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Život členov DhZ  v Námestove počas roka 
vôbec nie je jednotvárny a fádny. Na zemi ich 
pripravenosť a schopnosti tohto roku preverili 
dva požiare v Námestove a Rabči, ale i pát-
racie a záchranné akcie, súťaže a cvičenia. 
Na vode ich zas dlhodobo testujú  inštruktori, 
ktorí hasičov školia na simulovaných situáci-
ách pri záchrane topiacich sa či vyhľadávaní 
utopených. Už siedme v poradí  takéto cviče-
nie mali 12 členovia DhZ z Námestova spolu s 
kolegami zo Suchej Beskidskej a záchranármi 
poľského WOPR 9. – 10. septembra, tentoraz 
na vodách Oravskej priehrady. V októbri do-
stanú certifikát vodný záchranár a tak sa ich 
pôsobiskom stane aj Oravská priehrada. Verej-
nosť si námestovských dobrovoľných hasičov 
už automaticky spája aj s celomestskými akci-
ami, ako sú dožinky či majáles... V sobotu 16. 
septembra mali však ešte ďalšiu mimoriadnu 
udalosť. V Námestove sa totiž konala hasičs-
ká svadba, a to nie hocijaká! Ženil sa veliteľ 
dobrovoľných hasičov a tak námestovskí ha-
siči boli v plnej pohotovosti i v plnej paráde. 
Mladomanželský pár Alenku Vojtechovskú a 
Tomáša Plutinského na svadobný obrad do 
Kostola sv. Šimona a Júdu priviezlo krásne 
vyzdobené dobové hasičské auto. Kolegovia 
mladého pána z DhZ pred vchodom do kos-
tola a samotným obradom vytvorili bránu. 
Snúbencom po podpise dekrétu uvoľnili skrí-
ženými hasičskými sekerami zatarasenú cestu 
k oltáru, kde si Tomáš a Alenka slávnostne po-
vedali svoje ÁNO. Mladomanželom srdečne 
gratulujeme! 

                                Text a foto: (ml), ar dhz              

Hasičská svadba

Námestovské základné školy pohľadom záujmu i kvality
Začiatok nového školského roka 

je príležitosťou pozrieť sa na počty 
žiakov v troch základných školách v 
Námestove, ale aj na to, čo viac, než 
len základnú informáciu o celkovom 
počte žiakov tej-ktorej školy nám 
tieto čísla môžu poskytnúť.  Cel-
kové číslo – 961 všetkých žiakov v 
základných školách si podľa záujmu 
rodičov a detí školy, podľa infor-
mácií, ktoré nám poskytol Školský 
úrad v Námestove,  tentoraz „po-
delili“ takto:  najviac ich má ZŠ na 
Komenského ulici 330, za ňou o 7 
žiakov menej 323 má CZŠ, 308 žia-
kov navštevuje od septembra ZŠ na 
Slnečnej ulici.  Čo sa týka prvákov, 
tohto roku ich je v troch ZŠ a Spoje-
nej škole internátnej 104 (vlani 128), 
najviac prváčikov nastúpilo do CZŠ 
32, na ZŠ Slnečná 30, na ZŠ Ko-
menského 28. Z aktuálnej štatistiky 
vidieť, že Námestovčania svoje deti 
dlhodobejšie „nasmerúvajú“ najmä 
do ZŠ Slnečná, najbližšej veľkému 
sídlisku, kde chodí 273 námestov-
ských detí, do CZŠ 245 a na ZŠ 
Komenského 211. Nástup prváčikov 
však toto poradie záujmu Námes-
tovčanov mierne mení:  Najviac pr-
vákov nastúpilo tohto roku do CZŠ 

27, na ZŠ Slnečná majú 26 prvákov, 
na ZŠ Komenského 23 a na Spoje-
nú školu internátnu nastúpilo tohto 
roku 14 prvákov (vlani 16). Ako ste 
si už zrejme stihli všimnúť, celkové 
počty žiakov v jednotlivých školách 
i počty prvákov „nehrajú“  s počtom 
detí z Námestova.  Je to preto, že do 
obvodu Námestovo patria aj žiaci z 
obce Vavrečka, ktorá nemá II. stu-
peň základnej školy, takže títo žiaci 
automaticky patria do Námestova a 
prichádzajú tu aj deti z ďalších blíz-
kych obcí, podľa záujmu ich rodičov. 
Kedysi do Námestova prechádzali aj 
žiaci II. stupňa z Oravskej Jasenice 
a pamätníci si takéto „zmiešané trie-

dy“ pochvaľovali, pretože ľudia sa 
tak navzájom lepšie poznali a boli si 
bližší, keďže spolu drali školské la-
vice. Takže, čo sa týka Vavrečanov, 
spomedzi troch námestovských ZŠ si 
volili takto: Najviac detí z Vavrečky 
prestúpilo na ZŠ Komenského (60), 
na Komenského prišli z Vavrečky aj 
dvaja prváci. CZŠ navštevuje 46 žia-
kov z Vavrečky (0 prvákov), a na ZŠ 
Slnečná chodí  5 žiakov zo spomína-

nej blízkej obce (0 prvákov). Každá 
z námestovských základných škôl 
má svoju „pridanú hodnotu“ a tak, 
ako sme už spomínali, prichádzajú  
za ňou  aj deti z ďalších priľahlých 
dedín.  Do športových tried, ktoré má 
ZŠ na Komenského ulici, chodí  59 
žiakov mimo Námestova a Vavrečky 
(3 sú prváci),  do ZŠ na Slnečnej do-
chádza 30 týchto žiakov (4 prváci) a 
na CZŠ z iných dedín chodí 23 žiakov 
(5 prváci).  A tak, ak by sme chceli v 
pozitívnom svetle vyzdvihnúť každú 
zo škôl, mohli by sme povedať, že  
ZŠ Komenského urobila dobre, že 
vsadila na športové triedy, že dobrú 
prácu ZŠ Slnečná dobre poznajú ob-
čania Námestova, keď tu v najväč-
šom počte učia deti Námestovčanov 
a CZŠ  sv. Gorazda svojou „pridanou 
hodnotou“ i kvalitou, ktorú opako-
vane potvrdilo aj INEKO (píšeme o 
tom na inom mieste, pozn. aut.) oslo-
vuje najmä väčší počet rodičov, ktorí 
do nej zapísali svojich prvákov. A 
aby ani mesto nezostalo pri pochva-
lách skrátka, možno povedať, že tiež 
prispieva k dobru „pridanou hodno-
tou“, keďže pod „svoje krídla“ prija-
lo vyše stovku detí z okolitých obcí 
mimo Vavrečky.                        (lá)

Primátor Ján Kadera navštívil 4. septembra 2017 počas otvorenia nového 
školského roka prvákov v triedach základných škôl v meste. Privítal ich, po-
rozprával sa s deťmi, ich učiteľkami i vedením škôl a prvákom priniesol pár 
školských pomôcok. Všetkým zaželal v novom školskom roku veľa úspechov, 
samé jednotky a veľa radosti i spokojnosti. Na fotografii medzi žiakmi ZŠ a ich  
rodičmi na Komenského ulici.                              Text: Ivan Veljačik, foto: zšk 



Ulica Mieru, vedúca od 
kostola okolo gymnázia až 
do priemyselnej časti mesta 
bola po plynofikácii a rekon-
štrukcii mnohých starých 
rodinných domov vo veľmi 
zlom stave. V tohtoročnom 
mestskom rozpočte sa na 
jej rekonštrukciu napláno-
valo 200 tisíc eur. Verejnou 
súťažou začiatkom roka sa 
cena stanovila na 150 ti-
síc eur. Okrem zlého stavu 
vozovky bol kritický úzky 
chodník od gymnázia po 
kostol a druhým problémom 
bol chýbajúci úsek chodní-
ka od reštaurácie Čajka pod 
oporný múr pod kostolom. 
Chodci, prevažne študenti 
gymnázia, alebo ľudia idúci 
do kostola a z kostola, tak 

museli v tomto úseku chodiť 
po miestnej komunikácii, čo 
ohrozovalo ich bezpečnosť. 
Technicky sa táto situácia 
vyriešila zdvihnutím miest-

nej komunikácie približne 
o 20 centimetrov a to kvô-
li vjazdu do objektu vedľa 
kostola, a zároveň posunu-
tím komunikácie smerom ku 

štátnej ceste do parku. Síce 
sa týmto riešením zmenšil 
polomer oblúka zo štátnej 
cesty, ale chodník je v tomto 
prípade dôležitejší. 

Chodník od gymnázia po 
Čajku sa rekonštrukciou roz-
šíril z jedného metra na dva 
metre. Zdá sa, že niektorí 
vodiči si túto zmenu akosi 
nevšimli a stoja na novom 
chodníku. Bude asi nevy-
hnutné pristúpiť k riešeniu 
situácie obmedzením státia 
na uvedenej časti komuni-
kácie.

V časti ulice od gymnázia 
smerom do priemyselnej 
časti sú chodníky aj komuni-
kácia dostatočne široké, oby-
vateľom z tejto časti mesta 
sa však nepáčilo, že povrch 
chodníkov bude asfaltový a 

im by sa viac páčila zámko-
vá dlažba. Svoju nespokoj-
nosť prejavili spísaním pe-
tície, ktorá bola predložená 
poslancom mestského zastu-
piteľstva na augustové roko-
vanie, no poslanci ich po-
žiadavku zamietli. Hlavným 
dôvodom bolo, že súťaž na 
dodávateľa bola ukončená, 
s víťaznou firmou bola uzat-
vorená zmluva a dodatočne 
sa podmienky súťaže meniť 
nemôžu. Okrem toho sa už 
v minulosti prijala zásada, 
že chodníky v centre mesta 
budú zo zámkovej dlažby 
a mimo centra asfaltové. 
Zámková dlažba je výrazne 
drahšia a mesto čaká obnova 
ešte mnohých ďalších ciest a 
chodníkov.

Milan Rentka
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Ďalšie číslo mestských novín
NÁMESTOVČAN

vyjde 27. októbra 2017.

Uzávierka príspevkov a inzercie
 je 17. októbra.

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

Výročie novín Námestovčan si na septembrovom zasadnutí 
pripomenuli aj členovia redakčnej rady – zľava Ľubomír Ja-
ňák, Anna Lajmonová, Ivan Veljačik, Milan Rentka, Marián 
Melišík, Ján Kozoň. Na fotografii chýba predseda redakčnej 
rady Marián Grígeľ a jeden z poslancov, ktorého schváli za-
stupiteľstvo, keďže členom rady bol poslanec, ktorý sa vzdal 
poslaneckého mandátu.          Foto: msú

Pár slov na úvod...
Začiatok septembra  je kaž-

dý rok spojený s rovnakým 
rituálom – otvorením nového 
školského roka.  Je dôležitým 
medzníkom najmä pre prvá-
čikov, ktorí v našom meste 
začínajú novú etapu svojho 
života.  Dobrá škola nie je 
len o  vzdelávaní. Je to živý 
organizmus, ktorý má dušu, 
otvorené srdce a cítiť z neho 
človečinu. 

Zaželajme si, aby tento 
školský rok bol  plný pes-
trosti, pohody, zaujímavých 
projektov, spoločenských a 
športových podujatí, kde deti 
z nášho mesta či blízkeho 
okolia budú môcť uplatniť 
svoj talent. 

Za celú redakčnú radu mest-
ských novín Námestovčan 
želáme všetkým žiakom po-
hodový školský rok, aby sa v 
škole cítili dobre a za desať 

mesiacov si odniesli plno po-
zitívnych zážitkov. Rodičom 
čo najviac radosti z ich rato-
lestí a učiteľom veľa dobrých 
nápadov, trpezlivosti, spo-
kojnosti z kvalitne odvedenej 
práce a tvorivú atmosféru v 
pedagogických zboroch. 

Tak ako doteraz, aj tento 
školský rok bude v mest-
ských novinách priestor pre 
školy  na prezentáciu ich ak-
tivít a úspechov. 

Námestovské školy! Máte 
čo povedať, ukázať, niečím 
sa pochváliť , chcete sa pred-
staviť, prezentovať širokej 
verejnosti? Posielajte  nám 
svoje návrhy príspevkov a 
my ich postupne uverejníme. 
Tešíme sa na  vzájomnú spo-
luprácu.

Ján Kozoň, člen komisie 
školstva a redakčnej rady 

Námestovčana

Jedna z najhorších ulíc v meste dostáva
novú tvár

Nový chodník pod kostolom prispeje k bezpečnosti chodcov.

Vynovená časť Ulice Mieru od gymnázia pod kostol s rozšíreným chodníkom.        Foto: msú

Sú dnes deti v materských školách väčšie?
To, či priestory materských 

škôl spĺňajú prísne hygienic-
ké predpisy, chodia pravidel-
ne kontrolovať pracovníci 
regionálneho úradu zdravot-
níctva, ľudovo nazývaní „hy-
gienici“. Pred pár rokmi 
bola kontrola aj na MŠ na 
Bernolákovaj ulici a okrem 
pár drobných nedostatkov v 
zápise stálo, že je potrebné 
posunúť vyššie umývadlá, 
lebo deti ich majú nízko a 
špliechajú vodu po podla-

he... Nasledovala menšia 
„prestrelka“  medzi stavbár-
mi a spomínanými hygienik-
mi, či bola dodržaná norma, 
no mesto sa aj tak rozhodlo, 
že hygienické zariadenia v 
škôlkach postupne zrekon-
štruuje. Všetky potrubia a 
rozvody majú už viac ako 
30 rokov, často dochádza k 
únikom vody, tak sa k rekon-
štrukcii pristúpilo. Mesto v 
rozpočte na tento účel schvá-
lilo 56 tisíc eur, ktoré sa 

použili na 
rekonštruk-
ciu jedného 
p a v i l ó n u 
na Berno-
lákovej uli-
ci. Malo 
pripravený 
aj drah-
ší variant, 
komplexnú 
rekonštruk-
ciu, no tá 
v y c h á d z a 
až na pri-
bližne 150 
tisíc eur na 
jeden pavi-
lón. A keď-
že má mes-
to v dvoch 
š k ô l k a c h 
t a k ý c h t o 
pavi lónov 
päť a ešte 
ďalšie bu-
dovy, po-
slanci roz-
hodli o menšej, lacnejšej 
rekonštrukcii, aby vyšlo na 
všetky objekty. Podotýkame, 
že rekonštrukcia objektov 
materských škôl financova-
ných s pomocou fondov EÚ 
zahŕňala zateplenie budov, 

rekonštrukcie striech a za-
kúpenie učebných pomôcok. 
Na rekonštrukciu rozvodov 
vo výzve peniaze nezostali, 
tak to bude musieť financo-
vať mesto z vlastných zdro-
jov.

