom jachtin-
gu na Oravskej priehrade. So 
svojimi zverencami pravidel-
ne absolvuje preteky po celom 
Slovensku a reprezentuje naše 
mesto. Vyštudovala Prírodo-
vedeckú fakultu UK v odbore 
environmentalistika, tiež pra-
covala v Štátnej ochrane prí-
rody. Šport a ekológia sú jej 
silné témy. 

Lenka Brišáková vyštudo-
vala Právnickú fakultu Uni-
verzity Komenského a má za 
sebou pracovné roky v kan-
celárii verejného ochrancu 
práv a na notárskom úrade. 
Pôsobí ako vedúca Centra 
právnej pomoci v Tvrdošíne, 
kde poskytuje právnu pomoc 
osobám v materiálnej núdzi v 
občianskoprávnych, obchod-
noprávnych či rodinných ve-
ciach. Zaoberá sa aj proble-
matikou osobného bankrotu 
fyzických osôb. 

Miroslav Červeň okrem 
toho, že je najlepším man-
želom, je aj absolventom Fa-
kulty riadenia a informatiky 
v Žiline. Dlhé roky pracoval 
ako programátor doma a v 
zahraničí. Je autorom niekoľ-
kých podnikových informač-
ných systémov, ktoré pomá-
hajú fi rmám lepšie zvládať 
vnútropodnikové procesy. 
Aktuálne sa venuje projek-
tovému riadeniu. Môžete ho 
poznať aj ako dlhoročného 
hráča MŠK Námestovo. 

Jozefa Fuziu poznajú mi-
lovníci a degustátori vína z 
jeho nemenej známej Pivnič-
ky. 

V našom meste sa venu-
je podnikateľskej činnosti v 
oblasti predaja a distribúcie 
vína. Spolu s Lukášom Ku-

bíkom ho môžete stretávať 
na mestských akciách s ich 
pojazdným bistrom Altán. 
Taktiež je úspešným členom 
námestovského divadla dNO.  

Zuzana Brišáková je v 
mojom tíme odborníčka na 
históriu, kultúru a školstvo. 
Pochádza z obce Zákamenné, 
ale v meste sa aktívne zapá-
ja a spoluorganizuje viacero 
podujatí. Je členkou organi-
začného tímu divadelného 
festivalu Slanický ostrov di-
vadla. Ako odborníčka na ľu-
dovú kultúru, zvyky a tradí-
cie pôsobila niekoľko rokov 
na poste manažérky SĽUK-u. 
Založila občianske združenia 
Kapce a Vjecna. 

Dominik Diko pokrýva v 
mojom tíme marketing a re-
klamu. Svieži, mladý mar-
ketér, ktorého služby si nají-
majú ľudia a fi rmy z celého 
Slovenska a zahraničia.

 
■ Čo hovoríte na 

dvojnásobnú opätov-
nú kandidatúru vašich 
volebných súperov – 
Milana Hubíka a Jána 
Kaderu? 

Kandidatúra Milana 
Hubíka ma zarazila. Za-
čiatkom roka sa totiž 
verejne prostredníctvom 
médií vyjadril, že kandi-
dovať už nebude.  

Pán primátor kládol 
vo svojom volebnom 
programe spred štyroch 
rokov dôraz na podporu 
mladým, aby sa zapája-
li do chodu mesta a rozvíjali 
ho. Brali sme jeho vyjadrenie 
ako výzvu tento cieľ naplniť. 
Naša generácia je pripravená 
prevziať zodpovednosť, sme 
zvyknutí pracovať v súčas-
nom tempe rozvoja. Vyrástli 
sme v tom a je to pre nás pri-
rodzené. 

Rovnako ma prekvapila 
kandidatúra Jána Kaderu, 
ktorý tu bol primátorom dl-
hých 14 rokov. Vo svojich 
predchádzajúcich volebných 
programoch sľuboval plavá-
reň, cyklotrasy, športovú halu 
aj zlepšenie dopravnej situá-
cie. Dnes prichádza znova s 
tými istými sľubmi a chce ich 
zabezpečiť v jednom voleb-
nom období... 

Ďalších kandidátov nepo-
znám, ani osobne, ani z práce 
pre mesto.

■ Ako chcete docieliť, aby 
sa z Námestova stalo mesto, 
kde obyvatelia budú chcieť 
zostať bývať a žiť? 

Nebude to jednoduché, lebo 
nášmu mestu chýba dlhodobá 
vízia a pozitívna motivácia ak-
tívnych občanov. Niektoré veci 
sa dajú realizovať okamžite, iné 
sú zložitejšie, vyžadujú dlhodo-
bú a trpezlivú prácu a kontinui-
tu. V našom tíme sme celý rok 
usilovne pracovali na našom 
Pláne pre lepšie Námestovo a 
zadefi novali sme 3 prioritné 
oblasti:

Oblasť rozvoja, rastu 
a lepšej budúcnosti

Je dokázané, že kvalita ve-
rejného priestoru ovplyvňuje 
nielen to, ako sa cítime, ale aj 
ako sa k sebe správame. Zlep-
šenie verejného priestoru nášho 
mesta je kľúčové. Nejde pri-
tom vždy o veľké investície, 

častokrát stačí vôľa realizovať 
jednoduché nápady, zaviesť 
pravidlá a vypracovať funkčné 
manuály. Dokončíme a urýchli-
me pozemkové úpravy a zefek-
tívnime územný rozvoj celého 
mesta. Podporíme bytovú vý-
stavbu a budeme sa uchádzať 
o fi nancie na nájomné bývanie 
zo Štátneho fondu rozvoja bý-
vania. 

V rámci údržby mesta sú na-
šou prioritou pravidelná a rých-
la zimná údržba, zefektívnenie 
rekonštrukcií ulíc, ale aj mo-
derné postupy ako digitalizácia 
zberu odpadu, či ekologické 
narábanie s dažďovou vodou a 
zeleňou v meste. 

Nájdeme lokality pre vybu-
dovanie záchytných parkovísk, 
zefektívnime parkovaciu poli-
tiku, aby autá celkom neovládli 
ulice nášho mesta. Začneme sa 

zaoberať možnosťou integro-
vanej prímestskej a jednodu-
chej mestskej hromadnej do-
pravy, posilníme infraštruktúru 
pre peších a cyklistov.

Oblasť spolupráce 
a komunikácie

V tejto oblasti ako mesto vý-
razne zlyhávame. Máme veľké 
nedostatky v oblasti komuniká-
cie s občanmi, združeniami a 
inštitúciami, ale aj vo vzájom-
nej komunikácii vedenia mesta 
so zastupiteľstvom.

Otvoríme úrad smerom k 
obyvateľom a posilníme prvý 
kontakt pri vstupe. Pravidelné 
stretnutia s primátorkou, efek-
tívnejší podporný systém pre 
organizácie ako Klub jednoty 
dôchodcov, mládežnícke orga-
nizácie, ale aj oblasť cestovné-
ho ruchu sú mojou prioritou. 

V meste podporíme sociálnu 
politiku, ktorá bude okrem iné-
ho zahŕňať aj prispôsobovanie 
našich ulíc a verejných priesto-
rov pre občanov ZŤP, seniorov 
a matky s kočíkmi.

Oblasť kultúry, športu 
a vzdelávania

Školy, škôlky a školské areá-
ly si zaslúžia podmienky, ktoré 
deťom zabezpečia kvalitnú vý-
učbu a priestory. Nie je potreba 
súperiť, stačí podporovať to, čo 
máme a byť na to hrdí. Z plánu 
obnovy sa budeme prostred-
níctvom projektov uchádzať o 
fi nancie na rekonštrukcie a bu-
dovanie areálov škôl. Rovnako 
to platí pre oblasť športu a kul-
túry. Najmä kultúra v Námesto-
ve zažíva v poslednom období 
citeľný reštart. Podporíme tieto 
trendy a zrealizujeme prestav-
bu rozpadávajúceho sa domu 
kultúry na modernú kultúrnu 
inštitúciu. 

Personálne vytvoríme pozí-
ciu športového koordinátora, 
obnovíme a posilníme klubové 
športy. V meste chýbajú špor-
tové príležitosti pre dievčatá a 
túto otázku budeme intenzívne 
riešiť. 

Taktiež potrebujeme už raz a 
navždy vyriešiť otázku vybu-
dovania plavárne alebo športo-
vej haly a zachovať jednotné 
stanovisko. V dobe, ktorá nás 
čaká, bude viac ako potrebná 
spolupráca samospráv a hľada-
nie spoločných ciest realizácie 
takýchto veľkých projektov. 

Celý Plán pre lepšie Ná-
mestovo nájdete na našom 
webe www.prenamestovo.sk

Kandidátka na primátorku Námestova odpovedá na 
otázky, s ktorými sa často stretáva pri rozhovore s 
vami.

Pri komunitnom centre sa nám podarilo vybudovať záhradu. Vznikla vďaka výbornej spolu-
práci s dobrovoľníkmi, ľuďmi z komunity a mesta.

Objednávateľ: Mgr. Mária Červeňová, A. Kršáka 922/4 Námestovo 029 01                                                                                                                                                                          Zhotoviteľ: Mesto Námestovo, Ul. Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo 029 01

 Vaša podpora a vaše podpisy mi 
umožnili uchádzať sa o post primá-
torky Námestova. Ďakujem!

Na fotke som s matkami, s ktorými som založila dielňu na 
výrobu dekoratívnych predmetov. Vďaka tomu mali príjem, z 
ktorého nakúpili jedlo pre seba a deti. Keňa 2012
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Objednávateľ a zhotoviteľ: Andrea Ferletjaková, Ul. SNP 578/3, Námestovo 029 01
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Len 7 viet o cestovnom ruchu v Námestove
1. Ponúkať služby turistom 

môže každý. Vy, vaša dcéra 
aj váš vnuk. Nie každý môže 
odísť do Nemecka na týž-
dňovky a nie každý chce pra-
covať vo fabrike, niekto má 
rád kontakt s ľuďmi a teší sa, 
že to čo robí, prináša druhým 
radosť. Turisti bývajú vďač-
ní zákazníci, lebo si kupujú 
služby a tovary v čase svojho 
oddychu. Služby pre turistov 
môžu využívať aj domáci 
a dokonca aj mimo sezóny 
a dokonca oveľa lacnejšie. 
Vďaka turistom môže mať 
mesto veľa nadštandardných 
služieb, ktoré sa inde nedo-
kážu uživiť. Môžeme mať 
viac welnessov, viac poži-
čovní športového náradia, 
viac reštaurácií, viac ob-
chodov a čo znamená väčšia 
konkurencia? Lepší výber a 
nižšie ceny. 