Milan Rentka
Krásne vynovené priestory na MŠ na Bernolákovej ulici.  

          Foto: msú

Škôlkar pri umývadle. Vysoké dievča alebo níz-
ko umývadlo...            Foto: ar msú

Námestovčan má výročie

Už do 7. roka svojej exis-
tencie vstúpili noviny Námes-
tovčan, ktoré vydáva Mesto 
Námestovo na podporu infor-
movanosti občanov o činnosti 
samosprávy i živote inštitúcií 
riadených námestovskou sa-
mosprávou. Noviny, riadené 
redakčnou radou, zloženou 
z poslancov, občanov mesta 
a pracovníkov MsÚ, nemajú 
klasickú redakciu, ich obsah 
tvoria dobrovoľní prispieva-
telia - úradníci, učitelia, obča-

nia mesta..., z ktorých mnohí 
sa za šesť rokov stali stálymi 
spolupracovníkmi redakcie, 
zastúpenej redaktorom a gra-
fikom. Námestovčan je dvoj-
mesačník, ktorý mesto dis-
tribuuje do schránok každej 
námestovskej domácnosti.  
Prvé číslo vyšlo 31. augusta 
2011 vďaka iniciatíve skupi-
ny poslancov, ktorých návrh 
podporili a schválil všetci 
poslanci mestského zastupi-
teľstva.             (r)



Z ulíc Slnečná, Veterná a Se-
verná je na mestskom úrade 
zaregistrovaných 50 psov. Ich 
majitelia platia daň za psa 40 
€, čo prinesie do mestského 
rozpočtu ročne celkovo 2000 
€. Z vlastnej skúseností viem, 
že týchto štvornohých miláči-
kov sa v tejto lokalite pohybu-
je podstatne viac. Okrem regis-
trovaných sú to aj túlavé psy, 
alebo psy z iných ulíc v meste. 
Na najväčšom mestskom síd-
lisku sa nachádza aj základná 
škola spolu s materskou ško-
lou, viacero detských ihrísk, 
pieskovísk a multifunkčkných 
ihrísk. Určite ste si aj vy všim-
li, že exkrementy, ktoré títo 
štvornohí priatelia človeka 
zanechávajú, sú  nielen v okolí 
základnej a materskej školy, 
ale aj pri bytových domoch. 
Situáciu je možné riešiť vybu-
dovaním eko-dog staníc (to-
alety pre psy) v centre najväč-
šieho sídliska na Brehoch, ale 
aj na sídlisku Stred, ktoré sa 
nachádza v centre mesta. Psie 
toalety by boli vhodné aj na 
Nábreží Oravskej priehrady, 
kde prichádzajú so spomína-

n ý m i 
domá-
c i m i 
zviera-
tami aj 
turisti, 
k t o r í 
zavíta-
jú do 
N á -
mestova. Samozrejme, vyžia-
dalo by si to aj osadenie lavi-
čiek pre relax majiteľov. Viem, 
že majitelia zaregistrovaných 
psov dostávajú aj hygienické 
vrecká pre exkrementy, ale čo 
sa týka majiteľov nezaregis-
trovaných psov, o používaní 
akýchkoľvek hygienických 
potrieb si dovolím pochybo-
vať. Výsledok takéhoto stavu 
poznáme všetci. 

Každé zviera, teda aj pes je 
súčasťou rodiny, a preto zá-
kladné hygienické návyky by 
mali platiť aj pre našich psích 
miláčikov. Aj takýmto spô-
sobom môže byť naše mesto 
čistejšie a pre naše deti hygie-
nicky bezpečnejšie.

Tomáš Kucharík
poslanec Msz
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Majitelia psov na Brehoch 
si zaslúžia viac

ako to vidím ja

primátor mesta Námestovo vyhlasuje výberové 
konanie na obsadenie funkcie

vedúci správneho oddelenia
mestského úradu v Námestove

Zamestnávateľ: mesto Námestovo
Funkcia: vedúci správneho oddelenia mestského 
 úradu v Námestove
kvalifikačné predpoklady: vŠ vzdelanie II. stupňa
Ďalšie požiadavky: 
 Bezúhonnosť 
 prax v oblasti verejnej správy a v riadení  

 výhodou
 Znalosť cudzích jazykov a problematiky  

 samosprávy výhodou
Zoznam požadovaných dokladov:
- osobné údaje uchádzača,
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie   

 osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona   
 č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní   

 s fotokópiou príslušného  dokladu o dosiahnutom  
 vzdelaní,

- profesijný životopis,
dátum a miesto podania žiadosti:
 mestský úrad
 Cyrila a metoda 329/6
 029 01 Námestovo
v termíne do 20. 10. 2017.

predpokladaný nástup do zamestnania: 1. 1. 2018

Arogancia stavebníka
Výstavbu „Bytovo-parko-

vacieho domu“ na sídlisku 
Brehy riešili zastupiteľstvá 
mesta počas niekoľkých vo-
lebných období, pričom pô-
vodným zámerom a prioritou 
bolo vyriešiť zlú parkovaciu 
situáciu na Brehoch. Z pô-
vodného zámeru sa však stala 
„megastavba“, 10-poschodo-
vý bytovo-parkovací dom. 
Áno, rozumiem, že pre inves-
tora je výhodné postaviť spo-
lu s garážami aj byty, ktoré sú 
v Námestove potrebné. Ale 
všetky zámery sa postupne 
menili, od garážového domu, 
cez 7-poschodový bytovo-
parkovací dom až po 10-po-
schodový bytovo-parkovací 
dom. Na vyriešenie parkova-
cej otázky na Brehoch pritom 
zostane v tejto budove cca 22 
garážových miest, možno... 
Je mi jasné, že vedúci oddele-
nia výstavby MsÚ v Námes-
tove bude s obľubou tvrdiť 
(keď mu to vyhovuje), že to 
„schválili poslanci“. 

Čo považujem za „arogan-
ciu“ pri budovaní tejto stavby? 
Po prvé, stavebník menil pô-

vodne 
n a v r -
hnutú 
výšku 
b u -
d o v y 
a vy-
jadrím 
p o -
chyb -
n o s ť , 
či sa 
naozaj 
zastavíme na 10-tich  po-
schodiach. Veď je niekoľko 
príkladov „bytových stavieb“ 
v Námestove,  z minulosti aj 
súčasnosti, ktorých počet po-
schodí nesúhlasí s pôvodným 
návrhom. U niektorých sa 
navýšenie dodatočne schváli-
lo, niektoré budovy budú na 
dodatočné schválenie prav-
depodobne ešte „čakať“. 
Druhou aroganciou staveb-
níka je stav príjazdovej cesty 
ku stavbe. Príjazdová cesta 
je neustále ničená ťažkými 
strojmi, čo nepriaznivo pô-
sobí nielen na autá vlastní-
kov garáží. Zároveň staveb-
ník parkovaním svojich áut  

opakovane bráni prístupu 
vlastníkov do garáží, pričom 
má na to vyhradené oplotené 
stavenisko. 

Na tieto skutočnosti bol 
upozornený stavebný úrad 
sťažnosťou zo 14. júla 2017 
pánom poslancom Milanom 
Hubíkom, pričom doteraz 
nebolo na sťažnosť odpove-
dané a reagované. Nerieše-
nie sťažnosti je aroganciou 
vedenia (vedúceho výstav-
by) stavebného úradu. Pri-
čom ten istý vedúci výstav-
by prichádza s prevratným 
riešením parkovania na Bre-
hoch vybudovaním nového 
garážového domu. 

To, že tu schválený byto-
vo-parkovací dom bude stáť, 
to je už skutočnosť. Verím 
však, že pri jeho výstavbe 
stavebník dodrží uznese-
nia zastupiteľstva a zákony, 
podľa ktorých má príjazdovú 
cestu udržiavať v neporuše-
nom stave a nebude sťažovať 
vlastníkom garáží ich bez-
pečné a „kultúrne“ užívanie.                                                                                           
                    Marián Melišík

poslanec MsZ

Skatepark bude onedlho dokončený

Mesto pred pár rokmi vy-
písalo súťaž a uzatvorilo 
zmluvu na vybudovanie ska-
teparku na Nábreží Oravskej 
priehrady s mladým živnost-
níkom z východu republiky. 
Tento mladý človek, zanie-
tenec v danom športe, začal 
s partiou podobne zmýšľajú-
cich chlapcov v Námestove 
budovať jeden z najlepších 
areálov v širokom okolí, 
možno aj na celom Sloven-
sku. O čo viac títo mladí 
ľudia rozumeli modernému 
športu a požiadavkám na jed-
notlivé prekážky, o to menej 
vedeli počítať kubíky betónu, 
oceľových rohoží, práce me-
chanizmami a podobne. Sta-

lo sa, že rozpočet na stavbu, 
ktorý bol na základe výsled-
kov súťaže uzatvorený, na 
realizáciu diela nestačil. Zho-
toviteľ od mesta pýtal ďalšie 
peniaze, no to mu ich ne-
mohlo poskytnúť, lebo plat-
ná zmluva to neumožňovala. 
Zhotoviteľ si od miestnych 
firiem naobjednával materiál 
a mechanizmy, no peniaze 
na ich zaplatenie nemal. Keď 
zástupcovia mesta videli, že 
rozpočet je výrazne podhod-
notený, stopli zhotoviteľovi 
posledné peniaze, aby po 
ňom neostali len dlhy. Nasta-
la patová situácia, zhotoviteľ 
medzitým začal pracovať na 
inom projekte a z Námestova 

odišiel. Mesto sa následne 
pokúšalo situáciu riešiť, no 
bezvýsledne, pošta sa vracala 
bez prevzatia, po dodávate-
ľovi stavby sa „zľahla zem“. 
Mesto sa snažilo ešte niekoľ-
kokrát dodávateľa kontakto-
vať, ale stále bez výsledku. 
Nakoniec padlo rozhodnutie 
vypísať novú súťaž na do-
končenie poslednej rampy, 
aby bol celý areál definitívne 
dokončený. To sa podarilo a 
v týchto dňoch sa už na ska-
teparku opäť pracuje a všetci 
veríme, že s úspešným kon-
com. Paradoxom je, že na 
dokončení pracujú aj miestni 
mladí odborníci, ktorí sa priu-
čili špecifickej práci u pôvod-
ného dodávateľa. Minimálne 
za to, napriek spomínaným 
problémom, patrí vďaka aj 
jemu.              Milan Rentka

V týchto dňoch prebiehajú práce na dobudovaní poslednej rampy SKATEPARK-u na nábreží.                 
	 	 	 	 	 	 	 												Foto: Milan Rentka

skatepark na nábreží je obľúbeným a vyhľadávaným 
miestom na adrenalínové športy nielen mládežou z Ná-
mestova a okolia, ale aj zo susedných okresov.

Marián Kasan 
v Klastri Orava

Marián Kasan, pra-
covník Mestského úra-
du v Námestove sa od 
1. septembra 2017 stal 
výkonným riaditeľom 
Klastra Orava. Marián 
mal v meste na starosti 
oblasť kultúry a špor-
tu, organizoval mestské 
podujatia, zabezpečoval 
propagáciu. Klaster má 
sídlo (zatiaľ) v Dol-
nom Kubíne, kde bude 
po novom pracovať. 
Dobrou správou je, 
že Marián zostane aj 
naďalej zamestnancom 
mesta, ale už len na 
krátky úväzok, dva dni 
v týždni. Nechce stratiť 
kontakt s mestom a my 
chceme naďalej využí-
vať jeho služby. Dohod-
li sme sa na hlavných 
úlohách, ktoré bude v 
meste zabezpečovať v 
budúcom roku. V jeho 
novej pozícii mu želáme 
veľa úspechov.

Milan Rentka
prednosta mestského 

úradu

Zaujímavé financovanie rekonštrukcie ulice
možné. Prísľub z mesta však 
bol, že po prevode pozemkov 
sa ulica doasfaltuje. Obyvatelia 
tomu asi príliš neverili, tak si 
u dodávateľa stavby objednali 
asfaltovanie na vlastné náklady. 
Následne mestu zaslali ponuku 
na odpredaj svojich pozemkov 
za symbolické euro a predaj ho-
tovej cesty mestu len za sumu 
asfaltu. Podkladové vrstvy a 
obrubníky do ceny nezahrnu-
li. Poslanci sa touto žiadosťou 
zaoberali na augustovom roko-

vaní a občanom dali predbežný 
súhlas, že pozemky, vrátane 
cestného telesa, od nich mesto 
kúpi. Je to výnimočný prípad, 
poslanci zvážili všetky pozitíva 
prístupu daných občanov, no v 
budúcnosti sa takto postupovať 
určite nebude. Buď siete mesto 
samo vybuduje a bude ich spra-
vovať, alebo už vybudované 
siete prevezme do svojho ma-
jetku a správy len za symbolic-
kú sumu.