2. Podnikatelia sú moto-
rom mesta. Podnikatelia žijú 
z priazne zákazníkov, nie 
z toho, že zákazníkov zdiera-
jú alebo ich okrádajú. Nikto 
sa nevráti tam, kde bol nespo-
kojný.  Ak robia svoju prácu 

dobre, sú ocenení a úspešní. 
Za ich fi nančným úspechom 
je ťažká práca a um. Treba sa 
inšpirovať a napodobňovať 
úspechy tých najšikovnej-
ších. Na svete je miesta dosť 
pre všetkých. Úspešný pod-
nikateľ vracia svoj úspech 
svojmu mestu a podporuje 
ľudí v núdzi. Drvivá väčšina 
podnikateľov to tak aj robí.  
Pohŕdanie, neúctu či dokon-
ca polená pod nohy si žiad-
ny poctivo pracujúci človek 
nezaslúži a tobôž nie človek, 
ktorý riskuje vlastné peniaze 
a dáva prácu iným.

3. Do mestskej kasy môžu 
prísť v budúcich rokoch de-
saťtisíce eur. Čaká nás ťažké 
obdobie, ale iba šetriť ne-
stačí. Mestskú kasu dokáže-
me naplniť napr. lepším vý-
berom daní, efektívnejším 
prenájmom mestských po-
zemkov, vytvorením nových 
predmetov nájmu. To všetko 
sa podarí, len ak mesto bude 
s podnikateľmi, majiteľmi 
chát a turistických rezortov 
spolupracovať. Nie je mož-
né nadviazať spoluprácu 

vyhrážaním sa, vydieraním, 
pokutami, nezmyselnými 
obmedzeniami, pravidlami, 
ktoré turistov z mesta vyhá-
ňajú. Ak podnikatelia uvidia, 
že mesto im pomáha zará-
bať, oni to tiež mestu vrátia 
a mesto môže aj samo zaro-
biť a ako som už spomínal, 
môžu to byť desaťtisíce až 
státisíce eur ročne.  Len to 
chce ľudí s víziou a otvore-
nou mysľou.

4. Nie, pokosený trávnik, 
zametený chodník a vyne-
sený smetný kôš NESTAČÍ. 
To je štandard, to nezname-
ná budovanie cestovného ru-
chu.  Ani 10 nových lavičiek 
NIE JE budovanie turizmu. 
Budovanie turizmu je 10 no-
vých požičovní športového 
náradia, 10 nových tratí na 
bicyklovanie po 100 km, 10 
nových saunových svetov, 
10 nových hotelov, 10 no-
vých parkovísk, 10 nových 
prístavov na spúšťanie lodí.  
Už pochopte, toto je súťaž. 
Turista si môže vyberať zo 
skvelo vybudovaných rezor-
tov s kompletnými službami 

v Poľsku, či na Liptove. Čo 
ponúkame my v Námesto-
ve?  Pokúšame sa vyberať 
parkovné na blatovom par-
kovisku. 

5. Podnikatelia chcú do-
držiavať pravidlá. Nedá sa 
bezpečne podnikať tam, kde 
je nespravodlivosť, nerov-
nosť, alebo kde nie je jasné, 
čo treba dodržiavať. Pravidlá 
však nesmú byť likvidačné 
alebo také, že sa už žiadnu 
novú prevádzku nepodarí 
otvoriť. Pravidlá tiež nemô-
žu vyháňať alebo odstrašo-
vať zákazníkov. A samozrej-
me nemôžu byť také, aby sa 
nedali vymáhať alebo sa ani 
nedajú dodržať. Najdôleži-
tejšie je, aby pravidlá po-
máhali  problémy občanov 
riešiť, nie problémy násobiť. 
Nemôžu byť tvorené bez ob-
čanov, ktorých sa dotýkajú 
a už vôbec ich nemôžu vy-
mýšľať ľudia, ktorí majú ne-
priateľský postoj k veci. 

6. Aj podnikatelia majú 
povinnosti. Musia dodržia-
vať zákony a pravidlá mes-

ta. Musia podnikať morálne 
a mali by  sa o svoj úspech 
podeliť. Bez mesta sa nemô-
žu rozvíjať. Musia sa podie-
ľať na budovaní komunity 
viac ako bežný občan a vô-
bec to neznamená vyhodené 
peniaze. Každá takáto in-
vestícia sa vráti alebo v biz-
nise alebo v rodine.  Musíme 
sa ešte veľa učiť ako obča-
nom pomáhať, aby videli 
zreteľnejšie, že sme tu pre 
nich. 

7. Orava a Oravská prie-
hrada má obrovský poten-

ciál. Podnikatelia sa zhodli, 
že chcú budovať prorodinný 
cestovný ruch so zameraním 
na vodné športy, cyklistiku 
a pešiu turistiku. Ochrana 
prírody musí byť prioritou, 
je to bohatstvo, z ktorého 
môžu čerpať aj budúce ge-
nerácie. Ak sa raz montážne 
fabriky presťahujú do Turec-
ka či Afriky za lacnou pra-
covnou silou, môže to byť 
práve cestovný ruch, ktorý 
umožní obyvateľom Námes-
tova si nájsť prácu blízko do-
mova.          

               Rastislav ŽULKO 
Objednávateľ: Rastislav Žulko, Kliňanská cesta 565, Námestovo 029 01                                                                                                                                                                                                                                                   Zhotoviteľ: Mesto Námestovo, Ul. Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo 029001

Básnik Janko Matúška v Mútnom
Pri štúdiu prameňov a spra-

covaní podrobného biografi c-
kého kalendária štúrovského 
básnika Janka Matúšku (10. 
1. 1821 Dolný Kubín – 11. 1. 
1877 Dolný Kubín) som sa stre-
tol s nedostatkom archívnych a 
iných prameňov, viažucich sa 
na jeho osudy v revolučných 
rokoch 1848 – 1849. V archív-
nych fondoch z tohto obdobia sa 
v okresnom  archíve v Dolnom 
Kubíne, ani vo fondoch o Orav-
skej stolici v Štátnom archíve v 
Bytči nezachovali dokumenty 
o Matúškovom pôsobení v ro-
koch 1848-49. Z doterajších vý-
skumov vieme, že v 40. rokoch 
patril medzi oravských náro-
dovcov, angažovaných v týchto 
revolučných pohyboch. Bol za-
kladajúcim členom spolku Tat-
rín a dopisovateľom Štúrových 
Slovenských národných novín, 
písal a publikoval básne v Orle 
tatranskom, osvedčil sa za Štú-
rovu spisovnú slovenčinu. 24.  4. 
1848 sa zúčastnil na zhromažde-
ní oravských národovcov v Gä-
celi neďaleko Dolného Kubína, 
v ktorom prijali známe národné 
žiadosti. Vieme, že žil u svojich 
rodičov v Dolnom Kubíne a že 
bol  vychovávateľom v rodine 
Cirulovcov v Oravskom Pod-
zámku. O jeho ďalších osudoch 
v revolučných udalostiach kon-
com roku 1848 a v prvej polovici 
roku 1849 vieme len zo svedec-
tva jeho oravských priateľov.

Z Rozpomienok na Janka Ma-
túšku od Samuela Nováka (Naša 
Orava, 8. 1. 1921, č. 2) sa do-
zvedáme, že niekedy v polovi-
ci mája 1849 S. Novák spolu s 
J. Matúškom a priateľom Jan-
kom Bencúrom, Matúškovým 
bratrancom, museli na varova-
nie podžupana Oravskej stolice 
Aristida Abafi ho uniknúť pred 

m a ď a r -
s k ý m i 
ga rdami 
A r t u r a 
Görgey-
ho, ope-
rujúcimi 
na Orave.  
S a m u e l 
Novák o tom píše: „Počiatkom 
jara 1849 prišiel do D. Kubína 
vodca gardistov Görgey (brat 
gubernátorov). Tento dal rozkaz, 
aby podžupan dal chytiť Zocha 
a Nováka. Tehdajší podžupan 
Aristid Abafi  obidvom dal na 
vedomie, aby sa zachránili, lebo 
že ich po troch hodinách dá chy-
tiť. Zoch nepočúvnul a Görgey 
vzal ho so sebou do Segedína, 
kde mnoho pretrpel.“ Novák s 
Matúškom a Bencúrom z Kubí-
na utiekli v noci na hornú Ora-
vu do obce Mútne, ako spomína 
S. Novák: „... utiekli a nočnou 
dobou vozmo prešli do Mutné-
ho (pohraničná obec), kde bol 
nadlesným Panstva Oravského 
tiež horlivý národovec Ondrej 
Murčič. Horáreň stála uprostred 
veľkých hôr, kde mohli sa bez-
pečne cítiť. Pritom všetkom 
Murčíč ukazoval im chodníčky 
a cestičky, ktorými sa bezpečne 
dostanú do Haliče, ak by ďalej 
utekať museli.“ Avšak aj v tom-
to relatívne bezpečnom úkryte 
uprostred „veľkých hôr“ museli 
byť opatrní. Samuel Novák sa 
pobral ďalej do Haliče a Matúška 
s  Bencúrom ostali v úkryte v ho-
rárni. Keď v jeden deň poobede 
prišiel k nadlesnému náhlivý háj-
nik s chýrom, že sa blížia nejakí 
vojaci, všetci sa vyľakali, a tak 
Murčič odviedol prestrašených 
Matúšku s Bencúrom vyznače-
ným chodníkom do hôr, kde sa 
zahrabali do snehového záveja, 
ako píše S. Novák: „Vojaci pri-

šli, ale to boli naši dobrovoľníci, 
ktorí cez Mutné šli tiež do Hali-
če. Murčič utrápený o priateľov 
svojich  rozposlal ľudí do hory 
hľadať. Bencúra nad ránom na-
šli, ale Matúšku nie, kým ich 
Bencúr tam neuviedol, kde bol v 
snehu zahrabaný. Konečne polo-
zamrznutého zaniesli do horárne, 
kde sa im konečne podarilo ho k 
životu priviesť. Bencúr nešiel za 
Novákom, ale ostal v Mutnom 
a ošetroval Matúšku... Matúška 
dlho nemocný ležal v Mutnom u 
Murčiča a zostal tam až do prí-
chodu Rusov“ (tamže).  

Svedectvo S. Nováka o kruš-
ných osudoch jeho druhov na jar 
1849 pokladáme za hodnover-
né. Hoci nám chýbajú doklady, 
ktoré by potvrdili tieto skutoč-
nosti, možno predpokladať, že J. 
Matúška sa vrátil z Mútneho do 
Dolného Kubína až po príchode 
ruského vojska generála  Grab-
beho na Oravu niekedy koncom 
mája 1849. Tu potom pôsobil 
ako vychovávateľ v rodine leká-
ra Oravskej stolice Karola Vese-
lovského, ktorého sestru Žofi u 
Veselovskú si v roku 1851 vzal 
za manželku. Pri obsadzova-
ní stoličných úradov na Orave 
v septembri 1849 gróf Arnold 
Pongrácz navrhol za slúžnych v 
bobrovskom obvode na hornej 
Orave Jozefa Ujhelyho a Janka 
Matúšku, ktorý od roku 1851 
pôsobil ako úradník – adjunkt 
v mestečku Trstená, kde zotrval 
nasledujúcich desať rokov. Do 
rodného mesta sa J. Matúška 
vrátil v roku  1861, kde sa v roku 
1877 zavŕšila jeho životná púť. 
Nevšedný povstalecký príbeh 
básnika Janka Matúšku a jeho 
úkryt v Mútnom si zasluhuje, 
aby si ho občania zaznamenali a 
pripomenuli.
              Augustín  MAŤOVČÍK

Oravská priehrada má obrovský potenciál...
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ZŠ KOMENSKÉHO

CVČ MAJÁK

Letné pirátske dobrodružstvo 
na ZŠ Komenského 

Posmelení úspešným hľa-
daním pokladu zorganizovali 
svoje pirátske tímy a užívali si 
výlety a výjazdy do blízkeho 
i ďalekého okolia. Nazreli do 
Rozprávkového lesa pri Žiline  
a na hrad Strečno. Diamantové 
poklady tam síce nenašli, ale 
nazbierali skúsenosti a overi-
li si svoje zdatnosti v dobývaní 
hradov. Za ďalším dobrodruž-
stvom sa plavili loďou na Sla-
nický ostrov umenia a dokonca 
jazdili na koni na neďalekom 
ranči. Dobrodružstvá a výlety, na 
ktorých nazbierali nielen množ-
stvo zážitkov, ale i diamantov, 

aj poriadne oslávili. Hasičský 
záchranný zbor im pripravil pe-
novú párty v areáli pred školou. 
Nechýbala ani nočná diskotéka 
a grilovanie v škole.  

Týždeň zjazdu pirátov ukon-
čili súťažným kvízom a najlepší 
a najšikovnejší piráti, s najväč-
ším počtom nazbieraných dia-
mantov, odchádzali na ďalšie let-
né dobrodružstvá s odmenami. 

Pirátsky tábor v škole dopadol 
nad očakávania organizátorov 
i samotných pirátov. Všetci sa 
už tešia na návrat v budúcom 
roku.  

A na záver chceme poďakovať 
všetkým rodičom za prejavenú 
dôveru a našim pani učiteľkám, 
ktoré zorganizovali toto dob-
rodružstvo. Poďakovanie patrí 
aj hasičskému zboru i pánom 
Jagelkovi a Dunčičovi za po-
moc.                ZŠ Komenského

V čase, keď Základnú  školu na Komenského uli-
ci opustili žiaci, aby si užili zaslúžený letný oddych, 
našu školu obsadilo 40 veselých pirátskych námor-
níkov. Svoje lode zakotvili v námestovskom prísta-
ve.  Hneď v prvý deň školských prázdnin pirátske 
skupiny vedené odvážnymi kapitánmi hľadali poklad 
ukrytý v škole. Nebolo to jednoduché. Piráti muse-
li správne vyriešiť zašifrované hádanky a zvládnuť 
náročné fyzické úlohy ako prejsť  nebezpečnými la-
byrintmi. Ich námaha však stála za to. O nájdený dia-
mantový poklad sa podelili spravodlivo.

Piráti počas plavby loďou 
na Slanický ostrov umenia.

 Foto:  (zš k)

Penová párty.

Leto s CVČ Maják
Ak ste sa niekedy sami zú-

častnili tábora, pravdepo-
dobne viete, že dobrý letný 
tábor je viac, než len zábav-
ným miestom pre deti – môže 
byť užitočný vo viacerých 
smeroch. Široká škála akti-
vít vykonávaných v tábore 
uľahčuje deťom objavovanie 
a rozvíjanie toho, čo rady ro-
bia. Pri komunikácii so svo-
jimi rovesníkmi sa učia, aký 
dôležitý je očný kontakt, 
úsmev, reč tela, gestá či mi-
mika.

Toto leto sme si pre deti pri-
pravili štyri tábory, pričom 
každý mal svoje vlastné za-
meranie a svoju špecifi ckú 
tému. 

Prvý tábor – Mladí ochraná-
ri prírody – sme odštartovali 
11. júla a bol zameraný na 
ochranu prírody a na spozná-
vanie rastlín a zvierat. Deti 
sa dozvedeli množstvo zau-
jímavých informácií o príro-
de. Spoločne s ochranárkou 
CHKO Horná Orava Ing. 
Zuzanou Kertysovou sme na-
vštívili Slanú vodu a absol-
vovali environmentálnu bese-
du. Deti si pozreli vystúpenie 
sokoliarov v Archeoskanzene 
v Oravskom Podzámku, na-
vštívili Dino park v Tercho-
vej a absolvovali jazdu na ko-
ňoch na Ranči u Edyho.

Po týždňovej pauze sme 
otvorili druhý tábor – Túlame 
sa zdravo. Tento tábor bol za-
meraný na spoznávanie zdra-
vého spôsobu života. Podľa 
výskumov trávia dnešné deti 
približne 7,5 hodiny denne 
zaoberaním sa technológiou, 
ktorá často nahrádza sociali-
záciu. Zbavenie sa elektroni-
ky na určitý čas bolo pre deti 
príjemnou a prospešnou zme-

nou. Tábor bol plný pohy-
bových aktivít, súťaží a hier. 
Deti navštívili zábavný park 
v Oravskej Lesnej, Habakuky 
na Donovaloch a absolvovali 
aj plavbu loďou po Oravskej 
priehrade.

Predposledný tábor sa nie-
sol v znamení rozprávok. 
S deťmi sme navštívili Roz-
právkový les v Nezbudskej 
lúčke a Múzeum oravskej 
dediny v Zuberci. Deti tiež 
absolvovali jazdu vláčikom 
v Oravskej Lesnej. Každý 

deň v blízkom lesíku v oko-
lí CVČ Maják spoznali jed-
nu rozprávkovú bytosť, ktorá 
im priblížila svet rozprávok 
a pomohla im nájsť ukrytý 
poklad. 

Posledný, Rytiersky – špor-
tový tábor bol zameraný na 
rôzne športové aktivity, hry 
a súťaže. Deti sa naučili zá-
klady šermovania, zajazdili 
si na koňoch na Ranči u Edy-
ho, navštívili Obrovo v Čut-

kovskej doline a zaplávali si 
v AquaRelax v Dolnom Ku-
bíne. 

V každom tábore deti plnili 
rôzne úlohy, ktoré budovali 
ich charakter a boli zamera-
né na rozvíjanie pozitívnych 
vzťahov v kolektíve. Každý 
deň  si volili kapitána, ktorý 
ich usmerňoval, pomáhal im 
pri plnení rôznych úloh a mal 
aj väčšie kompetencie v sku-
pine.

Veríme, že sa deťom páčilo 
a o rok k nám zavítajú opäť. 

Kým však budú  čakať na let-
né tábory, môžu k nám prísť 
na krúžok, kde si spestria 
svoj voľný čas, alebo môžu 
s nami absolvovať rôzne prí-
ležitostné aktivity, ako napr. 
environmentálne worksho-
py, Námestovský poklad, 
dobrodružný rytiersky večer 
a mnohé ďalšie. Máme pre 
vás, milé deti, prichystanú 
bohatú ponuku krúžkov...  

          Kolektív CVČ Maják 

Na výlete v Dino parku.                                        Foto: (cvč)

ZŠ SLNEČNÁ

Zazvonil zvonec a prázdninám je koniec
Takto symbolicky sme zača-

li nový školský rok 2022/2023 
na ZŠ Slnečná Námestovo. 
Prázdne a tiché chodby sa za-
plnili a rozozvučali. Najviac 
očakávaní bolo vidieť na tvá-
rach prvákov, ktorých privíta-
li ich nové pani učiteľky. Dve 

prvácke triedy navštívil aj pán 
primátor a spolu s pani riaditeľ-
kou im zaželali veľa úspechov.

Aj v tomto školskom roku 
sme pre všetkých žiakov na-
plánovali množstvo vzdelá-
vacích  a zážitkových aktivít. 
Veríme, že si ich po dvoch ro-

koch obmedzení naplno užije-
me. Prajeme  všetkým žiakom, 
pedagógom, zamestnancom aj 
rodičom našej školy úspešný 
štart do nového školského roka 
2022/2023.

Kolektív ZŠ Slnečná 
Námestovo
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CZŠ SV. GORAZDA ZUŠ I. KOLČÁKA

Pokračujeme alebo začíname?
A je tu nový školský rok. 

Aký bude? Vždy máme ná-
dej, že bude lepší a v niečom 
určite podrastieme.

Naša Cirkevná základná 
škola sv. Gorazda v Námes-
tove rastie počtom žiakov. 
Tešíme sa záujmu rodičov o 
našu školu. Zároveň nás trápi 
nedostatok priestorov. 

Chcem poukázať na akti-
vity, s ktorými v škole začí-
name, resp. 
v nich už po-
kračujeme. 

Tento rok 
pokračujeme 
s aktivitou – 
Ranné kruhy. 
Triedni uči-
telia spolu so 
žiakmi začí-
najú nový deň 
m o d l i t b o u , 
rozhovorom, 
hrami, spo-
znávaním sa. 
Je to niekedy 
náročné, nie-
kedy veľmi 
pekné, krea-
tívne. Určite 
nás to posúva 
dopredu.

V projekte 
Pomáhajúce 
profesie po-
kračujeme aj 
tento rok, asistentky sú pride-
lené k jednotlivým  žiakom. 
Je to veľká pomoc. Mnohí 
žiaci potrebujú pomoc pri 
vyučovaní, a to nielen zdra-
votne znevýhodnení. Keď je 
asistent v triede, môže po-
môcť aj tým, ktorí nestíha-
jú, nerozumejú, či tým, ktorí 
majú pomalšie tempo práce. 
Toto by malo byť samozrej-
mosťou v každej škole, mať 
toľko asistentov, koľko škola 
potrebuje. 

Začíname s programom Ze-
lená škola. Postupnými zme-
nami  sa chceme  naučiť sprá-
vať  ekologicky, dôslednejšie 
separovať odpad. Chceme 
environmentálnou výchovou 

viesť žiakov  k zodpovednosti 
k prírode, drobnými skutkami 
začneme od seba a tým inšpi-
rujeme svoje okolie. 

Erasmus plus je projekt, 
ktorý nás bude viesť k cesto-
vaniu a spoznávaniu nových 
krajín, ľudí, ich kultúry. V ok-
tóbri privítame na našej ško-
le skupinu žiakov z Dánska. 
Naši šiesti žiaci vycestujú na 
týždeň do partnerskej školy 

v španielskom meste Valde-
peñas. Vo februári sa na nás 
už tešia v partnerskej škole 
v Nemecku pri Štuttgarde, 
kde budeme pracovať s part-
nermi zo Švédska, Malty, 
Španielska i Islandu. Island 
– ten nás čaká v máji. Na po-
byt v tejto podmanivo krás-
nej prírode sa tešíme najviac, 
učitelia i žiaci. Veríme, že 
nám tieto zahraničné školské 
mobility v rámci programu 
Erasmus otvoria nové obzo-
ry a naučíme sa veľa o živo-
te mimo Slovenska, spozná-
me novú kultúru, prírodu, ale 
i regionálnu kuchyňu. Aj uči-
telia budú mať možnosť spo-
znať prácu kolegov v zahrani-

čí, a tak inšpirovaní priniesť 
inovácie aj do nášho školské-
ho prostredia.  