                         Milan Rentka

Prvá ulica, ktorá sa dočkala 
rekonštrukcie tento rok, bola 
Ulica Ľudovíta Štúra. Nebolo 
by na tom nič zvláštne, veď 
mesto postupne rekonštruuje 
všetky ulice vo svojom vlast-
níctve. Problémom je však 
spomínané vlastníctvo. Mesto 
má vo svojej evidencii uvedenú 
ulicu po posledný dom, ktorý 
tam stál v roku 1990. Pozemky 
pod ňou nie sú síce úplne vy-
sporiadané, tak, ako pri mno-
hých iných  uliciach, ale to je 
vec minulosti. Na konci tejto 
slepej ulice si chceli postaviť 
a aj si postavili svoje rodinné 
domy občania, ktorí tam vlast-
nili pozemky. V stavebnom po-
volení ale mali podmienku, že 
prístupovú cestu a ostatné siete 
si vybudujú na vlastné náklady. 
Tak sa aj stalo. Takže stav zostal 
taký, že koniec ulice v dĺžke 
niečo viac ako 60 metrov zostal 
ako súkromná cesta. Samozrej-
me, to so sebou prináša ďalšie 
problémy, ako zimná údržba, 
alebo odvoz odpadov. Mesto 
malo pred pár rokmi zámer uli-
cu prepojiť so spodnou Mlyn-
skou ulicou, aby sa odstránila 
„sleposť“ ulice. No bohužiaľ, s 
vlastníkmi pozemkov k dohode 
nedošlo. Mesto vtedy ponúkalo 
cenu 10 eur za m2.

Keď sa občania z konca ulice 
dozvedeli, že sa ide ulica re-
konštruovať, žiadali, aby sa za-
asfaltovala aj ich „súkromná“ 
cesta. Mesto to však odmietlo, 
lebo do platnosti vošli nové 
pravidlá, že mesto bude finan-
covať siete len na pozemkoch 
vo svojom vlastníctve. Títo 
obyvatelia prisľúbili, že svoje 
pozemky pod cestou mestu za 
symbolické euro predajú, no 
súťaž na rekonštrukciu bola 
uzatvorená, nebolo možné do-
datočne meniť jej podmienky 
a cestu zaasfaltovať nebolo 



Po tom, čo mesto prenajalo pô-
vodné priestory CVČ cirkevnej 
škole, tá dva mesiace prázdnin vy-
užila na kompletnú rekonštrukciu 
týchto priestorov na nepoznanie. 
Najprv sa demolovalo a potom 
budovalo: Kompletná výmena 
okien, nové rozvody elektrickej 
energie, vody, kanalizácie a kú-
renia, inštalácia svietidiel, vyba-
venie audio-vizuálnou technikou 
a internetové vybavenie, nové 
omietky, podlahy, sociálne zaria-
denia, zateplenie budovy a prí-
stupový chodník k budove v cel-
kovej hodnote približne 75 tisíc 
eur. To je dielo, ktoré vzniklo za 
čas prázdnin vďaka odhodlanosti 

a iniciatíve ľudí (píšeme o tom 
na inom mieste). Rekonštrukci-
ou bývalých priestorov CVČ sa 
tak znížil počet nevyhovujúcich 
priestorov CZŠ o polovicu, teda 
o tri a tieto priestory budú využí-
vané ako špeciálne učebne a tiež 
gymnastická miestnosť, ktorá 
po dokončení 
čiastočne „od-
ľahčí“ vyučo-
vanie telesnej 
výchovy  na 
chodbe budo-
vy cirkevnej 
školy. Škola 
však touto re-
konštrukciou 
n e v y r i e š i l a 
všetky priesto-
rové problémy 
– v budúcnosti 
hodlá zriadiť 

prírodovednú a technickú učebňu 
a miestnosť pre kaplnku i vhodné 
priestory pre bezpečnejšie a po-
hodlnejšie vyučovanie telesnej 
výchovy. Na rekonštrukciu pris-
pel zriaďovateľ, Rímskokato-
lícka cirkev Biskupstvo Spišské 
Podhradie, Mesto Námestovo 
pomohlo poskytnutím priestorov, 
rodičia, učitelia, žiaci, firmy, fond 
Ľudia ľuďom i brigádnici svojou 
prácou.

Primátora Jána Kaderu sme 
sa na slávnosti otvorenia re-
konštruovaných priestorov 
CZŠ opýtali, ako on vníma toto 
dielo: „Práce na rekonštrukcii 
priestorov našej budovy boli 

urobené veľmi rýchlo a načas aj 
vzhľadom na začiatok nového 
školského roku. Sú to nové, pek-
né priestory, adekvátne potrebám 
našich žiakov a treba poďakovať 
všetkým, ktorí zabezpečovali tie-
to práce. Počas prezentácie diela 
som si vypočul skladbu financo-

vania a ďakujem všetkým, ktorí 
škole pomohli finančne. Možno 
sa žiadalo od mesta tiež finan-
čne prispieť na dielo, avšak treba 
povedať, že aj zariadenia mesta, 
o ktoré  máme vyslovene povin-
nosť starať sa ako zriaďovateľ 
– materské školy – potrebujú 

podobnú rekonštrukciu. Zvonku 
sú tie naše zariadenia pekné, pre-
tože budovy a strechy sú zatep-
lené, majú nové strešné krytiny, 
ale zvnútra je všetko na konci 
svojej životnosti. Treba nám teda 
komplexne rekonštruovať všetky 
naše zariadenia. A ak porovnám, 
že v prípade tejto rekonštrukcie 
pár tried pre CZŠ  vyšlo 75 tisíc 
eur, možno jeden 
náš pavilón bude 
potrebovať 120 
tisíc eur. A mesto 
má takých pavi-
lónov päť. Takže 
nás čaká kom-
pletná vnútorná 
r e k o n š t r u k c i a 
školských budov 
v majetku mesta a 
treba, aby sme to 
urobili čo najskôr. 

Máme v pláne každý rok zrekon-
štruovať jeden školský pavilón, 
takže mesto čaká nápor na mest-
ský rozpočet aj v tejto oblasti. 

S uznaním konštatujem, že ide 
o pekné priestory pre CZŠ, pek-
nú robotu a chcem aj ja opätovne 
poďakovať všetkým, ktorí sa o 

toto dielo v takom krátkom čase 
pričinili.“ 

Dekan Miloš Pekarčík nám na 
margo diela povedal: „Svojím 
spôsobom sme vyriešili krízový 
stav a uvidíme, čo bude do bu-
dúcnosti. Ide o nové, pekné, čisté 
priestory, ktoré nám pomohli, ale 
len spolovice vyriešili problém 
našej školy.“                          (lá)
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Polovicu priestorových problémov 
vyriešili za dva mesiace

Na konci školského roka 2016/2017 to bola ešte her-
ňa, posilňovňa, skladové priestory  CVč Maják a súkrom-
ná hudobná skúšobňa. V prvý deň nového školského 
roka to už boli tri triedy Cirkevnej základnej školy sv. Go-
razda, so sociálnymi zariadeniami a budúcou gymnas-
tickou miestnosťou.

Gymnastická miestnosť po dokončení aspoň sčasti odťaží chodby bu-
dovy CZŠ, na ktorých žiaci cvičia a zvýši bezpečnosť detí. Foto: (lá)

V novej triede z bývalej posilňovne už sedia žiaci 2. A. 
	 	 	 	 	 				Foto: (czš)

Ďakujeme všetkým
CZŠ Námestovo dlhodobo 

patrí v rebríčkoch INEKO 
k najlepším základným ško-
lám na Orave. Aktuálne jej 
patrí 5. miesto. Námestov-
skí rodičia majú veľký záu-
jem o kvalitné vzdelávanie 
a výchovu detí ku kresťan-
ským hodnotám, preto vede-
nie CZŠ cíti zodpovednosť a 
nechce dôveru a očakávania 
rodičov  sklamať. 

Cirkevná základná škola 
sv. Gorazda v Námestove 
už dlhšie zápasí s nedostat-
kom školských priestorov a 
ďalším boľavým miestom sú 
nevyhovujúce priestory na 
vyučovanie telesnej výcho-
vy.

Na začiatku nového škol-

ského roka 2017/2018 sme 
s radosťou konštatovali, že 
časť problémov s nedostat-
kom priestorov sa nám poda-
rilo vyriešiť rekonštrukciou 
priestorov v CVČ Maják. 

Vďaka za vynaložené úsilie 
patrí hlavne pani riaditeľke 
Marte Kurtulíkovej, čle-
novi rady školy Mariánovi 
Grígľovi a stavbyvedúcemu 
Jurajovi Kurtulíkovi, ktorí 
svojou obetavou prácou v 
najväčšej miere prispeli k 
tomuto úspechu. Srdečná 
vďaka patrí tiež rodičom a 
učiteľom za vytrvalú snahu o 
získanie nových priestorov a 
aj za odpracované brigádnic-
ké hodiny pri rekonštrukcii.
Osobitná vďaka za podpo-

ru patrí pánom dekanom – 
bývalému dekanovi Blažejo-
vi Dibdiakovi a súčasnému 
dekanovi Milošovi Pekarčí-
kovi. Veľká vďaka patrí tiež  
zástupcom mesta za spolu-
prácu.

Celkové náklady prestavby 
sa vyšplhali na 75.750 € - za 
túto sumu sa zrekonštruovali 
priestory našej školy a záro-
veň o túto sumu sa zhodnotil 

majetok nášho mesta.
Veríme, že nové priestory 

budú dobre slúžiť žiakom a 
učiteľom našej školy a že sa 
v nich budú cítiť príjemne.

Ján Škombár, ml.
člen rady školy

Súčasný vzhľad CVČ.                Foto: czšPohľad na pôvodnú budovu CVČ.  Foto: czš

Hostia v pôvodnej posilňovni CVČ Maják počas slávnosti.  
	 	 	 	 	 							Foto: (lá)

Jubilantovi (aj nám)
V auguste (19. 8. 

1937) sa dožil význam-
ného životného jubilea 
– 80-tich rokov literár-
ny historik, biografista, 
rodený Oravec (Breza) 
doc. PhDr. Augustín Ma-
ťovčík, DrSc. Mnohí z 
nás ho poznajú osobne, 
mnohí z biografických 
monografií významných 
oravských i slovenských 
spisovateľov, či knižiek 
o Námestove, ktoré sám, 
alebo ako spoluautor pre 
nás vytvoril. 

Augustín Maťovčík, ako sa 
vyznal nedávno v rozhovore 
pre RTVS, a neraz to povedal 
aj v rozhovoroch pre Námes-
tovčan, miluje rodnú Oravu, 
ktorú často navštevuje nielen 
pracovne, a nadovšetko milu-
je svoju prácu. 

Po skončení vysokoškol-
ských štúdií v roku 1959 
začal pracovať v Matici slo-
venskej, postupne v ďalších 
inštitúciách. Vzťah ku kniž-
kám, k slovenskej literatúre si 
vštepil do srdca  práve v Ná-
mestove, na Jedenásťročnej 
strednej škole, najmä vďaka 
profesorovi slovenčiny  Ed-
mundovi Hlebovi, na ktorého 
si v debate zaspomínal pri 
nedávnom okrúhlom výročí 
Gymnázia A. Bernoláka.

Hoci je historik, bádateľ, a 
ľudia týchto profesií bývajú v 
našich predstavách skôr váž-
ni a rázno-prísni, k usmieva-
vým očiam pripája Augustín 
Maťovčík  rád úsmev na pe-
rách, rád si zaspieva, ešte aj 
dnes hrá stolný tenis, chodí 

do prírody, a  ako sme už 
uviedli – najmä pracuje. Je, 
skrátka, taký typický Oravec  
– pracuje v práci a svoju 
prácu si prináša domov, kde 
pokračuje v bádaní, zahlbuje 
sa do životných osudov ľudí a 
ich zápasu o poznanie.

Čo by sme chceli zaželať 
Augustínovi Maťovčíkovi k 
jeho významnému jubileu? 
Úspech, ocenenia, uznania, 
dobrých priateľov a ďalšie 
vzácne životné hodnoty má. 
Ale snáď zdravie, radosť 
a spokojnosť, lebo týchto 
Božích darov nikdy nie je 
dosť...  

A pri vinšovaní jubilantovi  
jedným dychom zaželajme aj 
sebe – aby Augustín Maťov-
čík s priateľmi, ktorých v Ná-
mestove má, vytvoril pre naše 
mesto opäť niečo podobne 
pekné a historicky vzácne, 
ako sú publikácie Rímskoka-
tolícka farnosť Námestovo a 
Námestovo – album mesta. 

Tak veľa zdravia, radosti, 
spokojnosti a síl do ďalších 
mnohých rokov, drahý náš 
jubilant!                 Redakcia

Keď ľudia spoja sily...
Príležitosti neprichádzajú 

samé. Vytváraš ich ty sám. 
Práve jedna príležitosť, kto-

rú dostala  CZŠ sv. Gorazda 
v Námestove, a ktorá sa zdala 
veľká, prišla aj vďaka tomu, že 
pani riaditeľka a pedagógovia, 
rada školy ako aj zanietení ro-
dičia a blízke okolie bojovali 
za možnosť, aby sa mohlo 
vytvoriť pre svoju školu niečo 
nové – malé, no zároveň veľké. 
Sme vďační Pánu Bohu za jeho 
požehnanie, ktoré sme mohli 
vnímať tak očividne zvlášť v 
prázdninovom čase, kedy do-
slova zo dňa na deň rástli naše 
nové priestory. Určitým spôso-
bom môžeme hovoriť o zázra-
ku, ktorý sa podaril aj vďaka 
viere, ktorú máme. Bez viery 
a dôvery to jednoducho nejde. 
Uvedomujem si a som vďačný 
Bohu,  že v dnešnej kolísavej 
dobe existujú ľudia s veľkým 
srdcom a svojím postojom 
dokázali pomôcť stovkám žia-
kov. 