Na medzinárodnom poli 
ostávame pracovať aj pro-
stredníctvom platformy 
eTwinning, kde žiaci musia 
s rovesníkmi komunikovať 
v anglickom jazyku a riešiť 
spoločný projekt. Tešíme sa 
na nové priateľstvá so žiakmi 
z Turecka či Rumunska.

Cez prázdniny sme začali s 
prácami, ktoré žiadal Regi-
onálny úrad verejného zdra-
votníctva v Dolnom Kubí-
ne, ako riešenie havarijného 
stavu. Zhotoviteľ, Stavebný 
podnik, rekonštruuje triedu, 
ktorá bola narýchlo prerobe-
ná pri vzniku školy z kotolne.  
Trieda ešte nie je funkčná, aj 
keď sa už začal školský rok. 
Súčasne nám vymenili staré 
radiátory na prízemí a prvom 
poschodí a do tried pod stre-
chou umiestnili klimatizač-
né zariadenie. Touto cestou 
chcem poďakovať poslancom 
mestského zastupiteľstva, 
ktorí priši s týmto návrhom, 
pripravili podklady pre výbe-
rové konanie a pracovníkom 
mesta, ktorí to zabezpečili.

Prostredníctvom Minister-
stva školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR, ktorí nám 
zo štátneho rozpočtu uvoľnili 
134-tisíc eur na stavbu: Od-
stránenie havarijného stavu 
strechy, ktorou sa prostred-
níctvom zhotoviteľa, Staveb-
ného podniku, zrealizovala 
nová strešná krytina, zatep-
lila strecha našej školy a vy-
menili sa zatekajúce strešné 
okná. Takýmto spôsobom náš 
zriaďovateľ zabezpečil novú 
„čiapku“ na mestskej budove, 
ktorú máme v prenájme.

Prajem nám všetkým, čo 
pracujeme v školstve, veľa 
múdrosti, trpezlivosti, jedno-
ty a porozumenia v tomto no-
vom školskom roku. 

Ing. Mgr. Marta 
KURTULÍKOVÁ  

riaditeľka školy

Kde kedysi bola kotolňa, máme dnes ďalšiu 
novú triedu.                                     Foto: (czš)

Heligonkári zo ZUŠ I. Kolčáka prázdninovali 
s heligónkou

Denný letný tábor
Na Cirkevnej základnej 

škole sv. Gorazda v Námes-
tove sa začiatkom letných 
prázdnin (4. – 15. júla 2022) 
uskutočnil denný letný tábor 
Na prázdninovom ostrove so 
svätými pre žiakov prvého 
stupňa. Spolu so žiakmi si 
pani asistentky a vychováva-
teľky užili dva týždne plné 
zábavy, náučných a tvorivých 
aktivít. Tábor bol zameraný 
na získavanie cností svätcov 
Dominika Savia a Imeldy 
Lambertini. Z veľkej časti 
tvorili program tábora aj akti-
vity spojené s prírodou. Žiaci 
zisťovali vek stromov, vyrá-
bali škrabošky na karneval 
a záložky do knižiek z kvetov 
a listov, voňavé levanduľové 
vrecúška, hľadali farby v prí-
rode a z nájdených prírodnín 
poskladali heslo. Žiaci na-

vštívili Ranč u Edyho a ab-
solvovali viaceré prechádz-
ky do lesa ako aj k Oravskej 
priehrade. V areáli školy sa 
uskutočnili mnohé športové 
aktivity, ktoré žiakov poriad-
ne rozhýbali a unavili. Škol-
ská digitálna koordinátorka 
priblížila žiakom fungova-
nie 3D tlačiarne, na ktorej 
si žiaci mohli vytlačiť rôzne 
drobné predmety. Na námes-
tí počas prechádzky prekva-
pil našu skupinu žiakov milý 
predavač, ktorý ich obdaro-
val peknými drevenými ša-
chovými figúrkami. Žiaci 
odchádzali každý deň z tábo-
ra spokojní a polepšení, pre-
tože každý deň sa učili novej 
cnosti od svätcov. Cnosti, 
v ktorých sa žiaci zdokona-
ľovali, boli radosť a vese-
losť, priateľstvo, viera, od-

vaha, láska a úcta k prírode, 
vytrvalosť, ochota pomáhať, 
tvorivosť, trpezlivosť. Kaž-
dý deň mohli žiaci získať za 
zvládnutie cnosti korálku, kto-
rú si na konci tábora navliekli 
na šnúrku. Vzniknuté náram-
ky so svojimi nadobudnutými 

cnosťami si žiaci odniesli do-
mov a majú peknú pamiatku 
na letné prázdniny. Všetkým 
žiakom v Námestovskom 
okrese želáme úspešný prie-
beh celého školského roka 
2022/2023. 

Ing. Martina KASANOVÁ

Malí táborníci.           Foto: (czš)

Tohtoročným letným 
prázdninám odzvonil po-
sledný zvonček a pomaly  
sa nám rozbieha nový škol-
ský rok. Na leto, dovolen-
ky,  čas strávený s rodinou 
a priateľmi nám ostávajú 
už len pekné spomienky. 
Aj heligónkový súbor HE-
LIZUŠ má z prázdnin na 
čo spomínať. Po uvoľnení 
dvojročných pandemických 
opatrení o letné akcie a vy-
stúpenia už nebola núdza  
a súbor HELIZUŠ bol na 

roztrhanie. 
Súbor združuje žiakov  

Základnej umeleckej školy 
Ignáca Kolčáka v Námes-
tove študujúcich heligón-
ku a funguje pod vedením 
umeleckého vedúceho Pet-
ra Kozoňa. Ich piesňový 
repertoár je bohatý. Obsa-
huje nielen folklórne pies-
ne z Oravy, ale aj moder-
né úpravy piesní. Svojím 
programom tak každú nede-
ľu spríjemňovali 14 chlapci 
a jedna slečna prítomným  

na rôznych akciách a podu-
jatiach čas oddychu a rela-
xu. Stretli sa na nich nielen 
so skvelým publikom, ale 
aj s rôznymi významnými 
a populárnymi osobnosťa-
mi slovenského kultúrneho 
života.  

Asi najkrajšou akciou 
tohto leta bolo vystúpenie 
na Orava Feste v Nižnej, 
na ktorom boli hlavným 
programom –  osobnosť 
známa aj z televíznej ob-
razovky –  Ondrej Kan-
dráč a kapela Kandráčovci. 
Vystúpenie pred viac ako 
päťtisícovým nadšeným 
publikom bolo pre súbor 
nezabudnuteľným zážit-
kom a snom nejedného mu-
zikanta. Po odprezentovaní 
vlastného programu si spo-
lu s Ondrejom Kandráčom 
a s celým obecenstvom za-
hrali a zaspievali najzná-
mejšiu oravskú ľudovú 

„hymnu“ Na Orave dobre. 
Motiváciou pre žiakov boli 
muzikantské aj veselé de-
baty s Ondrejom Kandrá-
čom a povzbudivé slová  
Štefana Skrúcaného, ktorý 
celý program moderoval. 

Ďalšími skvelými akciami 
boli  tiež Veselovská nedeľa 
v Oravskom Veselom, kde 
súbor vystupoval na jed-
nom pódiu so známou roc-
kovou skupinou Helenine 
oči. Pekné vystúpenie sú-
bor odohral aj na Novoťan-

skej hrudke v Novoti, spolu 
s kapelou Ploštin Punk na  
športovom dni v Mútnom a 
ďalej aj na  Lesňanskej  či 
Kliňanskej heligónke. He-
lizuš zahral aj pri slávnost-
nej svätej omši v Oravskom 
Veselom, pri príležitosti sv. 
Huberta, ktorú celebroval 
otec biskup František Rá-
bek. Záverečnou bodkou 
tohto leta bol zájazd na do-
žinky v Poľsku. 

Ďakujeme za každú ak-
ciu, na ktorú sme boli po-
zvaní. Veríme, že súbor 
HELIZUŠ  svojimi vystú-
peniami, programom, ale 
hlavne krásnym folklórnym 
nástrojom –  heligónkou – 
bude aj naďalej robiť dobré 
meno  nášmu  mestu, našej 
Základnej umeleckej ško-
le Ignáca Kolčáka a šíriť 
tak kultúru a tradíciu nášho 
oravského kraja.

ZUSNO

S Kandráčovcami.

Na Orava Feste v Nižnej.                  Foto: ar zuš ik 



ľoch... Len jedna vec nevyšla 
– nepredvídateľná záležitosť, 
a síce počasie. Rozhodli sme 
sa teda odrieknuť sokoliarske 
vystúpenia a koncerty s ohňo-

vou šou 
p r e s u n ú ť 
na náhrad-
ný termín. 
V z n i k l o 
nám tak 
druhé pod-
ujatie „Noc 
v minulos-
ti“. Pred 
d o m o m 
kultúry, na 
našom le-
gendárnom 
„ v l e č k a 
stagi“, zahrali v piatok 12. au-
gusta obľúbené kapely Valar 
a Strigôň, vyvrcholením bola 
ohňová šou. Obe podujatia do-
padli výborne, priniesli množ-
stvo zážitkov, remesla, ume-

nia, radosti. A my sme radi, že 
sme otestovali aj nový priestor 
pred kulturákom, ktorý si žiada 
ho využívať častejšie...

Za pomoc pri organizovaní 

akcie patrí veľká vďaka nad-
šencom zo skupiny historické-
ho šermu Eldur. 

Podujatie fi nančne pod-
poril Žilinský samosprávny 
kraj.
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Zažili ste leto 2022?
Letnú sezónu 2022 a začiatok prázdnin sme 

odštartovali benefi čnou akciou Vitaj leto – Spo-
jili sme sa so ZŠ Komenského a pred Domom 
kultúry sme 30. júna spojili príjemné s ešte prí-
jemnejším –  hrali sme sa, zabávali, tvorili a 
pomáhali. Privítali sme Divadielko Maťo, No-
tového Dannyho či obľúbeného kaukliara Šaš-
ka Fjodora. Tvorivé dielne si prichystali Lesný 
klub Cestička, Komunitné centrum Námestovo 
a naša kaligrafka Tetiana. Výťažok putoval ma-
lej Ele, žiačke ZŠ Komenského.

V kultúrnych podujatiach sme nepretržite 
pokračovali celé leto – dva jedinečné nedeľné 
koncerty v rámci Hudobného leta na Slanic-
kom ostrove umenia, ktoré zožali mimoriadny 
úspech a spokojnosť bola na všetkých stranách. 

Ďalšie dva víkendy si pripravilo námestov-
ské divadlo dNO tvorivé divadelné dielne di-
vadNO, prihlásení účastníci si osvojovali a 
zdokonaľovali herecké, pohybové i improvi-
začné schopnosti.  Nasledoval gospelový fes-
tival Verím Pane, obľúbený Deň v minulosti, 
novinka Kaufl and Detský Festival s hviezd-
nym programom, tradičný Námestovský 
Dychfest, svetové Tanečno a práve prebieha-
júci Slanický ostrov divadla... Veríme, že si 
každý našiel to svoje a kultúrne sa „vyšantil“. 

Ďakujeme našim partnerom za podporu – 
mesto Námestovo, Fond na podporu umenia 
(Hudobné leto a divadNO), Žilinský samo-
správny kraj (Deň v minulosti), TJ Oravan a 
sponzorom.

Divácky úspešné Hudobné leto
45. ročník festivalu klasic-

kej hudby
Hudobné leto každoročne 

prináša možnosť navštíviť 
kvalitné, umelecky hodnotné 
podujatie v našom regióne a 
podporuje nekomerčné kul-
túrne aktivity. Toto podujatie 
patrí k najobľúbenejším počas 

letnej sezóny a v celom regió-
ne je jediné svojho druhu, ob-
zvlášť čo sa týka programov v 
letných mesiacoch. Dramatur-

giu festivalu zámerne stavia-
me na modely – mladé domá-
ce hudobné teleso + muzikanti 
zvučných mien. Festival tento 
rok tvorili dva nedeľné kon-
certy na Slanickom ostrove 
umenia. Jedným z cieľov je i 
priblížiť a propagovať sloven-
skú a svetovú vážnu hudbu a 

napomáhať pri rozvoji cestov-
ného ruchu v regióne Orava.

Tento rok sa na koncertoch 
predstavili dve zoskupenia a 

jeden hosť – celoslovensky 
známe hudobné teleso PACO-
RA TRIO a menej známe, no 
ambiciózne mladé zoskupenie 
STYLISH QUARTET z Ná-
mestova. Diváci nesklamali a 
prišli podporiť etablované trio 
i sláčikové kvarteto vskutku 
hojnou účasťou. Pacora trio sa 
odprezentovalo už ako známe 
a jedinečné zoskupenie huslí, 
kontrabasu a cimbalu hrajúce 
autorskú vážnu hudbu s prv-
kami jazzu a folklóru.

Dámy zo Stylish Quartet 
vyše stovke divákov pred-
stavili svoj  bohatý reperto-
ár klasickej aj fi lmovej hud-
by. Na spomínanom druhom 
koncerte sme dali možnosť 
odprezentovať sa aj mladé-
mu študentovi v hre na akor-
deóne na VŠMU, rodákovi 
z neďalekej Rabče, Jozefovi 
Pitákovi.

Podujatie z verejných 
zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia.

Námestovské hudobné divy – Stylish Quartet na Hudobnom lete.

Ďeň plný pohybu a kultúry
Posledný júnový víkend pat-

ril športu a kultúre, konkrétne 
obľúbenému podujatiu Deň 
mesta a športu. Presunúť akciu 
plnú pohybu, zážitkov a zába-
vy na júnový termín sa vyplati-
lo hlavne kvôli počasiu. Už od 

jari sme sa stretávali, organizá-
tori podujatia – Dom kultúry 
v Námestove a Telovýchov-
ná jednota Oravan –, aby sme 
vymysleli, napravili, vyladili, 
presvedčili, oslovili... TJ Ora-
van si už tradične vzal na svoje 

plecia jednotlivé športové sta-
novištia a atrakcie, výtvarnú 
súťaž i odmeny pre účastní-
kov. Dom kultúry zas prizval 
ďalších hostí ako MšK Ná-
mestovo, CVČ Maják, Orav-
ská pomoc, DHZ Námestovo, 

edukatívny stánok 
Europa Direct, 
Oravský záchran-
ný systém, Perfect 
Duo, animátorky z 
Happy Monkeys 
či headlinera pod-
ujatia – bubnovú 
šou Batida. Kto 
prišiel, nenudil 
sa a bolo o neho 
postarané od hla-
vy cez žalúdok až 
po päty, či už bol 
mladšieho alebo 
staršieho veku.

Nezabudnuteľ-
ných zážitkov 

bolo iste viac – osviežovanie 
vzduchu a následná penová 
šou, ktorú pripravili námestov-
skí hasiči, vidieť našich naj-
mladších, ako si trénujú prvú 
pomoc, či radosť detí, kto-
ré zdolali všetky disciplíny a 
prišli si po diplom a odmenu. 
Toto podujatie, ktoré si pre vás 
každoročne pripravuje DK NO 
a TJ Oravan s podporou mesta 
Námestovo, sa stalo už očaká-
vanou udalosťou a veríme, že 
ďalší ročník prinesie pozitív-
nych zážitkov na naše nábrežie 
ešte viac. Ďakujeme partnerom 
a sponzorom podujatia, za to 
že im šport a kultúra nie sú cu-
dzie!

Chuť, energia a ľudia sú a my 
veríme, že sa zlepší aj fi nančné 
zabezpečenie, aby sme tento 
deň mohli „sláviť“ až do ne-
skorého večera pri koncertoch 
známych mien...

www.dkno.sk www.facebook.com/dkno.sk
 

dom_kultury_namestovo

Ďakujeme našim partnerom:

Buďte v obraze:

Momentka z vydareného júnového podujatia Deň mesta a športu.

Deň v minulosti? Rovnako dvakrát!
Zažiť stredovekú atmosfé-

ru priamo na vlastné oči, uši 
i ostatné zmysly ste v našom 
meste mohli hneď dvakrát. 
V sobotu 30. júla sme na 

Nábreží Oravskej priehrady 
zorganizovali už tretí roč-
ník festivalu so stredovekou 
tematikou, ku ktorému ne-
odmysliteľne patrí jarmok 
tradičných remesiel s ich 
ukážkami, kováčska vyhňa, 
šermiarske skupiny z celého 
Slovenska, drevený kolotoč, 
chodúle či lukostreľba. Pre 
tento ročník vystrojili nad-
šenci zo skupiny Eldur rep-
liku dreveného katapultu, 
ktorým sa v záverečnej bitke 
dobýjala pevnosť a celá táto 
„paráda“ zožala mimoriad-
ny úspech. Súboje šermiarov 
brali dych, ale i pobavili, deti 
si vyskúšali šerm či vrhanie 
oštepom, dospelí neváhali 
a hľadali balans na chodú-

Záverečná bitka na Dni minulosti – katapult s horiacou guľou v akcii. 

Máte radi knihy? 
Možno ste už niekde 

započuli, možno ešte 
nie, podarilo sa nám 
získať z projektu krás-
nu sumu na kúpu no-
vých kníh. Prvýkrát je 
to suma, za ktorú sa dá 
už naozaj kúpiť väčší 
obnos kníh, a to číslo 
je 6 500 eur. Veľmi sa 
tešíme a ďakujeme kolegovi 
z knižnice Jozefovi M. Slo-
víkovi za to, že projekt na 
obnovenie knižného fondu 
napísal a projekt i ďalej im-
plementuje (spolu s našou 
pani Dankou Laštíkovou). 
Chceme vás teda vyzvať, 
milí čitatelia – ak máte ne-
jaké typy, čo vám u nás chý-
ba, čo by ste nám odporučili, 
čo už dlho postrádate, alebo 
sa orientujete v zaujímavých 

novinkách – podeľte sa s 
nami! Aby sa naša knižnica 
neustále vylepšovala, napre-
dovala a predovšetkým, bola 
vašou knižnicou. 

Svoje typy nám nechajte 
pokojne v knižnici na recep-
cii, alebo pošlite mejlom na 
kniznica@dkno.sk. 

Projekt „Atraktívna 
Mestská knižnica v Námes-
tove s novými knihami“ z 
verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia. 

Stranu pripravila Daniela KUBÍKOVÁ



vým miestam nanovo budo-
vať asociácie aj vzťah, a to je 
vždy prínosné.“ 

Bahná ľudskej duše
Premiéra židovského po-

chodu prerástla región, z kto-
rého vyrástla a okrem pozitív-
nych recenzií sa objavovali 
ďalšie časti Slovenska, ktoré 
vyjadrovali dopyt po podob-
ných inscenáciách. Autorom 
sa zapáčil proces tvorby aj 
zmysel výsledného produktu 
a už pri tom ostali. 

Divadlo si dalo názov dNO. 
Symbolicky k miestu, z kto-
rého pochádza, ale aj témam, 
ktorým sa venuje. V tých sa 
podľa ich slov prehrabávajú 
bahnami ľudskej duše. 

Veľkú zábavu by od nich di-
vák čakať nemal, tú si môže 
nájsť inde. Oni sa ho snažia 
vyviesť z komfortu, nahlo-
dať myseľ a pohnúť vnútrom. 
Ťažkými a filozofickými té-
mami vyjadrujú jasný názor, 
no tému na javisku predne-
sú z rôznych strán. Nikdy to 
nerobia za účelom senzácie, 
ktorá má človeka rozrušiť, 
alebo mu navodiť depresív-
ne myšlienky. „Skôr chceme, 
aby rozmýšľal kriticky a uva-
žoval nad podstatou, ktorá 
však častokrát býva čierna.” 

Autorskú štvorcu dopĺňa-
jú aj ďalší hudobníci a herci. 
Niektorí ochotníci, iní profe-
sionáli, zväčša sa však pro-
fesijný život každého z nich 
dotýka kultúry. Dokopy ich 
je približne 20.

Inšpirujú a učia sa tak od 
seba nielen v reálnom živote, 
ale aj na doskách, ktoré zna-
menajú svet, a o to viac, že 
ide o autorské divadlo, ktoré 
si sami tvoria.

„S každou ďalšou témou 
si formujeme nové názory 
a meníme tie staré. Posúva-
me sa a to je, minimálne pre 
mňa, veľmi dôležité,“ hovo-
rí Daniela Kubíková. Bonu-
som je, že takýto kultúrny 
produkt vedia ponúknuť aj 
iným. Edukovať ich, viesť ku 
kritickému mysleniu alebo 
vymieňať či zdieľať vlastné 
myšlienky.

Práve na diskusiu slúži doba 
po každom predstavení. Kto-
koľvek vtedy za nimi môže 
prísť a diskutovať. Predpo-
kladom len je byť dostatočne 
otvorený k hre a téme, ktorú 

interpretujú.
S ambíciou získať nových 

členov aj materiál na pripra-
vovanú inscenáciu, toto leto 
po prvýkrát organizovali di-
vadelné dielne divadNO. Na 
workshope s troma lektormi 
trénovali pohybové a herecké 
techniky aj improvizáciu. Di-
vadelné dielne z verejných 
zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia.

Domáce prostredie
Tému každej hry zatiaľ ge-

neroval Slanický ostrov di-
vadla. Divadelníci dostanú 
od organizátorov len jedno 
krátke slovo, okolo ktoré-
ho musia postaviť príbeh. 
Ten čerpajú vždy z domáce-
ho prostredia. V nadväznos-
ti naň následne vzniká text, 
jeho dramatizácia a nakoniec 
inscenácia.

„Toto všetko nám trvá as-
poň pol roka a je za tým 
množstvo bádania, vymýš-
ľania a plodných debát,“ vy-
svetľuje režisér. Potom na-
sleduje skúšanie. Kým však 
bežné ochotnícke divadlá 
majú na skúšky niekoľko týž-
dňov či dokonca mesiacov, 
dNO si tie svoje ráta na dni. 
Aj vďaka tomu divadelníci 
do hier od ich premiéry až po 
derniéru stále tvorivo vstupu-
jú.  