Dnes už môžeme reálne ho-
voriť o nových priestoroch 
CZŠ sv. Gorazda, ktoré sa  po-
mocou dobrých, nadšených a 
zručných pracovníkov podarilo 
vybudovať do dnešnej peknej a 
úhľadnej podoby.

Úprimne Pán Boh zaplať 
patrí všetkým, ktorí sa akým-
koľvek spôsobom podieľali na 
budovaní tohto úžasného diela. 

V prvom rade chcem poďako-
vať pánu primátorovi, všetkým 
poslancom zastupiteľstva, kto-
rí nám svojou ochotou pomohli 
realizovať náš sen. Zároveň sa 
ja osobne i celá škola tešíme 
na ďalšiu spoluprácu. Vďač-
nosť patrí aj rade školy, pani 
riaditeľke a pedagógom, zanie-
teným rodičom, šikovným pra-
covníkom, štedrým sponzorom 
ako aj množstvu neviditeľných, 
ba priam skrytých ľudí, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom po-
mohli tomuto dielu. Nerád by 
som na niekoho zabudol, ale 
verím, že Boh vidí aj v skry-
tosti a štedro požehná každého, 
známeho či neznámeho.

Som presvedčený, že keď 
ľudia spoja svoje sily, dokážu 
veľké veci.

Vyprosujem vám každodenné 
požehnanie. 

Miloš Pekarčík, dekan 
farnosti Námestovo
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Naozaj sa s tým nedá nič robiť?
Kto sa prešiel v prvý týž-

deň školského roka po ulici 
od Gymnázia Antona Ber-
noláka ku kostolu, určite 
si musel všimnúť čerstvý 
asfaltový koberec a krásny 
chodník vydláždený zámko-
vou dlažbou  v kombinácii 
sivá a čierna. Sám som bol 
prekvapený ako esteticky to 
vyznieva. Mimochodom táto 
ulica sa volá Ul. Mieru a pat-
rí spolu s Hviezdoslavovou 
a Štefánikovou ulicou me-
dzi tie pôvodné ulice, ktoré 
existovali ešte pred zatope-
ním dolného konca mesta. 
Je chvályhodné, že sa mesto 
snaží každý rok rekonštru-
ovať aj nejaké staré ulice, 
keď vieme, aké nákladné je 

budovanie inži-
nierskych sietí 
k novopostave-
ným domom. 
Je ťažké hľadať 
mieru, kde treba 
viac investovať, 
či do nových 
ulíc alebo do 
rekonštrukcie 
starých, lebo 
zdroje sú ob-
medzené a vša-
de žijú občania 
N á m e s t o v a . 
Ešte v minulom 
zastupiteľstve 
sa diskutovalo 
o tom, akým 
spôsobom rea-
lizovať rekon-

š t rukc iu 
c h o d n í -
kov a do-
hodlo sa, 
že chodní-
ky ulíc v 
„centre“ 
b u d ú 
vydláždené zámkovou 
dlažbou a ostatné po-
kryté asfaltom.  Tak 
sa stalo, že Mlynská a 
Hviezdoslavova ulica 
majú chodníky zo zám-
kovej dlažby a napr. 
Slanická ulica má na 
chodníkoch asfaltový 
povrch. Lenže keďže 
niektorí majitelia do-
mov si už skôr upravili 
okolie formou zámko-
vej dlažby, vyzerá to 
dnes tak, ako vidíme na 
fotografii spomínanej 
ulice. Pri schvaľovaní 
ulice Mieru do prog-

ramu rekonštrukcie sa nikto 
nepýtal občanov, čo tam bý-
vajú, že ako by ste to chceli. 
Občania sa o tom dozvedeli 
až po funuse a ani petícia ako 
jeden z nástrojov demokra-
cie nedokázala zmeniť nič na 
pôvodnom rozhodnutí, že po 
gymnázium sa bude dávať 
zámková dlažba a zvyšok 
tejto pôvodnej ulice smerom 
ku stavebninám sa urobí as-
faltom. Škoda, že sa občanov 
- majiteľov domov nikto ne-
pýtal. Myslím si, že nie som 
sám, kto by bol ochotný fi-
nančne prispieť svojím die-
lom, aby finančná záťaž pre 
mestský rozpočet nebola až 
taká veľká.  Lebo to potom 
bude vyzerať ako na spomí-
nanej Slanickej ulici, niekto 
si zafinancuje zámkovú dlaž-
bu, niekto bude mať asfalt. 
Možno posledná otázka pre 
úrad a zastupiteľstvo: Na-
ozaj sa s tým nedá nič robiť?                                                                                              
                 Rastislav ZanovitUlica Mieru smerom ku kostolu. Foto: (rz)

Ulica 1. Mája.                 Foto: (rz) Na Slanickej ulici to vyzerá podobne pestro...        Foto: (rz)

Na Oravskej priehrade bude vodný vlek

Kedy vám napadlo vybu-
dovať tu vodný vlek?

Táto myšlienka vo mne 
skrsla už veľmi dávno, ale 
intenzívne som sa jej začal 
venovať pred približne tromi 
rokmi. Vtedy som ale vôbec 
nevedel, do čoho sa púšťam, 
aké úrady mám osloviť, 
respektíve ako mám začať, 
pretože vodný vlek nie je 
práve „bežná stavba“. A tak 
sa začal boj s úradníkmi.

Tri roky práce a boja je 
dosť dlhá doba. Nechceli 
ste to vzdať?

Určite nie, pretože som mal 
v hlave jediný cieľ... 

V akom štádiu je vodný 
vlek dnes?

Projekt vodného vleku už 
existuje a máme dokonca 
vypracovanú vizuálizáciu. 
Potvrdenia od všetkých úra-
dov už máme v poriadku, 
teraz ešte čakáme na rozhod-
nutie mesta Námestovo, ktoré 
je tejto myšlienke otvorené. 

Na jedného je to vybavo-
vačiek až-až... Alebo ste v 
tom neboli sám?

Začal som, v podstate, úpl-
ne sám. Cez vodný šport, 
ktorý robím, konkrétne  kite-
surfing, som sa spoznal s 
jedným šikovným mladým 
človekom Dávidom Romaňá-
kom, po čase som sa s ním 
dal do debaty na túto tému a 
myšlienka vodného vleku ho 
hneď zaujala. Dávid mi pomo-

hol s povoleniami a spolu sme 
to dostali do súčasného štádia, 
za čo mu ďakujem. 

Kedy by mohol byť vodný 
vlek v prevádzke?

Ak pôjde všetko hladko, 
prví záujemcovia by mohli 
„ochutnať“ hladinu Oravskej 
priehrady v lete 2018.

(fr)

Keďže na oravskej priehrade sa v poslednej dobe po-
zvoľna, ale isto rozvíja turistický ruch, môžeme s ním po-
zorovať aj rozvoj vodných športov ako kiting, windsur-
fing, wakeboarding... A keďže vo svete je zvykom na ta-
kýchto vodných plochách budovať vodné vleky, jeden 
takýto vlek sa rozhodol aj u nás v Námestove urobiť Ná-
mestovčan Peter Filičko

Vizualizácia budúceho vodného vleku, ktorý by mal verejnosti začať slúžiť budúce leto. 
                     Foto: (pf)

V Námestove sa už tra-
dične koná podujatie Vat-
ra zvrchovanosti, ktoré 
pri príležitosti Dňa ústavy 
Slovenskej republiky orga-
nizuje Okresná rada SNS v 
Námestove. Tentoraz, 28. 
júla, sa program, priprave-
ný v spolupráci s MO SNS 
Oravská Lesná začal stret-
nutím na radnici v Námesto-
ve a pokračoval príhovormi 
popredných predstaviteľov 
SNS pred zapálením vatry a 
pohostením už  v Oravskej 

Lesnej. Všetci zúčastnení 
sa, ako už tradične, najprv 
stretli na mestskom úrade s 
primátorom a s poslancami 
mestského zastupiteľstva. 
Hlavnou témou debaty bolo 
vybudovanie cyklochodníka 
okolo Oravskej priehrady.

Účastníci tohtoročnej vatry 
zvrchovanosti ďakujú pred-
sedovi MO Oravská Lesná 
Miroslavovi Kolenčíkovi, ako 
aj Mariánovi Grígľovi a On-
drejovi Jackulíkovi. 

Dávid Romaňák

Časť účastníkov Vatry zvrchovanosti v Oravskej Lesnej. 
       Foto: ar sns

Námestovčania na Dni Ústavy

Deň Ústavy SR si účasťou v 
Národnej rade SR 1. septem-
bra, počas dňa otvorených 
dverí, uctili aj Námestovča-
nia z radov národniarov, ktorí 
sa okrem prehliadky sloven-
ského parlamentu a Brati-
slavského hradu zúčastnili aj 

na galavečeri, plnom bohaté-
ho programu a zábavy. 

Na fotografii predseda NR 
SR Andrej Danko preberá 
z rúk Oravcov, účastníkov 
slávnosti, publikáciu Pre-
chádzka Námestovom. 

(tk)

Po debate na radnici 
pokračovali pri vatre

Vašu občiansku riadkovú 
inzerciu 

v novinách námestovčan 
zvrejníme bezplatne.

termín uzávierky predvolebnej prílohy 
pre voľby do VÚC 
je 17. októbra, 

vydanie Námestovčana 
27. októbra.

cenník inzercie uverejňujeme 
na 10. strane novín.

Bližšie informácie v redakcii 
námestovčana: tel. 0911 920 010, 

alebo e-mail: 
oravec.namestovo@mail.t-com.sk



Na úpätí Malých Karpát 
leží obec Marianka, ktorá 
je známa najmä tým, že sa 
tu nachádza významné pút-
nické miesto považované za 
najstaršie mariánske pútnic-
ké miesto nielen na Sloven-
sku, ale i v celom bývalom 
Uhorsku – v strednej Euró-
pe. K tomuto miestu sa via-
že zaujímavá legenda o tom, 
ako istý pustovník vytesal 
v dávnych dobách z dreva 
sošku Panny Márie, ktorú 
v čase nepokojov ukryl do 
bútľavého stromu. Keď sa o 
niekoľko desaťročí miestne-
mu zbojníkovi narodili ťaž-
ko postihnuté deti, sľúbil, že 
sa dá na pokánie a svoj život 
napraví. Nato sa mu vo sne 
zjavila Božia Matka a ukáza-
la mu miesto, kde má nájsť 
sošku a vykopať prameň, v 
ktorom keď okúpe svoje deti, 
vyzdravejú. Stalo sa tak.

 Spomínaná drevená soška 
je dnes umiestnená v Bazi-
like Narodenia Panny Márie 
v Marianke.  V lese vedľa 
tohto komplexu sa rozpres-
tiera tzv. Mariánske údolie 
s lurdskou jaskyňou, kalvá-
riou doplnenou kolekciou 
sôch v životnej veľkosti a 
tiež legendárnym zázračným 
prameňom s rotundovou Ka-
plnkou Svätej studne. Toľko 
história tohto miesta. V Ma-
rianke sme sa pomodlili aj 
modlitbu krížovej cesty. 

V Krasňanoch sme navští-
vili aj nášho bývalého ko-
legu – saleziána don Petra 
Hasidla. Naše kroky ďalej 
viedli k pútnickému miestu 
– Mariazellu. 

O vzniku pútnického miesta 
Mariazell poslal v roku 1157 
opát Otker z benediktínske-
ho kláštora St. Lambrechta 
mnícha menom Magnus. 

Mních mal za úlohu poskyt-
núť duchovnú starostlivosť 
a podporu tunajším ľuďom. 
Opát mu povolil, aby si 
mohol na dlhú cestu zobrať 
neveľkú, iba 48 cm vysokú 
sošku Panny Márie vyrezanú 
z lipového dreva. Večer 21. 
decembra mu však takmer 
pred cieľom spadla do ces-
ty obrovská skala, a tak sa 
Magnus so svojou modlitbou 
obrátil o pomoc na Božiu 
Matku. Zrazu sa skala roz-
štiepila a mních tak mohol 
pokračovať ďalej. Po prícho-
de do cieľa Magnus postavil 
sochu na peň, nad ktorým 
postavil prístrešok. Po „Má-
rii v cele“, ktorá sa čoskoro 
stala duchovným centrom a 
onedlho aj cieľom pútnikov, 
je pomenované aj samotné 
mestečko Mariazell.

Posvätná soška je dodnes 
umiestnená v kaplnke upro-
stred baziliky a počas celého 
roku je zaodetá do drahých 
vyšívaných šiat. Len dvakrát 
do roka – 21. decembra a 8. 

septembra – je možné uzrieť 
ju bez nich. Za rok začatia 
výstavby pútnického kostola 
sa považuje rok 1200. 

Počas nášho putovania 
sme prosili Pannu Máriu o 
jej ochranu nás, našich ro-
dín, našej školy, a tiež o jej 

sprevádzanie a vedene počas 
nášho pozemského života, 
ktorý má svoj cieľ v nebi.

Zuzana Ružvoňová, czš

Pokoj, pokoj, pokoj...
Pre to, aby sme si vypočuli, 

že v živote absolvujeme roky 
štúdia, aby sme sa vzdelali vo 
svojej profesii, ale v oblasti 
vzdelávania sa pre našu več-
nú spásu nerobíme takmer nič 
alebo veľmi málo, preto nemu-
síme ísť do Medžugoria. Ani 
pre to, aby sme sa dozvedeli, 
ako je dôležité a ako  naplno 
prežiť sv. omšu, nemusíme ísť 
do Medžugoria.  Naozaj ne-
musíme, ale v Medžugorí  to 
na srdce udiera inak a všetko, 
čo tam prijímame prostredníc-
tvom slov, myšlienok i činov, 
pôsobí tak veľmi citeľne a vi-
diteľne...