Najväčším kameňom úrazu 
dNO je spoločný čas. Majú 
ho málo, a to ich tlačí k tomu, 
aby ho využívali efektívne. 
Základné jadro sa ešte sko-
ordinovať vie, zložitejšie to 
býva, ak sa má na skúške 
zísť celý ansámbel. Viace-
rí z ochotníkov žijú nielen 
mimo Oravy, ale aj Sloven-
ska, zároveň má každý z nich 
prácu aj osobný život.

Rovnako ako v profesio-
nálnom divadle, aj dNO sa 
snaží do celého procesu za-
pojiť rôzne profesie. Scéno-
grafka je Dorota, Ivana má 
na starosti kostýmy, no svoje 
miesto tam má choreograf aj 
maskér. Už teraz však zapá-
jajú aj ďalších a spolupracu-
jú napríklad s historikmi, te-
ológmi či psychológmi. Do 
budúcna by sa k tomu chceli 
postaviť ešte profesionálnej-
šie, preto mnohí začali di-
vadlo študovať a venovať sa 
mu omnoho viac.

Tvorivá časť baví celé dNO 
najviac, vstupuje však do nej 
aj množstvo byrokracie, zhá-
ňanie financií aj tvorba kam-
pane. Celkom pochopiteľne 
tak divadlo zaberá autorom 
väčšinu voľného času. „Vždy 
je to o prioritách, človek si 
musí odniekadiaľ vziať, aby 
to mohol niekde dať.”

Božie právo 
rozhodovať

Hra na Boha je druhá in-
scenácia námestovského di-
vadla dNO, ktorej témou je 
beštiálna vražda v námes-
tovskom kostole. Pred 22 
rokmi tam Ján Jenej chlad-
nokrvne pripravil o život 
troch ľudí. Jej podtitulom 
je Božie právo rozhodovať 
o živote a smrti. 

„Nechceme jatriť staré 
rany, ale nazrieť na tragédiu 
s generačným odstupom bez 
sentimentálnej záťaže,“ vy-
svetľuje Daniela Kubíková. 
Hra je subjektívny pohľad 
divadelníkov na súvislosti, 
príčiny a dôsledky, v ktorej 
poukazujú na pretrvávajúce 
nebezpečenstvo alkoholiz-
mu, individualizmu, odsu-
dzovania a vzájomnej igno-
rácie.

Najlepšie na 
Slovensku

Interpretácia ťažkej témy 
vzbudila záujem i reakcie 
domácich aj širokej diva-
delnej verejnosti po celom 
Slovensku. Inscenácia Hra 
na Boha bola úspešná na 
regionálnych prehliadkach 
Oravské Javisko a Turčian-
ske Javisko. Na celoštátnej 
súťažnej prehliadke Belo-
potockého Mikuláš získala 
Hlavnú cenu poroty a stala 
sa tak najlepšou inscenáciou 
divadelnej sezóny. Vďaka 
týmto úspechom bola Hra 
na Boha nominovaná na me-
dzinárodný festival Jiráskuv 
Hronov v Českej republike, 
TVOR.BA v Bratislave či 
festival Gorazdov Močenok 
pri Nitre. 

Najväčší úspech sa však 
dostavil na konci leta, keď 
malo Námestovo zastúpenie 
na jubilejnom 100. ročníku 
festivalu Scénická žatva, na 
ktorom sa udeľujú „divadel-
né Oskary“.  Mladé divadlo 
dNO spôsobilo malú senzá-
ciu, keď získalo najviac oce-
není – až 3 Scénické vence 
putujú do Námestova – za 
najlepšiu dramaturgiu,  naj-
lepší mužský herecký výkon 
a takisto ocenenie za prekva-
penie sezóny. 

Námestovské divadlo us-
pelo v konkurencii desiatok 
súborov z celého Slovenska, 
ktoré sa každoročne zúčast-
ňujú súťažných divadelných 
prehliadok. Mnohé z nich 
majú dlhoročnú históriu, ale 
aj neporovnateľné finanč-
né či personálne možnosti. 
„Takýto úspech sme pri svo-
jej premiérovej účasti vôbec 
nečakali, ale sme nesmier-
ne vďační za tieto ocenenia. 
Srdečne ďakujeme kritikom, 
ktorí ocenili našu prácu, ale 
najmä našim divákom doma 
v Námestove – tieto úspechy 
patria aj im, pretože sú neod-
deliteľnou súčasťou divadla 
dNO,” povedal tesne po ví-
ťazstve režisér inscenácie.

Pre nečakané festivalové 
účasti s Hrou na Boha ne-
stihli pripraviť premiéru no-
vej inscenácie v plánovanom 
termíne, na záver festivalu 
Slanický ostrov divadla, kto-
rého témou bola ľudskosť. 
Premiéru novej hry tak pre-
sunuli na koniec novembra 
a venovať sa v nej budú opäť 
náročnej téme – výstavbe 
Oravskej priehrady, vysídľo-
vaniu obcí a zatopeniu polo-
vice Námestova. 

Dorota MIKULÁŠOVÁ

14 KULTÚRA Námestovčan  14. 9. 2022

Námestovo má najlepšie divadlo na Slovensku

Nesmelý začiatok
Pred dvoma rokmi Peter 

Balcerčík pripravoval prvý 
ročník multižánrového diva-
delného festivalu, Slanický 
ostrov divadla. Témou bol 
holokaust a 75. výročie konca 
druhej svetovej vojny. Upo-
zorniť však mal aj na útok 
vandalov na židovský cintorín 
z decembra 2019.

Vraj veľmi nesmelo pri tom 
vznikol nápad do programu 
zakomponovať komentova-
nú prehliadku mestom, ktorá 
divákov povedie na pamätné 
miesta i udalosti židovskej 
komunity. Tá mala pri vzni-
ku Slovenského štátu v marci 
1939 už 200-ročnú históriu a 
120 členov. Počas vojny úplne 
zanikla. Zo skromného nápa-
du na komentovanú prehliad-
ku napokon vzniklo nové di-
vadlo a jeho prvá inscenácia.

Autorskú štvo-
ricu námestov-
ského divad-
la tvorí Lukáš 
Kubík, Daniela 
Kubíková, Ivana 
Kurčinová a Dorota Volfová. 
Tí dali predstaveniu názov 
Judenrein, čo je podľa na-
cistickej terminológie oblasť 
vyčistená od Židov. 

Hviezdoslavovo námestie 
na začiatku ožije svadbou 
mladého páru. Tradičnú izra-
elskú pieseň Hava Nagila, 
ktorá v preklade z hebrej-
činy znamená radujme sa, 
však veľmi rýchlo vystrieda 
mučivé ticho. Z divákov sa 
stávajú protagonisti, ktorí na 
vlastnej koži cítia, ako chutí 
žltá hviezda pripnutá na hru-
di. Idúc v pochode smrti sa 
míňajú s tragédiou aj hrdin-
stvom vojnových časov. Šia-

lené protižidovské predpisy 
strieda šepot modlitby a len 
občas všetko pretnú hlasné 
delobuchy s dlhou ozvenou 
z opačného konca priehrady.

Symbolickým koncom Ju-
denreinu je židovský cinto-
rín, kde si každá zo stvárne-
ných postáv a osudov nájde 
svoj vlastný hrob.

Pre režiséra Kubíka je dô-
ležité z divadla vždy získať 
niečo, s čím sa dokáže stotož-
niť a následne tému aj oveľa 
lepšie pochopiť. O to viac, 
keď už nie je len divák, ale 
aj tvorca. „Námestovo svoje 
historické pozadie stratilo, 
z lokálnych príbehov takto 
dokážeme ľuďom k jednotli-

Druhá inscenácia divadla sa venuje beštiálnej vražde v námestovskom kosto-
le.                    Foto: ar dNO

„Boh by mal žiadať o odpustenie mňa,“ 
hovorí Ján J. ako svoju prvú a zároveň 
poslednú vetu v Hre na Boha pred tým, 
než si vloží hlavu do slučky. Na trest smr-
ti ho odsúdili za chladnokrvnú popravu 
troch ľudí v námestovskom kostole.

Druhá inscenácia ochotníckeho divad-
la dNO načrtáva psychologický portrét 
vraha, ktorý stojí za jednou z najbeštiál-
nejších vrážd v novodobých slovenských 
dejinách. V hre plnej skrytých významov, 
s ním diváci v jednom momente môžu 
mať súcit, no v druhom ho za jeho skutok 
nekompromisne odsúdia. Aj vďaka tejto 
paralele má Námestovo najlepšie divadlo 
na Slovensku.

Knižnica žila cez leto príbehmi starkých, 
bonsajmi a rozprávkami

V Mestskej knižnici v Ná-
mestove sa 7. júla  premietal 
výber zaujímavostí z viac ako 
50-tich rozhovorov so starší-

mi ľuďmi z Oravy. Návštev-
níci spoznali sedem príbe-
hov najstarších ľudí z Oravy. 
Najstarší z nich bol 96-ročný 
František Dobeš. Rozhovory 
pripravili Občianske zdru-
ženie Najlepšie z Oravy.sk 
a spoločnosť Monumenta-
ling. Podujatie moderoval 
Miro Jagnešák. Hosťom bol 
dôstojný pán Štefan Hrbček. 
Deti z prímestského tábora Z 
rozprávky do rozprávky Cen-
tra voľného času Maják Ná-
mestovo strávili 1. augusta 
tvorivú hodinku v Mestskej 
knižnici v Námestove. Vypo-
čuli si nahratú ukážku z knihy 
Psie modré nebo, ktorú načí-
tal redaktor Rádia Regina Pe-

ter Zemaník a krátky príbeh z 
knihy Goral Karol a zázrač-
ná bylina, prečítal jej autor 
a pracovník knižnice Jozef 

Medard 
Slovík. 
Deti sa 
z o z n á -
mili s 
knižni -
cou, do-
zvedeli 
sa, koľ-
ko kniž-
n ý c h 
t i t u l o v 
je ulo-
žených 
v kniž-
ných re-
gáloch, 

koľko čitateľov 
ma knižnica, ako 
sa môžu prihlá-
siť za čitateľa do 
knižnice. Zatan-
covali si na goral-
ské pesničky a na-
kreslili obľúbenú 
rozprávkovú po-
stavu, z obrázkov 
vznikla výstavka. 
Najkrajšie práce boli odme-
nené v Centre voľného času 
Maják. Piateho augusta sa v 
Mestskej knižnici v Námes-
tove uskutočnila prednáška 
na tému bonsaje, ktorú odpre-
zentoval Miroslav Jagnešák. 
Návštevníci si mohli zblíz-
ka obzrieť viacero vzácnych 

slovenských stromov pesto-
vaných ako bonsai. Najvzác-
nejším kúskom bola približne 
50-ročná lipa malolistá. 

Pripravujeme besedu so spi-
sovateľom a prekladateľom 
Romanom Bratom, uskutoč-
ní sa 28. septembra v rámci 
festivalu Kniha, otvor sa! – 1. 
ročník detskej knihy. Z verej-
ných zdrojov projekt podpo-
ril Fond na podporu umenia. 
Roman Brat sa popri redak-
torskej práci venuje umelec-
kému prekladu, editorskej 
činnosti a pôvodnej tvorbe. 
Preložil viacero románov, no-
viel, poviedok, divadelných a 
rozhlasových hier. Vo vlast-
nej tvorbe sa venuje najmä 
písaniu diel pre deti a mládež, 

píše i pre dospelých. 
V októbri sa v rámci festiva-

lu Kniha, otvor sa! uskutoční 
beseda pre žiakov so spisova-
teľkou Vandou Rozenbergo-
vou, na ktorej predstaví táto 
autorka sériu kníh o rodinke 
Websterovcov.               

         (dkno) 



Viem, je to príliš intímne vy-
znanie vzťahu človeka Bohu, 
ale takýto dôverný vzťah k Je-
žišovi má určite veľa ľudí. 
Keď sa to však dostaví, že 
môžete Ježiša objať, je to nie-
čo prekrásne, od úžasnej ra-

dosti až k plaču. Ale zauvažuj-
me – vlastne je to len reakcia 
človeka  na prekrásny osobný 
vzťah Boha k nám. Ježiš nám 
neustále hovorí a dáva pocí-
tiť, že sme jeho miláčikmi, ak 
to vnímame... Ako najlepšie 

srdcom priľnúť k Ježišovmu 
srdcu je zaručene prostred-
níctvom jeho Matky, Panny 
Márie, napríklad v Medžugo-
rí. Ona v zjaveniach prichá-
dza z neba priamo k ľuďom 
a cez vizionárov radí, odpo-
rúča, prosí postaviť Boha na 
prvé miesto v živote. Postaviť 
Boha na prvé miesto a potom 
človek môže vlastne všetko. 

● ● ●
Denne prichádzajú počúvať 

rady, odporúčania či prosby 

Panny Márie do Medžugo-
ria tisícky pútnikov z celého 
sveta. Medžugorie je iný svet. 
Ľudia sa tu na seba usmievajú, 
sú k sebe prajní, dobrosrdeč-
ní... Vyzliekajú sa zo starého 
človeka. Postupne – cez za-
stavenia krížovej cesty na Kri-
ževac, púť na miesto zjavenia 
Panny Márie pred 42 rokmi 
ale i teraz na Podbrdo, adorá-
cie pred Oltárnou sviatosťou 
a pred Krížom, sv. omše, cez 
nespočetné modlitby sv. ru-
ženca, modlitby uzdravenia 
tela i duše, sv. spoveď, náv-
števu Majčinho sela či Čena-
kola...

● ● ●
À propos – Čenakolo: Ko-

munita chlapcov a mužov, 
liečiacich sa z rôznych závis-
lostí – iba prácou a modlitbou. 
Celý areál prekrásnych budov 
z kameňa, vlastne všetko od 
kaplnky cez objekty na bý-
vanie bratstiev, ako sa malé 
spoločenstvá bývajúce v obyt-
ných objektoch volajú, jedá-
leň, kuchyňu, práčovňu, kde 
si chlapci všetko perú ručne, 
to všetko postupne postavili 
bez akejkoľvek mechanizácie 
a odbornosti, sami, vlastnými 

rukami. Tentokrát sme mali 
výnimočnú možnosť nielen 
počúvať svedectvá obyvate-
ľov tejto komunity, ale dokon-
ca ju vidieť priamo zvnútra. 
Vďaka nášmu duchovnému 
sprievodcovi – kňazovi Pav-
lovi, 37-ročnému Slovákovi, 
ktorý sám vyšiel z tejto komu-
nity, v ktorej sa liečil zo závis-
losti niekoľko rokov a práve 
tu, presne v kaplnke Čenakola 
sa rozhodol stať sa kňazom! 
Niekoľko rokov bol na misi-
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Do veselého prostredia škôlky nastúpilo 123 detí
Oddýchnuté deti sa už 

isto tešia na svojich kama-
rátov, nové hračky, pestré 
akivity a ich  milé pani 
učiteľky. Tie už niekoľko 
dní spolu s usilovný-
mi pani upratovačkami 
aktívne pripravovali 
prostredie našej MŠ 
– „SLNIEČKO NA 
BRIEŽKU“ v Námes-
tove na Brehoch.

Novinkou pre všetky 
deti a ich rodičov je 
farebná pergola poma-
ľovaná veselými po-
stavičkami detí. Je to 
krásny výsledok tvo-
rivej práce všetkých učite-
liek, ktoré veru nezaháľali 
a popri tom si pripravovali 
ešte aj svoje triedy, šatne, 
chodby a ostatné priestory. 

S chuťou a radosťou zdo-
bili kútiky aj vlastnoručne 
vyrobenými pomôckami, 
aby privítali všetky deti aj 
ich rodičov v peknom a ve-

selom prostredí. 
Do našej MŠ tento škol-

ský rok nastúpi 123 detí do 
šiestich tried. Každá trie-
da má svoj názov - logo, 

ktoré si deti veľmi rady 
a rýchlo zapamätajú. Sú to 
ZAJAČIKY, SOVIČKY, 
MEDVEDíKY, JEŽKO-
VIA, LIENKY a MYŠKY. 

V každej triede pra-
cujú dve pani učiteľ-

ky a v triede MYŠIEK je 
jedna z nich naša šikovná 
a ústretová pani riaditeľka.

Kolektív zamestnancov 
sa tento školský rok ne-

zmenil a ostáva v počte 12 
pedagogických a 7 nepeda-
gogických pracovníkov.

Aj keď je práca s deťmi 
častokrát veľmi náročná, 
čo všetci dobre vieme, ve-
ríme, že vzájomnou pomo-

cou, spoluprácou 
a pochopením hra-
vo zvládneme všet-
ky chvíle s vašimi 
aj našimi milovaný-
mi deťmi.

S úsmevom na 
tvári a chuťou do 
práce sa na vás te-
šíme a prajeme 
úspešný a krásny 

nový školský rok!

Kolektív učiteliek MŠ:
SLNIEČKO NA 

BRIEŽKU 

Za obdobie od 14. júna do 5. septembra 2022 nás na-
vždy opustili títo občania Námestova s trvalým pobytom 
v našom meste.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Odišli z našich radov

Irena Čučková  74 rokov
Tatiana Farská  49 rokov
Jozef Jagelek  70 rokov
Vladimír Kováčik  73 rokov
Peter Meda  70 rokov
Milan Sivoň  54 rokov
Vladimír Svetlák  67 rokov 

Ide o zosnulých. ktorých príbuzní dali súhlas so zve-
rejnením.

Ježišu, ty si môj miláčik!
ách v Mexiku, vyštudoval bo-
hosloveckú fakultu a udeľoval 
nám, pútnikom z Námestova 
a okolia, svoje novokňazské 
požehnanie ako len pred pár 
mesiacmi vysvätený kňaz! 
Bolo to mimoriadne silné, naj-
mä predovšetkým pre neho, 
a veľkým požehnaním pre 
nás byť účastní na sv. omši, 
ktorú pri oltári pred obrazom 
Vzkriesenia, ručne písaného 
„chlapcami z komunity“ slúžil 
po prvýkrát, po tom, čo v tejto 

kaplnke pred rokmi dal Bohu 
sľub stať sa kňazom. Zázra-
ky sa dejú... A ešte aké! Tento 
kňaz nielen svojím životným 
príbehom, ale aj prístupom 
– jednoduchosťou, pokorou, 
priateľskou komunikáciou, 
oddanou službou pútnikom 
hlboko pozitívne zasiahol aj 
všetkých nás. Budeme sa na-
vzájom za seba modliť, sľúbi-
li sme si. To dúfam, povedal 
nám pri rozlúčke na Starých 
Horách. On je určite verný 
svojmu sľubu, nielen preto, že 
sme boli prvými spolupútnik-
mi na jeho kňazskej ceste do 
Medžugoria, odkiaľ „pochá-
dza“, a to je podľa neho ako 
prvá láska, na ktorú sa neza-
búda. A my?

● ● ●
Ak nepostavíte Boha na 

prvé miesto vo svojom ži-
vote, nebudete mať život, 

a nebudete mať ani budúc-
nosť. Tak nejako znela prvá 
veta obsahu zjavenia Panny 
Márie vizionárke Vicke 27. 
augusta počas našej púte do 
Medžugoria. Vicke sa Panna 
Mária zjavuje denne o 18.40 
h. Na zjavení pri zámku pod 
Križevacom boli tisícky ľudí 
– stáli po celej ploche usad-
losti, v oknách i na strechách 
budov, na vyvýšeninách i ako 
Zachej na stromoch... Blí-
žil sa čas zjavenia. Dav ešte 

šumel, ale zmĺkol 
úplne, keď začali za-
výjať ľudské bytosti 
na okraji zhromaž-
denia, ktoré prítom-
né deti vybudili do 
silného spontánneho 
náreku. Hlas „zavý-
jajúcich vlkov“ po 
krátkej chvíli prešiel 
do skučania, postup-
ne tíchol, detský plač 
ustal a úplné ticho 
veľkého očakáva-
nia podfarbovali iba 
jemné spevy vtáčat. 
Ktosi obďaleč v kľa-

čiacom dave do ticha 
povedal polohlasom: 

Gospa!... 
Boli to dvaja mladí súro-

denci od nás, ktorí rozprávali 
po návrate zo zjavenia kolek-
tívu, že na múre zámku sa im 
javila čiernobiela silueta Pan-
ny Márie s Ježiškom v náručí, 
a bola to naša spolupútnička, 
ktorá počas zjavenia vnútor-
ne vnímala slová adresované 
jej... A bol to čas strávený pri 
nočnej adorácii pred Oltár-
nou sviatosťou, keď pohľad 
na Eucharistiu vylúdil hlas-
né: Ježišu, ty si môj miláčik! 
Najúprimnejšie vyznanie, zo 
samého dna srdca, ktoré do-
teraz, opakované pred vysta-
venou Najsvätejšou sviatos-
ťou či po prijatí sviatostného 
Spasiteľa, zakaždým hlboko 
dojíma... 

Všetci, ktorí v Medžugorí 
zažívajú osobné dotyky neba, 
vedia, že Panna Mária sa zja-

vuje jedine 
v i z i o n á -
rom! Oni 
však, teda 
títo naši 
spolupútni-
ci uvádza-
né osobné 
v n e m o v é 
z á ž i t k y 
v n í m a j ú 
ako vzác-
ny povzbu-
dzujúci a 
nezabudnu-
teľný dar. 
Ako osob-
né zázraky, 
obrátenia, primknutie sa srd-
ca na Srdce...

● ● ●
Panna Mária sa v súčasnosti 

zjavuje mesačne, denne či raz 

ročne ešte niektorým zo šies-
tich vizionárov. Niektorým 
už zverila 10 posolstiev, nie-
ktorí na tri z desiatich, resp. 
jedno posolstvo z prisľúbe-

ných desiatich ešte čakajú. 
A potom sa posolstvá začnú 
napĺňať. Terezka, Slovenka, 
ktorá pôsobí v Medžugorí na 
stretnutí so slovenskými pút-
nikmi povedala: Buďme radi, 
že Panna Mária ešte stále 
k nám prichádza. Keď sa zja-
venia naplnia...