*  *  *
Neraz počúvame, že aj doma 

môžeme prežiť osobné chvíle s 
Ježišom a Máriou, na to nemu-
síme ísť do Medžugoria, veď 
Boh a Mária sú tí istí doma, 
v Medžugorí i všade. To je 
pravda, ale  doma a v Medžu-
gorí nie sme my tí istí... Preto 
je všetko, prinajmenšom naše  
vnímanie a prežívanie Bohu v 

Medžugorí iné a preto pravdy 
Božie, výzvy Máriine sa tam 
srdca človeka dotkajú inak než 
doma. A na každé srdce klopú 
inak, preto ťažko odpovedať 
na otázku: Ako bolo v Medžu-
gorí? Choď a uvidíš či zažiješ 
to určite tak originálne – iba ty, 
lebo Máriina pozvánka platí 
pre každého osobne a ona aj 
jej Syn sa tu venujú každému 
osobne. Ak tvoja viera potre-
buje dôkaz, chceš vidieť či po-
čuť dôkaz, Boh ti odpovie, len 
úprimne pros a úprimne ver... 
A keď si úplne otvoríš svoje 
srdce, po jednom-dvoch dňoch 
v Medžugorí určite pocítiš Bo-
žiu blízkosť – aj v spontánnom 
objatí spolupútnikov, ktorých 
dojatie potvrdzujú úprimné 
slzy... 

*  *  *
V Medžugorí sa Boh na pros-

by Panny Márie láskou dotýka 
osobne, a preto tam chodia 
každoročne milióny ľudí z 
celého sveta. Medžugorie už 
navštívili milióny ľudí z 80-

tich štátov sveta a je obdivu-
hodné, uchvacujúce, keď  sa 
počas sv. omše alebo adorácie 
naraz modlí niekoľko tisíc pút-
nikov v rôznych jazykoch. Je 
to ako v obrovskom ľudskom 
„úli“. Je uchvacujúce, koľko 
ľudí sa tam denne spovedá – aj 
do polnoci spovedajú kňazi pri 
múroch kostola v rôznych ja-
zykoch. Medžugorie je najväč-
šia spovednica sveta. Na toto 
miesto  prichádza aj približne 
stovka pútnikov z Námestova 
a okolia – každoročne, už 17. 
rok, tentoraz boli v závere au-
gusta. Panna Mária, Kráľovná 
pokoja vo svojom posolstve 
25. augusta cez vizionárku po-

vedala prítomným pútnikom i 
svetu: „Drahé deti! Dnes vás 
pozývam, aby ste boli ľuďmi 
modlitby. Modlite sa, až kým 
sa modlitba nestane pre vás 
radosťou a stretnutím s Naj-
vyšším. On premení vaše srd-
ce a vy sa stanete ľuďmi lásky 
a pokoja. Nezabudnite, deti 
moje, že satan je silný a chce 
vás odvrátiť od modlitby. Ne-
zabudnite, že modlitba je ta-
jomný kľúč stretnutia s Bohom. 
Preto som s vami, aby som vás 
viedla. Nevzdávajte sa modlit-
by. Ďakujem vám, že ste prijali 
moje pozvanie!“

*  *  *
V Medžugorí človek veľa po-

čuje, má čas na úvahy a 
ukladá si dôležité „od-

kazy“ do svojho srdca. Určite 
nie nezaujímavé bolo vypočuť 
si z úst kňaza prirovnanie o 

Božom milosrdenstve. Boh 
sa stará o človeka ako matka 

o počaté 
dieťa v 
jej lone 
– má úpl-
ne, úplne 
všetko, čo 
k životu 
potrebu-
je. Boh je 
vo svojej 
láske do-
k o n a l ý , 
m i l u j e 
každého 
rovnako, 

a je jedno, 
či je človek 
veriaci, či 
neveriaci, 
či je dobrý  
alebo zlý... 

*  *  *
Spomínajúc na počuté a pre-

žité v Medžugorí určite člo-

veka oslovil aj fakt, že z 10 
tajomstiev, ktoré Panna Mária 
mala zveriť šiestim vizioná-
rom, chýba už iba desiate. Po-
tom, čo ich páter, Peter Ľjub-
čič, ktorého si zvolila jedna 
z vizionárok na odporúčanie 
Matky Božej, zverejní svetu, 
začnú sa plniť. A páter Peter 
má už 74 rokov...  Je teda viac 
ako pravdepodobné, že sa po-
solstvá začnú uskutočňovať 
ešte počas nášho života... 

*  *  *
Vráťme sa ešte k prvému 

posolstvu Panny Márie z júna 
1981 vizionárom - deťom na 
vrchu Podbrdo, lebo je naj-
dôležitejšie a práve v tých-
to dňoch nanajvýš aktuálne: 
„Pokoj, pokoj, pokoj – jedine 
pokoj! Pokoj musí zavládnuť 
medzi človekom a Bohom i 
medzi ľuďmi!“ 

... Modlime sa za pokoj...
              (lá)
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Putovanie po mariánskych miestach
Zamestnanci CZŠ sv. Gorazda v Námestove a kňazi – 

kapláni Roman Saniga a Marek Jamrich  24. -  25. au-
gusta navštívili pútnické miesto Marianka na Slovensku 
a Mariazell v Rakúsku. 

Kostol Narodenia Panny Márie v najstaršom pútnickom mieste na Slovensku – Mariánke bol 
31. júla 2011 dekrétom pápeža Benedikta XVI. povýšený na baziliku minor.                Foto: int.

„Kralica mira, Kráľovna pokoja. Pred sochou Panny Márie na vrchu Podbrdo, kde 
sa Matka Božia pred rokmi zjavila šiestim deťom, skladajú svoje kríže každodenne 
tisícky pútnikov z celého sveta. Medzi tými, ktorí k nej putujú pomedzi ostré skaliská aj 
naboso, sú každoročne i Námestovčania.                  Foto: (lá)

Počas adorácie pred krížom a Sviatosťou oltárnou znejú 
modlitby pútnikov naraz v desiatkach jazykov.

Pokoj, pokoj, pokoj – jedine pokoj! Pokoj musí 
zavládnuť medzi človekom a Bohom i medzi ľuď-
mi!

Aké aktuálne posolstvo Panny Márie z 26. 6. 
1981 zvlášť v týchto dňoch. Modlime sa za po-
koj...     Foto: (lá)
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ZŠ komenského

Vitajte, naši milí prváci!
Po prvýkrát prišli do školy bez veľ-

kých tašiek, ale s veľkou odvahou. Pr-
váci. V očkách žiarilo  očakávanie, v ru-
kách cítili ešte pevné stisky rúk mamy 
či otca. Ako bolo prvý raz v škole?

Štvrtý september   2017 bol  najdôle-
žitejší pre našich prvákov, ktorí s veľ-
kým nadšením prekročili brány školy a 
sadali si do lavíc v pekne vyzdobených 
triedach. Tu ich už čakali triedne pani 
učiteľky, ktoré sa  s nimi zoznámili  a 
odpovedali im na všetky otázky.  Priví-
tať ich prišli aj riaditeľ školy Mgr. Ľu-
bomír Jaňák, vedúci školského úradu  
Ing. Ivan Veljačik, primátor mesta Ná-
mestovo Ing. Ján Kadera a zástupkyňa 
riaditeľa školy Mgr. Miriam Dravecká. 

Prvý deň v škole priniesol prvákom 

pamätné momenty, na ktoré určite 
nikdy nezabudnú. Domov sa  rozišli v 
dobrej nálade s darčekom v rukách, v 
podobe školských pomôcok a  s myš-
lienkou, že sa  na budúci deň stretnú 
zas. Nám zostáva iba  popriať všetkým 
prvákom  veľa úspešných krokov, aby 
všetky školské povinnosti zvládli, a 
najmä, aby sa im u nás páčilo.

A akí sú naši noví žiaci?  „Prváci sú 
viac vnímaví a sú priebojnejší, sú smel-
ší. Ale čo sa u prvákov  rokmi vôbec 
nemení, je ich zvedavosť. Zvedaví boli 
vždy a aj budú,“ povedala s úsmevom 
jedna z triednych učiteliek. 

Tak nech im tá zvedavosť vydrží  čo 
najdlhšie!

 ZŠ na Komenského ulici

Nové žiacke posily
Štvrtého  septembra sme otvorili brá-

ny našej školy. Na prvom stupni sme 
privítali dve triedy prváčikov a na dru-
hom stupni až tri triedy piatakov. Ok-
rem žiakov z Námestova k nám pribud-
li aj žiaci z Vavrečky.

Milí žiaci, prijmite ich do svojich 
tried, prejavte im priateľstvo a pomoc 
tak, ako sa to dostalo vám, keď ste sa 
vy stali žiakmi našej školy. Buďte k 
ním ústretoví, vzájomne im pomôžte. 
Tento školský rok bude pre nich ro-
kom zmeny, preto sa my všetci posna-
žíme pomáhať vám, aby ste sa u nás 
cítili dobre. 

Milí rodičia, dennodenne nám zve-

rujete to najcennejšie, čo máte, vaše 
deti. Od učiteľov očakávate maximálny 
profesionálny prístup k práci a od ško-
ly kvalitnú výchovno-vzdelávaciu čin-
nosť.  Našim cieľom je rovnaký zámer, 
ktorý je možný docieliť  cestou dobrej 
komunikácie a vzájomnej spolupráce.  
My, učitelia, urobíme všetko pre to, 
aby tu vaše deti  dostali nielen kvalitné 
základné vzdelanie, ale aby  s radosťou 
otvárali dvere našej  školy a  boli hrdí 
na to, že sú žiakmi práve tejto školy.

Ďakujeme preto všetkým rodičom z 
Vavrečky, ktorí nám svojich piatakov 
zverili.

Učitelia ZŠ na Komenského ulici

Spojovacia chodba je hotová
Po necelých desiatich mesia-

coch stavebných prác  máme v 
ZŠ Komenského hotovú spojo-
vaciu chodbu, ktorá spája školu 
s telocvičňou. Žiaci tak  môžu 
prechádzať  suchou nohou  z jed-
nej budovy do druhej, spojovacia 
chodba  bude užitočná najmä v 
chladnom období.  Ukončením 
tohto projektu už nechýba našej 
škole a našim žiakom -  či už 
súčasným alebo budúcim -  nič, 
je kompletne vybavená a spĺňa 
všetky požiadavky modernej 
školy. 

Ďakujeme nášmu zriaďovateľo-
vi, že sa o svoju školu vzorne sta-
rá.       ZŠ na Ulici Komenského

Spojovaciu chodbu ZŠ s telocvičňou na Komenského ulici ocenia žia-
ci i učitelia najmä v chladných mesiacoch.      Foto: zš k

Gymnastická trieda má pokračovanie
Okrem futbalu a hokeja sa v našej 

škole venuje pozornosť aj gymnas-
tike. Od septembra tohto školského 
roku sme v ZŠ Komenského otvorili 

už šiesty ročník športovej triedy za-
meraný na futbal a druhý ročník, kto-
rý je  zameraný práve na gymnastiku. 

Gymnastiku opäť vedie kvalifi-
kovaná 
trénerka 
M g r . 
Monika 
Belica-
jová zo 
Z á k a -
menné-
ho, kto-
rá má s 
t r é n o -
v a n í m 
d ievča t 

veľa skúseností.
Dievčatá sa učia základným gym-

nastickým cvičeniam, skokom, pre-
skokom, strečingu a posilňovaniu. 
Žiačky si tak budujú dobré základy 
nielen ku  gymnastike, ale aj celkovo 
k športu.  Najlepšie  z gymnastiek nás  
potom reprezentujú na súťažiach, kde 
dosahujú pekné úspechy. Po záujme 
zo strany dievčat, opäť škola ponúka  
v poobedňajších hodinách aj gym-
nastický krúžok, ktorý môžu navšte-
vovať deti od prvého ročníka.

Novým gymnastkám prajeme veľa 
síl a chuti do športovania a čo najlep-
šie študijné výsledky v škole!

ZŠ na Komenského uliciNaše gymnastky.          Foto: zšk

ZŠ slnečná

A škola sa začala...
V prvý septembro-

vý pondelok sa otvo-
rili opäť brány školy 
pre všetkých žiakov 
základných a stred-
ných škôl. Aj v našej 
škole sme privítali 
všetkých, či už star-
ších a mladších žiakov. 
Samozrejme, nových 
žiakov a našich prvá-
čikov.

V školskom roku 
2017/2018 sme otvori-
li 17 tried pre 308 žia-
kov, z toho 8 na prvom 
stupni, 9 na druhom 
stupni a 3 oddelenia 
školského klubu, kto-
rý navštevuje 63 detí.

Prváci nastúpili do 
dvoch vynovených 
tried, kde bola vyme-
nená podlahová kry-
tina a obnovený náter 
stien.

Kolektív pedago-
gických zamestnan-
cov ostal nezmenený. 
Tvorí ho 26 pedago-
gických  a 15 nepeda-
gogických zamestnan-
cov. 

Všetkým žiakom 
prajem veľa úspechov, 
elánu pri získavaní 
nových vedomostí a 
skúsenosti.

Mgr. Renáta 
Fidríková, riaditeľka 

školy V plnom pracovnom nasadení...                                      Foto: zš s

Základné školy podľa INEKO
INEKO (Inštitút pre eko-

nomické a sociálne reformy) 
aktualizoval rebríček sloven-
ských škôl za rok 2016/2017, 
ktoré boli hodnotené v rôz-
nych kategóriách, napríklad 
slovenský jazyk, matematika, 
riadenie školy,  výchovno-
vzdelávací proces, počet žia-
kov, zdroje na žiaka, atď. 

Prvé miesto z trojice ná-
mestovských základných 
škôl obsadila Cirkevná ZŠ 
sv. Gorazda, ktorú INEKO 
ohodnotil ako školu s veľmi 
dobrými výsledkami žia-
kov, s hodnotením 6,9 bo-
dov. Najlepšie hodnotenými 
kategóriami tejto školy bol 
počet pedagógov a 
slovenský jazyk, v 
hodnotení nezaos-
táva ani matemati-
ka a počet žiakov. 
Druhé miesto v 
rebríčku obsadila 
Základná škola na 
Slnečnej, ktorá do-
siahla taktiež hod-
notenie ako škola 
s veľmi dobrými 
výsledkami žiakov, 
pričom INEKO jej 
udelil 6,1 bodov. 
Jednoznačne naj-
lepšie hodnotenou 
kategóriou pri tej-
to základnej škole 
bola kategória pod-
mienok výchovy a 

vzdelávania. Kladne hodno-
tený bol aj výchovno-vzde-
lávací proces, či počet žia-
kov. Avšak počet pedagógov 
prerátaný na 100 žiakov, 7,1, 
je pod hranicou slovenského 
priemeru 10,8. Na treťom 
mieste sa podľa inštitútu 
umiestnila Základná škola 
Komenského s počtom bo-
dov 5,9 a hodnotením školy s 
dobrými výsledkami žiakov. 
Kladne hodnotená je úroveň 
slovenského jazyka na dru-
hom stupni a počet žiakov i 
pedagógov. V hodnotení  vý-
chovno-vzdelávacieho proce-
su táto základná škola získala 
73 bodov zo 100, pričom slo-

venský priemer je 78 bodov.   
ZŠ Komenského však vedie 
rebríček námestovských škôl 
v počte žiakov.

V celkovom hodnotení zák-
ladných škôl sa z oravských 
základných škôl umiestnila 
na prvom mieste ZŠ a MŠ J. 
Vojtaššáka v Zákamennom s 
hodnotením 8,2 bodu z 10, 
nasleduje ZŠ Márie Med-
veckej v Tvrdošíne (7,3 b), 
ďalej ZŠ s MŠ, Oravská Les-
ná (7,2), štvrté miesto patrí 
Cirkevnej ZŠ R. Dilonga v 
Trstenej (7,0 b) a na piatom 
mieste sa umiestnila Cirkev-
ná ZŠ sv. Gorazda v Námes-
tove (6,9 b).         (ml)

Pohľad do 1. B triedy Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda, ktorú tvo-
ria prváčikovia - Sovičky.               Foto: czš
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Začíname 
aj v nových 
priestoroch

Po letnom oddychu sme  začali nový 
školský rok. Celé prázdniny boli napl-
nené prácou ľudí na oprave a prestavbe 
tried v priestoroch pod CVČ. Vystrie-
dali sa tu všetky stavbárske profesie. 
Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou, 
keď  sme mohli 4. septembra 2017 ot-
voriť nové priestory. 

Tri triedy žiakov sa v nich budú kaž-
dý deň vzdelávať a vychovávať pod 
vedením svojich pani učiteliek.

Veľké poďakovanie patrí tým, kto-
rí každý deň riadili, kontrolovali, 
naháňali, radili, čo je potrebné, aby 
sa práca urobila do začiatku nového 
školského roku. Poďakovanie patrí 
pánu primátorovi a poslancom, ktorí 
nám prenajali tieto priestory. Teraz je 
našou úlohou každodennou usilovnos-
ťou ukázať, že sme vďační Pánu Bohu 
za veľké dary, ktoré sme dostali.

K týmto darom patrí tiež projekt 
cez Raiffeisen banku,  kde sme získa-
li 1000 € na vybudovanie jazykovej 
učebne. Koncom minulého roka sme 
dostali darom 20  výkonných počíta-
čov z firmy Volkswagen.

Tento školský rok by sme chceli 
zamestnať sociálneho pedagóga cez 
projekt Inkluzívne vzdelávanie, ktorý 
nám bude pomáhať riešiť problémy so 
žiakmi z neúplných rodín, problémo-
vými žiakmi.

Toto všetko nezvládneme vlastnými 
silami. Každý deň prosíme Pána Boha 
o jeho pomoc a požehnanie pre  naše 
aktivity.

M. Kurtulíková

Veľký deň pre prváčikov
Nastal deň „D“, 4. september 2017, keď 

sa otvorila školská brána pre všetkých 
žiakov. Výnimočným bol predovšetkým 
pre našich najmladších, a to prvá-
čikov, ktorí po prvýkrát vstúpili do 
kráľovstva školy. Niektorí s veľkou 
radosťou a úsmevom na tváričke, 
iní zas s prestrašenými očkami, ne-
vediac, čo ich v škole čaká. Samoz-
rejme, detské očakávania z prvej 
triedy sa naplnili vtedy, keď nakuk-
li do svojich pekných tried. Pani 
riaditeľka sa osobne  bola zoznámiť 
s každým jedným prváčikom.

V tomto školskom roku sa tešíme 
z 32 prváčikov navštevujúcich 1. A 
a 1. B triedu. Tento rok budú Usi-
lovné včielky v 1. A triede a  Sovič-
ky 1. B triede.

Na prácu s prváčikmi sa veľmi tešia aj 
ich pani učiteľky Mária Vošková a Len-
ka Zanovitová.                               czš

Erasmus+, Hudba tvaruje 
Európu

Naša škola sa v nasledujúcich dvoch školských 
rokoch 2017/18 – 2018/19 zapojí do medzinárod-
ného projektu Erasmus+ s názvom Music Shapes 
Europe (Hudba tvaruje Európu). Ide o projekt finan-
covaný Európskou úniou, ktorý umožní našim uči-
teľom a žiakom spoznať ďalšie štyri zahraničné ško-
ly. Slovensko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko a 
Dánsko sú krajiny, ktoré budú spoločne pracovať a 
vzájomne sa obohacovať. K projektu neodmysliteľ-
ne patria aj mobility v piatich európskych školách. 
Hlavným cieľom projektu je naučiť sa spievať ľu-
dové piesne v rodnom jazyku všetkých piatich part-
nerov. Vrcholom bude záverečný koncert žiakov, 
ktorý sa uskutoční v školskom divadle na Sicílii v 
Taliansku. Želáme sebe, aj našim partnerom veľa 
chuti a entuziazmu do práce, ktorá, veríme, že z nás 
spraví dobrých priateľov a obohatí naše životy v 
škole i v našich rodinách.  

Lucia Štiptová, koordinátorka projektu

Otvor svoje srdce...
„Veľká láska dokáže malé veci 

premieňať na veľké. Iba láska 
dáva našim skutkom hodnotu.“  
              Sv. Faustína	

Takýmto malým skutkom na 
podporu misií je organizovanie 
tradičného  misijného jarmoku 
v Cirkevnej základnej škole sv. 
Gorazda v Námestove.

Tento rok sa uskutoční  už jeho 
17. ročník a bude sa konať 27. 
októbra 2017. Začne sa sláve-
ním sv. omše vo farskom kosto-
le o 8.00 hod. Potom bude po-
kračovať predajom výrobkov v 
priestoroch cirkevnej základnej 
školy. Všetkých srdečne pozý-
vame, aby nás navštívili a kúpou 
výrobkov z „dielní“ rodičov a 
žiakov podporili dobré dielo.

Tešíme sa na Vás!
Zuzana Ružvoňová

Usilovné včielky v 1. A triede.  Foto: czš

CZŠ Námestovo 5. naj ZŠ na Orave
Podľa aktuálneho porov-

nania výsledkov žiakov jed-
notlivých základných škôl 
spoločnosťou INEKO patrí 
Cirkevnej základnej škole sv. 
Gorazda v Námestove výbor-
né 5. miesto medzi oravskými 
základnými školami. V rámci 
žilinského VÚC je to skvelé 
23. miesto.

Mimovládna nezisková or-

ganizácia INEKO zostavuje 
rebríček škôl na základe vý-
sledkov celonárodných testov 
v 5. a 9. ročníku (Testovanie 
5, Testovanie 9) a mimoriad-
nych výsledkov žiakov vo vy-
braných súťažiach. Komplet-
né výsledky porovnania škôl 
sú k dispozícii na internetovej 
stránke spoločnosti INEKO: 
http://skoly.ineko.sk.         czš

Kolektív pedagógov na CZŠ v školskom roku 2017/2018.  
             Foto: czš

cvč maják

My nikdy nekončíme
Kam s deťmi počas letných prázdnin? To je otáz-

ka, ktorá každoročne trápi nejedného zamestnané-
ho rodiča. Možností je niekoľko. Jednu z alternatív 
prinieslo Centrum voľného času Maják už v májo-

vej ponuke. Šesť týždňov všakovakých zážitkov, 
výletov či hier nechýbalo v letných prímestských 
táboroch, ktoré pre deti centrum pripravilo. Spo-
lu s deťmi sme strávili týždeň ako na divokom 

západe, priblížili sme si život kovbojov, 
navštívili sme Oravskú lesnú železničku, 
Múzeum oravskej dediny, zabávali sme sa 
v aquaparku, zašportovali na ihrisku a v 
Stanišovskej jaskyni sme sa vžili do kože 
mýtických permoníkov, ktorí žili v podze-
mí a strážili  poklady. Tí odvážnejší zažili 
adrenalínové dobrodružstvo v lanovom 
parku Tarzánia v Hrabovskej doline, no a 
naši malí ochranári absolvovali množstvo 
turistických vychádzok a prednášok s pra-
covníkmi CHKO Horná Orava... Spoznali 
sme nových kamarátov, zažili množstvo 
zábavy, adrenalínu, tajomstiev a prekva-
pení. 

Po krátkej pauze sme tu opäť. Dva mesia-
ce lenošenia sú nenávratne preč a nastupuje 
kolobeh školských povinností, drobných 
starostí, ale určite aj kopec radosti. Mnohé 
z detí si napriek školským povinnostiam 
nájdu priestor aj na aktívne prežitie voľného 
času, preto ponúkame deťom a ich rodičom 
pestrú škálu záujmových útvarov, ktoré sme 
v tomto školskom roku pre ne pripravili. 
Určite sa môžete tešiť aj na  nejaké novinky 
a iné zaujímavé aktivity, o ktorých sa viac 
dozviete na našej fb a www stránke Centra 
voľného času Maják.  Prihlásiť sa môžete v 
priebehu septembra priamo v Centre voľ-
ného času Maják v Námestove. Všetkým 
deťom, žiačikom, žiakom a študentom pra-
jeme úspešné vykročenie do nového škol-
ského roka.              Kolektív CVČ Maják
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pozvánka

Podujatia v DKN  september - október 2017

kino kULTÚRa námestovo
september 2017

22. 9. piatok
o 16,00 h

24. 9. nedeľa
o 16,00 h

maLý yeTi

Animovaný

4 €

2D

22. 9. piatok
o 18,30 h

kinGSman: zLaTý kRUH

Akcia, komédia

6 €

3D

23. 9. sobota
o 18,00 h

nina

 Dráma

4 €

2D

RUmCaJS
29.9.Piatok 16:00

Vstupné: 3 €

Divadelné predstavenie pre 
deti.

Rumcajs bol pôvodne jičín-
skym obuvníkom, topánky si u 
neho dal ušiť aj jičínsky starosta 
Humpál. Rumcajs sa však so 
starostom nezhodol a vykázal 
ho z mesta. Zakotvil v lese Řá-
holci, kde žil spolu s manželkou 
Mankou a synom  Cipískom. 
Rozprávkový zbojník Rumcajs, 
známy ako Rumpeľ, vás určite 
poteší. Je to síce zbojník, ale 
dobrý a láskavý. Zaujme zmys-
lom pre spravodlivosť, svojráz-
nym humorom, zázračným da-
rom rozumieť si so zvieratkami 
i s rozprávkovými bytosťami a 
schopnosťou prekonávať všetky 
nástrahy.

RiCHaRD iii.
1.10. Nedeľa 18:00

Vstupné 19 €
Slovenské divadlo tanca
Strhujúci príbeh z pera Willia-

ma Shakespeara v réžii a chore-
ografii Jána Ďurovčíka. Po me-

gaúspechu v Ballet Opera Graz 
prináša Ján Ďurovčík slovenské 
naštudovanie nadčasového prí-
behu. Moderné multimediálne 
dielo získalo veľkú priazeň ve-
rejnosti i ocenenia kritikov.

Vstupenky si môžete zakúpiť 
v pracovné dni od 8:00 do 15:00 
v kancelárii Domu kultúry v 
Námestove na 1. poschodí, ale-
bo rezervovať na tel. čísle 043 
/ 55 222 47 alebo e-mailom na 
office@dkno.sk

impULzy 
- VI. rOČNÍk 

NÁMEStOVSkÝCH 
autOrSkÝCH ČÍtaNÍ

9.10. Pondelok 11:00
Projekt so zameraním pre štu-

dentov stredných škôl v Námes-
tove a širokú verejnosť. Študenti 
sa stretnú so súčasnými píšucimi 
autormi zo Slovenska a Oravy.

VI. ročník Námestovských 
autorských čítaní chce nadvia-
zať na úspešné predchádzajúce 
ročníky, na ktorých pozvaní 
spisovatelia propagovali slo-
venskú literatúru medzi stredoš-
kolskými študentmi a zároveň 
predstaviť aj autorov z Oravy. 
Zamýšľame ešte viac posilniť 
vzájomnú interakciu medzi nimi 
a zúčastnenými spisovateľmi, a 
preto sme 6. ročníku autorských 
čítaní dali názov - Impulzy.