Využime milostivý čas prí-
tomnosti Matky Božej me-
dzi nami a prijmime ju za 
sprostredkovateľku lásky – 
intímneho spojenia medzi jej 
Synom a každým z nás. Nie-
len v Medžugorí, ale po skú-
senostiach – Medžugorie je 
k tomu veľmi dobrou skrat-
kou.          Anna

Na Križevaci...

V kaplnke Čenakola...

Na zjavení 27. augusta...

Posolstvo Panny Márie
 z 25. augusta 2022

„Drahé deti, Boh mi do-
volil byť s vami a viesť 
vás cestou pokoja, aby ste 
prostredníctvom osobné-
ho pokoja budovali pokoj 
vo svete. Som s vami a pri-
hováram sa u svojho Syna 
Ježiša, aby vám dal pevnú 
vieru a nádej v lepšiu bu-
dúcnosť, ktorú chcem s 
vami vybudovať. Buďte 
odvážni a nebojte sa, pre-
tože Boh je s vami. Ďaku-
jem vám, že ste prijali moje 
pozvanie. "

Bratské lúčenie v Čenakole. 
Pavol (vľavo) odchádza, Mi-
chal zostáva. Obaja navždy. 
Každý tam, kde našiel svoj svet.



Prvé kolo Slovenského po-
hára Freestyle BMX, ktoré sa 
odohralo 16. júla v Námesto-
ve, je úspešne za nami! Bola 
to skvelá Freestyle BMX so-
bota, počasie vyšlo, jazdcov 
prišlo veľa  –  53 a padali aj 
veľké triky! Súťažiaci boli 
rozdelení do 5 kategórií – 
Park Elite muži, ženy, Stre-

et Elite, Junior a najmladší 
Youth. TJ Oravan –  oddiel 
extrémnych športov Námes-
tovo –  si odniesol všetky tri 
prvé miesta a jedno 3. miesto. 
Ďakujeme všetkým zúčastne-
ním, sponzorom, súťažiacim, 
mestu Námestovo a tešíme sa 
na další rok. 

Umiestnenia TJ 
Oravan: 

BMX Park Elite: 1. 
Tomáš Tohol, SVK 
10069666987 OEŠ 
87,00

BMX ženy Elite: 1. 
Naomi Vojtechovská, 
SVK 10130065361 
OEŠ NO 30,50, 

3. Lucia Čajková,  SVK 
10086142145 OEŠ Námesto-
vo 11,00

BMX Junior: 1. Richard 
Koleják, SVK 10106779907 
OEŠ 41,50

Lukáš NATŠIN
predseda oddielu 

extrémnych športov
TJ Oravan
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Na ostrov 100-krát a späť
Otužovanie je jeden z naj-

starších spôsobov, ako udr-
žať telo fit. Fyzicky i finančne 
nenáročná aktivita, ktorá po-
silní imunitu, zvýši mentálnu 
i fyzickú odolnosť a celkovo 
zlepší zdravotný stav. 

Niektorí ľudia sa pýtajú, čo 
robia otužilci mimo otužilec-
kej sezóny. Viacerí z nás sa 
venujeme plávaniu na otvo-
rených vodných plochách 
a riekach a tým sa udržujeme 
v dobrej fyzickej forme.

Námestovo má obrovskú 
vodnú plochu Oravskú prie-
hradu a ja ako rodený Ná-
mestovčan to v plnej miere 
využívam. V máji, keď mala 

voda 7 stupňov, som prvý-
krát preplával zo Slanice 
na Slanický ostrov umenia 
a späť s kolegom otužilcom 
Máriom.

A vtedy mi napadla myš-
lienka zaplávať túto trasu 
100-krát. Asi dve tretiny som 
preplával sám s plaveckou 
bójou. V sobotu 27. augus-
ta som to preplával 100-krát 
a prišli si so mnou zaplávať 
plavci z Trenčína a aj naši 
plavci Orava otužilci z Ná-
mestova, Lokce, Zubrohlavy, 
Tvrdošína, Brezy a aj jedna 
plavkyňa z Ukrajiny.

Trvalo mi to tri mesiace, 
z toho aktívne som to za-

plával za dva mesiace. Po-
čas búrky, silného vetra 
a veľkých vĺn som neplával 
z bezpečnostných dôvodov. 
Naplával som cez 150 kilo-
metrov. Jedno preplávanie 
hore-dole meralo zhruba 1,5 
kilometra.

Námestovo má najväč-
šiu priehradu na Sloven-
sku, máme krásny Slanický 
ostrov umenia a tak som ta-
kouto formou chcel tiež spro-
pagovať našu vodnú nádrž 
Oravskú priehradu a pláva-
nie na otvorených vodných 
plochách.

Marián TRNKA 
Orava otužilci Marián Trnka (v strede) v kruhu kolegov otužilcov.           Foto: (ar mt)

Krajské športové hry 
seniorov 2022

V Dolnom Kubíne sa 20. 
júla, po dvojročnej prestáv-
ke, konali letné Krajské 
športové hry (KŠH) senio-
rov, ktoré organizovala KO 
JDS v spolupráci s OO JDS 
v Dolnom Kubíne. Muži 
súťažili v 10-tich a ženy 

v 9-tich disciplínach, súťa-
žiaci za okres Námestovo 
zhodne obsadili 6 disciplín: 
– beh na 50 a 100 m ženy, 
beh na 60 a 200 m muži, 
vrh guľou muži, granát na 
ciel ženy aj muži, hod vál-
kom ženy, hod granátom na 
diaľku ženy aj muži, streľ-
ba zo vzduchovky ženy aj 
muži. Každý súťažiaci mo-
hol štartovať najviac v troch 
disciplínach. Súťažilo sa 
v štyroch vekových kategó-
riách v rozmedzí veku 60 – 
75 rokov a viac.

OO JDS Námestovo repre-
zentovalo 12 súťažiacich, 
nominovaných z účastníkov 
KŠH v Bytči v roku2019, 
keďže okresné kolá sa pre 
covid nekonali, a tak nemala 
podchytené mladšie talenty. 

Aj preto neboli súťažiaci za 
OO veľmi úspešní, keď vy-
bojovali len po jednej zlatej 
a striebornej medaile. Zlato 
získal Štefan Pisarčík v hode 
granátom na cieľ a striebro 
Margita Grebáčová v hode 
válkom na diaľku (oba-

ja z MO JDS Námestovo). 
Mestská organizácia JDS 
Námestovo mala vo výbere 
OO JDS 8 z 12 súťažiacich: 
Štefan Pisarčík, Rudolf Ben-
cúr, Ján Pindjak, František 
Gender, Ružena Pavľáková, 
Emília Šimurdová, Margita 
Grebáčová a Václav Nečas.

Športové súťaže prebiehali 
za veľmi teplého, až horúce-
ho počasia čo uberalo na vý-
konoch v niektorých súťaž-
ných disciplínach. 

V mene OO a MsO JDS 
Námestovo ďakujeme všet-
kým súťažiacim za ochotu 
v príprave na KŠH a repre-
zentáciu a medailistom bla-
hoželáme k dosiahnutým 
výsledkom. A už teraz sa te-
šíme na KŠH v roku 2023.

      Václav NEČAS 

Spoločná fotografia účastníkov KŠH v Dolnom Kubín za OO 
JDS Námestovo.          Foto: ar vn

Jachting na Oravskej priehrade
Sezóna vodných športov na 

Oravskej priehrade prechá-
dza pomaly do svojej chlad-
nejšej fázy. V sezóne od ja-
nuára do septembra oddiel 
vodných športov Godzillaz 
TJ Oravan Námestovo stihol 
pomerne veľa zaujímavých 
udalostí. Na jar sme prebra-

li do správy Centrum vod-
ných športov, ktoré postavilo 
mesto Námestovo. Postupne 
centrum dokončujeme a bolo 
otvorené počas rôznych ak-

cií športového charakteru. V 
jachtingu sme sa venovali od 
mája pravidelným tréningom 
na Slanickom dvore v spo-
lupráci s Orava rescue sys-
tem. V júni sme organizovali 
preteky Slovenského pohára 
Pohár primátora Námestova, 
kde sa zúčastnilo cez 50 pre-
tekárov v rôznych lodných 
triedach. Na 3. mieste sa 
umiestnil náš pretekár Marek 
Chorvát v kategórii najmladší 
žiaci. Zúčastnili sme sa rôz-
nych sústredení, v Maďar-
sku sme stáli na štarte spolu 
so 100 loďami z 3 krajín na 
Csoki cupe a zbierali sme 
skúsenosti. Prešli sme aj pre-
teky Interpohára v Námes-
tove, kde sa opäť umiestnil 
Marek Chorvát na 2. mieste 
v najmladších žiakoch a tiež 
preteky Interpohára na Mora-
ve na vodnej nádrži Olešná. 
Leto sme zakončili sústrede-
ním na Oravskej priehrade a 
pripravujeme sa ešte na Maj-
strovstvá SR na Zemplínskej 
Šírave. V rámci otužovania 
otvoríme sezónu v októbri 
a tešíme sa na nasledujúce 
chladné dni.             (OVŠ G)

Marek Chrvát získal na Slo-
venskom pohári na Domaši 2. 
miesto.

Leto v stolnom tenise
Letné mesiace boli pre ná-

mestovských stolnotenistov 
spojené hlavne s prípravou 
na nadchádzajúcu sezónu. 
Trénovalo sa trikrát do týž-
dňa v priestoroch telocvične 
ZŠ Brehy,  ktorá je už roky 
domovským stánkom nášho 
klubu. A aby leto nebolo len 
o tréningoch, zorganizova-
li sme 6 turnajov majstrov-
stiev Oravy skupiny Sever 
v kategóriách starších žia-
kov a hráčov do 21 rokov, 
ktorých sa zúčastnili takmer 
všetky okolité kluby aktívne 

pracujúce s mládežou. Tieto 
turnaje dali hráčom možnosť 
preveriť svoje kvality a vy-
tvoriť nové priateľstvá s os-

tatnými hráčmi v rámci Ora-
vy. Do letných mesiacov už 
takmer tradične patrí aj účasť 
na Dni športu v Námestove, 
aby verejnosť vedela, akým 
športom sa naše mesto ve-
nuje a kde sa záujemcovia 
môžu pridať. Koniec leta sa 
pre mladých stolnotenistov 
už niesol v duchu začiatku 
novej sezóny. Absolvovali tri 
medzinárodne turnaje s ná-
zvom Satellite Tour 2022 or-
ganizované v Senci, Havířo-
vě (ČR) a Hluku (ČR), kde 
si preverili svoje schopnosti 

proti hráčom z ôsmich krajín 
Európy.

Stolnotenisový oddiel 
TJ Oravan 

Tituly zostali v Námestove

Štefan Pisarčík (zľava), víťaz kat. hod granátom na cieľ.