Podujatie podporil z verejných 
zdrojov Fond na podporu ume-
nia.

GaBRieLa 
GRznáRová 

– sa narodila v Topoľčanoch, 
kde v súčasnosti žije a pracuje 
ako ekonómka. Je absolvent-
kou ekonomickej fakulty VŠP v 
Nitre. Od detstva má rada ume-
nie a literatúru. Tvoriť začala v 

deväťdesiatych rokoch. Jej bás-
ne boli publikované v Novom 
slove, Slovenských pohľadoch, 
Dimenziách, Kultúre, tiež v re-
gionálnej tlači a v zborníkoch. 
Zazneli v rádiu Regina, Lu-
men, na poetických festivaloch 
v Senici, Hodoníne, Banskej 
Bystrici, Martine, Ružomberku. 
Získala ocenenia v literárnych 
súťažiach Básne Asseco Solu-
tions, Literárny Zvolen, Goraz-
dov literárny Prešov, Literárny 
salón Trnava, Poetická Ľubov-
ňa, Krídla Ivana Laučíka, Petr-
žalské súzvuky Ferka Urbánka a 
v mnohých ďalších. V súčasnos-
ti pripravuje s vydavateľstvom 
Petrus Bratislava svoju básnickú 
zbierku Neha snehu.

miRoSLav knap 
– ilustrátor a výtvarník, ilus-

troval 15 kníh, získal viacero 
významných medzinárodných 
ocenení – Nositeľ Identifikač-
ného kódu Slovenska, Svetová 
cena Salvadora Dalího, Cena 
Európskej medaily Franza Kaf-
ku za umenie, Cena Európskej 
únie umenia za výtvarnú čin-
nosť. 

Vyštudoval žurnalistiku na 
Filozofickej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave, Cena 
V.O.A.S. Asociácie, Prvá cena 
medzinárodnej poroty Perly 
Adrie a ďalších iných. Venuje 
sa voľnej a úžitkovej grafike, 
kresbe, ilustrácii a maľbe. Žije 
a tvorí v Tvrdošíne. Je členom 
Umeleckej besedy Slovenska a 
členom Združenia grafikov. Má 
vlastnú web stránku www.knap.
sk.

miLoŠ JanoUŠek 
- spisovateľ, pesničkár a 

publicista. Divadlo: Prvé kon-
takty s divadlom sa odohrali 
počas štúdií v Prahe, v Divadle 
v Nerudovce. Pre amatérske a 
neskôr aj profesionálne divadlá 
skladal najprv len hudbu, neskôr 
začal písať aj divadelné hry. 
Literatúra: Knižne debutoval 
začiatkom deväťdesiatych ro-
kov poviedkovou zbierkou Ne-
voskové panoptikum, odvtedy 
vydal ďalších 7 kníh širokého 
záberu – poviedky, divadelné 
scenáre, poéziu, teatrologickú a 
muzikologickú literatúru. Hud-

ba: Tretia línia je hudobná – od 
začiatku osemdesiatych rokov 
vystupuje ako folkový pesnič-
kár a člen skupiny Jednofázové 
kvasenie. S „Jednofázovkou“ 
nahral 6 albumov (dva z nich 
boli nominované cenu Radio_
Head_Award), začiatkom tohto 
roku vydal sólový inštrumentál-
ny album Mapy labyrintu.

vLaDimÍRa 
maRTvÔŇová 

– sa narodila v Dolnom Kubí-
ne, strednú školu vyštudovala v 
Novej Bani – Hrabínín, kde sa 
začala venovať písaniu básní, 
žije v Hruštíne. Zapisovala si ich 
do zošita, neskôr už do mobilu. 
Najradšej si ich zapisuje v noci, 
keď svieti na oblohe mesiac, je 
všade naokolo ticho, všetci spia. 
Najlepšie sa jej písalo v období, 
keď bola platonicky zaľúbená. 
Písanie veršov ju najviac napĺňa 
a je jej najväčšou útechou a opo-
rou, v čase vnútornej samoty. Jej 
básne sú o Bohu, priateľoch, lás-
ke, vnútorných bojoch, vnímaní 
života. Okrem básní sa venuje 
aj písanou článkov do kresťan-
ského časopisu pre mladých 
- Lúčov.

maRian miLČák 
- spolupracuje so skupinou 

tvorcov časopisu Pobocza (Poľ-
sko) a s vydavateľstvom Mod-
rý Peter v Levoči. V 90-tych 
rokoch 20. storočia pomáhal 
bratovi (Petrovi Milčákovi) ini-
ciovať literárne podujatia a bás-
nické festivaly. Profesionálne 
i ľudsky je v blízkom kontakte 
s mnohými významnými auto-
rmi (Miroslav Brück, Marián 
Andričík, Valerij Kupka). Jeho 
básne boli preložené do anglič-
tiny, češtiny, poľštiny, nemčiny, 
francúzštiny, ruštiny, ukrajin-
činy, maďarčiny, chorvátčiny, 
slovinčiny, litovčiny a iných ja-
zykov. Výber z jeho poézie pod 
názvom Opus her(m)eticum 
vyšiel v Slovinsku (Ľubľana, 
2003). Sám prekladá najmä z 
poľštiny (Kornhauser, Herbert). 
Z ruštiny preložil zbierku básní 
Valerija Kupku Nestálosť. Žije 
v Levoči.

eRik onDReJiČka 
– narodil sa v bratislavskom 

Starom Meste, kde dodnes žije 
a pracuje. Písaniu poézie sa 
venuje už viac ako dve desať-
ročia. Knižne debutoval v roku 
2004 básnickou zbierkou Na 
vnútornej strane viečok. V roku 
2006 mu vyšla zbierka Tanec 
večerných vločiek. V roku 2008 
spolu s hudobníkom Milošom 
Železňákom vytvoril hudobno-
poetické CD 5 Dokonalostí a iné 
básne. V roku 2009 vyšli Ondre-
jičkove (e)Pigramy a veršovaná 
knižka pre deti Čo sa skrýva v 
ceruzke. V 2010 vytvoril hudob-
no-poetický cyklus mestskej po-
ézie Oči a rýmy – Nočné piesne 
kamenného mesta. V r. 2011 bola 
vydaná upravená verzia debuto-
vej zbierky Na vnútornej strane 
viečok. Zatiaľ poslednou publi-
kovanou Ondrejičkovou básnic-
kou zbierkou pre dospelých bola 
dvojjazyčná slovensko-anglická 
zbierka poézie Krajina Diaman-
tov-Land of Diamonds (2014). 
V roku 2015 mu vyšla ďalšia 
veršovaná knižka pre deti s ilus-
tráciami Barbory Paulovičovej 
Abecedári. Tri z jeho piatich 
kníh dostali literárne ocenenia. 
Za zbierku Oči a rýmy, ako aj za 
reedíciu zbierky Na vnútornej 
strane viečok, získal ocenenie 
Najkrajšia kniha Slovenska.

meDaRD SLovÍk 
– žije v Rabčiciach, je ab-

solventom prírodovedeckej 
fakulty UMB v Banskej Bys-
trici. Pôsobí ako knihovník-
informatik v Mestskej kniž-
nici v Námestove. Publikoval 
v periodikách Mladé rozlety, 
Dotyky, Slovenské pohľady a 
Romboid. Debutoval knihou 
básní a krátkych próz Medar-
dovská kvapka (1999), ktorú 
vydal vo vlastnom náklade. 
Vo vydavateľstve Solitudo 
mu vyšla poeticko-fantazijná 
novela Kont(a)ranto (Námes-
tovo, 2003) a vo vydavateľ-
stve Rak zbierka básni Horské 
dúšky medu. V roku 2014 mu 
vyšla kniha Psie modré nebo 
vo vydavateľstve Skalná ruža, 
ktorá obsahuje krátke prózy 
spomienkového, cestopisného 
a reportážneho charakteru a 
v roku 2017 mu vyjde kniha 
Stretnutia naslepo vo vydava-
teľstve ArtisOmnis.

JURaJ ŠeBeSTa 
– pracuje a žije v Bratislave. 

Publikuje poviedky a články v 
rôznych periodikách. Prekla-
dá divadelné hry z angličtiny. 
Slovenský rozhlas uviedol jeho 
hru Kuleha. Knižne debutoval 
roku 2005 zbierkou povie-
dok Triezvenie (nové vyda-
nie 2015). V roku 2008 vydal 
román Keď sa pes smeje, za 
ktorý získal viaceré ocenenia: 
Objav roka – Cena Stana Ra-
diča, Kremnické gagy 2009; 
finalista súťaže Anasoft litera 
2008; Najlepšia kniha pre deti 
a mládež – zima 2008, Bibia-
na a Slovenská sekcia IBBY; 
Zápis na čestnú listinu IBBY 
2010. V roku 2011 vyšiel jeho 
komiksový román Venussha 
(Ťažký týždeň), za ktorý tiež 
získal rôzne ocenenia. Autor-
ské dramatizácie oboch romá-
nov uvádza Divadlo Ludus. V 
roku 2013 publikoval mono-
grafiu Cesta prekladu dlhým 
dňom do noci. V roku 2017 mu 
vyšla v slovenčine i rómčine 
knižky Bájky – Phurevakeribe-
na – o bajki.

veRona ŠikULová 
- Vyštudovala žurnalistiku na 

Filozofickej fakulte Univerzi-
ty Komenského v Bratislave. 
Pôsobila ako novinárka. Prvé 
prózy publikovala časopisecky 
a v zborníku mladých autorov 
Druhý dych (1985). Debuto-
vala knihou Odtiene (1997) a 
ďalej napísala prózy Z obloka 
(1999), Mesačná dúha (2003), 
Domček jedným ťahom (2009), 
Miesta v sieti (2011), Diera do 
svetra (2012), Medzerový plod 
(2014), Petrichor (2016). Oce-
nenia: 1997: Cena Ivana Kraska 
za knižný debut Odtiene, 2015: 
Anasoft litera za knihu Medze-
rový plod, 2016: Krištáľové 
krídlo za rok 2015 v kategórii 
publicistika a literatúra za knihu 
Medzerový plod.

oRavaJazz 
FeSTivaL 2017

20. – 21.10.
Ôsmy ročník festivalu Orava-

Jazz sa bude konať  20. a 21. ok-
tóbra 2017 tak ako minulý rok v 
Dome kultúry v Námestove.

24. 9. nedeľa
o 18,30 h

kToRý Je Ten pRavý?

Romantický, komédia

4 €

2D

28. 9. štvrtok
o 18,00 h

Fk: kŘiŽáČek

Historický, dráma

3 €

2D

29. 9. piatok
o 18,30 h

HRáČi So SmRŤoU 

Triler, mysteriózny

4 €

2D

Evanjelium podľa Matúša
Námestovský Ochotnícky Súbor (NOS) 

vznikol ako pokus obnoviť v Námestove 
ochotnícke divadlo (február 2015), ktoré tu 
naposledy pôsobilo pred viac ako 20-timi 
rokmi. Pokus sa podaril a NOS má dnes za 
sebou dve premiéry a niekoľko ďalších pred-
stavení, dokonca súťažných, s dvoma diva-
delnými hrami Ferka Urbánka Náš pán Ujo 
a Strašidlo. 

Do tretice sa NOSáci verejnosti predstavi-
li  muzikálovou divadelnou hrou Evanjelium 
podľa Matúša,  ktorá mala premiéru v júli, 
v rámci festivalu Verím Pane 2017. Autorom 
je Maroš Bránický, o réžiu sa opäť postarala 
Marika Vojtašáková. Spoluúčinkovala kapela 
bratov Kurtulíkovcov a ich hostí.  

Ak ste nestihli premiéru, v ktorej mali divá-
ci možnosť vidieť, že príbehy z Evanjelia sú 
stále živé, nevadí, NOSáci vás pozývajú na 
reprízu, ktorá bude 11. 11. 2017 o 19:00, v 
Dome kultúry v Námestove.                  (mv)

Z premiéry muzikálovej divadelnej hry Evanjelium podľa Matúša, ktorú 
Námestovský Ochotnícky Súbor predvedie v repríze 11. novembra v DKN 
v Námestove.             Foto: ar nos
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Rozpis lekárenských pohotovostných služieb 
september – október 2017  v Námestove

spoločeNská RubRika

	 	
odišli z Našich Radov

    narodení v júli 2017

saloň eduard  65
Bandíková emília  58

Dudík Dušan  73
kutlák Anton  62

    v júli 2017

Zjavka Dávid
Zjavka Alex
Juritková karin
Šipošová Natália
košútová elizabeth

Zoššák matej
Oginčuková Violeta
tomovčíková Juliana
kormaňáková klára
pindiaková Lea

    narodení v auguste 2017
piták marek
murínová Alžbeta
Brontvaj milan
Baraniaková Viktória
sivoň peter
Ďubašáková Viktória
Jankuliaková Lucia
Hvoľka Oliver
skočík patrik

kubáň matias
kolejáková mária
medvecký Alexander
Dudek Jakub
Dudek matej
Valek Nataniel
Brejčáková Nina
Zajacová Nela

Čajková mária  53
urbanová Oľga  81

Jagnešák  Jakub  0
Čiernik milan  49

    v auguste 2017

Určite nádherný bol pohľad na Oravskú priehradu a jej okolie minulý víkend z tohto balóna. No aj na balón a scenériu tejto 
časti okolia Námestova.                           Foto: Milan Rentka

23.9.	 Sob	 Lekáreň	AGAPÉ	Nábrežie	765/1,	Námestovo			13:00 - 19:00 

24.9.	 Ned	 Lekáreň	AGAPÉ	 Nábrežie	765/1,	Námestovo	 	

	 	 	 	 	 	8:00 - 19:00	

30.9.	 Sob	 Lekáreň	Poliklinika	 Červeného	kríža	62/30,				13:00 - 19:00 

1.10.	 Ned	 Lekáreň	Poliklinika	 Červeného	kríža	62/30,1		 8:00 - 19:00	

7.10.	 Sob	 Lekáreň	FARMÁCIA	Červeného	kríža	1602/35,		 	

	 	 	 	 	 13:00 - 19:00	

8.10.	 Ned	 Lekáreň	FARMÁCIA	Červeného	kríža	1602/35,		 	

	 	 	 	 	 8:00 - 19:00	

14.10.	Sob	 Lekáreň	MATKY	TEREZY		Štefánikova	210,		 	 13:00 - 19:00	

15.10.		Ned	Lekáreň	MATKY	TEREZY	Štefánikova	210,		 	 	8:00 - 19:00	

21.10.		Sob	Lekáreň	TABLETA	 Mláka	1258,	02901		 	 13:00 - 19:00	

22.10.		Ned	Lekáreň	TABLETA	 Mláka	1258,	02901		 	 8:00 - 19:00

28.10.	Sob	ZELENÁ	LEKÁREŇ	 Červeného	kríža	130/29,		13:00 - 19:00	

29.10.	Ned	ZELENÁ	LEKÁREŇ	 Červeného		kríža	130/29,	Námestovo

	 	 	 	 	 8:00 - 19:00

1.	11.	Str	Lekáreň	V	KLINCI	Hviezdoslavovo	námestie	213,	Námestovo	

	 	 	 	 	 8:00 - 19:00	

4.	11.	Sob	Lekáreň	V	KLINCI	Hviezdoslavovo	námestie	213,	Námestovo	

	 	 	 	 	 13:00 - 19:00	

5.11.	Ned	Lekáreň	V	KLINCI	Hviezdoslavovo	námestie	213,	Námestovo

	 	 	 	 	 	8:00 - 19:00	

11.11.	Sob	Lekáreň	AGAPÉ	 Nábrežie	765/1,	Námestovo

	 		 	 	 	 13:00 - 19:00	

12.11.	Ned	 Lekáreň	AGAPÉ	 Nábrežie	765/1,	Námestovo	 	

	 	 	 																																								8:00 - 19:00	

17.11.	Pia	Lekáreň	Poliklinika	Červeného	kríža	62/30,	Námestovo	

	 	 	 																																								8:00 - 19:00	

18.11.	Sob	 Lekáreň	Poliklinika	 Červeného	kríža	62/30,	Námestovo		

	 	 	 																																						13:00 - 19:00	

19.11.	Ned	 Lekáreň	Poliklinika	 Červeného	kríža	62/30,	Námestovo

		 	 	 	 	 8:00 - 19:00

    narodení v júni 2017

mikuška Dávid
suľová Alica
krčmáriková Nella
Judáková klára

Ľabdíková ella
Jagnešák Jakub
Hojo matúš
Vrábľová Daniela

petrovič Ján 87 ratulovský Jozef 77

    v júni 2017

farebná inzercia čiernobiela inzercia

cena za cm2: 0,40 €                        cena za cm2: 0,28 €

Zľavy: 3 -5x  10%, 5 – 10x  20%
Príplatky: 1. str. v hornej polovici 100%, 
                            v dolnej polovici 50%
Uzávierka: 15 dní pred uverejnením
Agentúrna zľava: 10 %
Riadková inzercia:    
súkromná: bezplatne
komerčná: riadok v novinovom stĺpci  0,30 €
Dodanie predlôh: v PDF, JPG, TIF, CDR 11
Cena za vkladanie: 
komerčná vkladačka 0,014 €/ks
nekomerčná vkladačka  0,010 €/ks

1/1 str.   250,48 €
1/2 str.   125,24 €                              
1/3 str.      83,49 €
1/4 str.      62,62 €
1/8 str.         31,31 €           
1/16 str.      15,65 €

1/1 str.        357,84 €
1/2 str.      178,92 €
1/3 str.       119,28 €
1/4 str.         89,46 €
1/8 str.       44,73 €
1/16 str.      22,36 €



Prvého septembra, teda 
v deň Ústavy Slovenskej 
republiky, sa v novootvo-
renom tenisovom areáli 
Hotela Studnička uskutoč-
nil nultý ročník tenisového 
turnaja Námestovo Open 
2017. Dvanásti amatérski 

tenisti bojovali od desiatej 
hodiny ráno na tenisových 
dvorcoch až do večerných 
hodín, kedy sa rozhodlo o 
najlepších štyroch, ktorí si 
zahrali finále a súboj o tre-
tie miesto. Víťazom nultého 
ročníka tenisového turnaja 

Námestovo OPEN 2017 sa 
stal Jozef Žitňák, ktorý vo 
finále porazil Maroša Fer-
nezu 2:1 na sety. V súboji o 
tretie miesto si lepšie počínal 
Michal Glonek, ktorý zdolal 
Vladimíra Murína. Premiéra 
tohto turnaja dopadla na vý-
bornú, o čom svedčí aj počet 
aktívnych hráčov. Veríme, že 
sa znova podarilo položiť zá-
klad pre rozvoj tenisu v Ná-
mestove.                      (mk)
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kšh seniorov

šport

stolný tenis

Premiérovo medzi staršími 3. - 4.
Dalibor Diko z Námesto-

va, premiérovo v kategórii 
juniorov, dosiahol skvelé 
umiestnenie.

Súťažná sezóna 2017/18 
sa začala tradičnou sériou 
mládežníckych medzinárod-
ných turnajov SatelliteTour 
2017 (Topoľčany-Haví-
řov-Hluk). Dalibor Diko z 
Námestova na prvom turnaji 
v Topoľčanoch premiérovo 
v kategórii juniorov, teda v 
konkurencii o dva roky star-
ších chlapcov, obsadil pekné 
konečné 3. – 4. miesto. Nad 
jeho sily bola iba slovenská 
dorastenecká jednotka Jakub 
Zelinka z Košíc. Damian 
Makúch obsadil konečné 46. 
- 58. miesto. Martin Kysel a 
Natália Divinská z Tvrdoší-
na obsadili zhodne 5. - 8. 
miesto. V kategórii juniorov 
štartovali oficiálne reprezen-
tácie Slovenskej republiky i 
Českej republiky, Ukrajiny 
a Bieloruska a ďalej hráči 
popredných klubov siedmich 
európskych štátov.           (ni) Dalibor Diko v zápasovom nasadení.                             Foto: Sto Oravan Námestovo

námestovo open 2017

Víťazom nultého ročníka sa stal Jozef Žitňák

Víťazom nultého ročníka 
tenisového turnaja Námesto-
vo OPEN 2017 sa stal Jozef 
Žitňák (vpravo). 

           Foto Michal Glonek

Do turnaja sa okrem víťaza zapojilo jedenásť oravských amatérskych tenistov.   
                   Foto: Michal Glonek

Námestovčania na KŠH úspešní
Okresná organizácia Jed-

noty dôchodcov Slovenska 
Námestovo (OO JDS) bola 
poverená Krajskou organi-
záciou JDS Žilina usporia-
dať letné Krajské športové 
hry (KŠH) seniorov, ktoré sa 
uskutočnili 12. júla v pries-
toroch ZŠ Rabča. Každá z 
dvanástich OO JDS  v kraji 
mohla na KŠH vyslať 12 sú-

ťažiacich a každý súťažiaci 
mohol štartovať len v troch 
disciplínach. Muži a ženy sú-
ťažili vdeviatich disciplínach 
a v troch vekových kategó-
riách. OO JDS Námestovo 
reprezentovali štyria Námes-
tovčania: Margita Grebáčo-

vá, K 3, vrh guľou, hod váľ-
kom, granát na cieľ, Marta 
Puváková, K 1, vrh guľou, 
hod váľkom, granát na cieľ, 
Miroslav Krupa, K 1, vrh gu-
ľou, granát na diaľku, Milan 
Miklušičák, K 3, vrh guľou, 
granát na diaľku, streľba zo 
vzduchovky.

Celkove sa KŠH zúčastnilo 
112 súťažiacich športovcov a 
spolu s rozhodcami, organi-
začnými pracovníkmi, hos-
ťami a divákmi z radov JDS 
bolo na tomto podujatí spolu 
až 280 účastníkov.

 V atletických disciplínach 
(behy, vrh guľou, hod graná-

tom do diaľky a na cieľ a hod 
váľkom) súťažilo až 80 per-
cent súťažiacich seniorov.

Reprezentanti OO JDS Ná-
mestovo v atletických discip-
línach príkladne zabojovali a 
získali celkove šesť medailí, 
čím sa zaradili v celkovom 
hodnotení k tým lepším ok-
resom v rámci Žilinského  
kraja. Najúspešnejšou repre-

zentantkou bola Gitka Grebá-
čová, ktorá si odniesla medai-
lu z každej disciplíny, v ktorej 
štartovala - bronz v hode 
granátom na cieľ, striebro v 
hode váľkom na diaľku a zla-
to za vrh guľou. Je to už tre-
tia jej zlatá vo vrhu guľou za 

sebou z troch KŠH seniorov, 
ktorých sa zúčastnila. Ďalším 
zlatým bol Milan Miklušičák 
vo vrhu guľou pri svojom pr-
vom štarte na KŠH. Dvoma 
striebornými medailami pris-
pela k celkovej bilancii Oľga 
Kozáková zo Zubrohlavy za 
2. miesto v behu na 50 m a 
2. miesto v stolnom tenise. 
Všetkým úspešným medai-
listom srdečne blahoželáme 
v mene OO aj MO JDS Ná-
mestovo.

Václav Nečas  
člen organizačného 

výboru 
za OO JDS Námestovo 

Margita Grebáčová na najvyšší stupienok víťazov na kraj-
ských športových hrách seniorov za víťazstvo vo vrhu guľou 
vystúpila zakaždým, keď sa ich  zúčastnila.   Foto: F. Gender

Úspešným reprezentantom vo vrhu guľou bol aj Milan Miklu-
šičák, ktorý sa postavil na najvyšší stupienok víťazov hneď po 
svojom prvom štarte na KŠH.             Foto: F. Gender



Družstvo dospelých má 
odohraných už osem súťaž-
ných zápasov. Aktuálne sa 
nachádza na 10. priečke s 
celkovým skóre 14:13. Hráč-
sky káder sa pred sezónou 
veľmi nezmenil a asi najzau-
jímavejším pohybom v kádri 
je príchod Mareka Žákovi-
ča, ktorý naposledy obliekal 
dres Dolného Kubína. Ide 
o hrotového útočníka, kto-
rý rýchlo zapadol do tímu a 
jeho príchod sa dá rozhod-

ne pokladať za prínos. Jeho 
štyri góly sú predpokladom, 
že by sa Námestovu konečne 
mohlo podariť nájsť kvalit-
ného zakončovateľa, keďže 
práve zakončenie bolo asi 
najväčšou slabinou tímu v 
posledných rokoch. Strelec-
ky sa začal presadzovať aj 
Patrik Jagnešák. Sieť súpe-
rov rozvlnil už 5-krát a svo-
jimi výkonmi konečne začal 
napĺňať svoj veľký poten-
ciál. Obsadenie družstiev 

v tretej lige v tejto sezóne 
naozaj nabralo na kvalite. 
Námestovčania si zmerali 
resp. zmerajú sily napríklad 
s tímom MFK Dukla Ban-
ská Bystrica, ktorý sa zlúčil 
s Kremničkou. V tabuľke 
nájdete aj Rimavskú Sobo-
tu, či FOMAT Martin, ktorý 
ešte v minulej sezóne hrávali 
druhú najvyššiu slovenskú 
ligu. Diváci si tak môžu 
vychutnávať naozaj kvalitné 
zápolenia. Námestovčanov 

môže mrzieť predovšetkým 
vysoký počet remíz, ktorých 
majú najviac zo všetkých 
tímov. Konkrétne štyri, čo 
ich určite stojí stratu lep-
šieho postavenia v tabuľke. 
Okrem spomínaných remíz 
sa zverenci Ivana Rusnáka 
2-krát tešili z víťazstva a na 
konte majú aj rovnaký počet 
prehier. 

Výsledky doteraz 
odohratých zápasov:
MFK Žarnovica 2:2 MŠK 

Námestovo – góly: Žáko-

vič, Buckulčík
MŠK Námestovo 3:0 FTC 

Fiľakovo – góly: Siman, 
Kubica, P. Jagnešák

TJ Tatran Oravské Veselé 
1:1 MŠK Námestovo – gól: 
Kurtulík

MŠK Námestovo 1:1 FK 
Čadca – gól: Michal Čier-
nik

MŠK Rimavská Sobota 
4:1 MŠK Námestovo – gól: 
Žákovič

MFK Nová Baňa 2:2 
MŠK Námestovo – góly: P. 
Jagnešák, Žákovič

MŠK Námestovo 4:0  
MFK Detva – góly: P. Jag-
nešák 2x, R. Jagnešák, 
Žákovič

MŠK Námestovo 0:3 
MŠK Fomat Martin

Strelci gólov dospelých 
v sezóne 2017/2018 po 8 
kolách:

5 - Patrik Jagnešák, 
4 - Marek Žákovič, 
1 - Martin Buckulčík,  

Juraj Siman, Samuel 
Kurtulík, Michal Čiernik, 
Rastislav Jagnešák.

Marián Kasan
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a-tím aktuálne na 10. mieste

Marek Žákovič sa hneď po svojom príchode stal oporou mužstva. Urastený hrotový útočník je 
veľmi silný v osobných súbojoch a navyše, dokáže strieľať dôležité góly.     Foto: Milan Švába

Aktuálne najlepším strelcom dospelých je Patrik Jagnešák. Presne sa trafil už 5-krát. Jeden 
presný zásah pridal aj po nádhernom priamom kope.                Foto: Milan Švába

MšK Námestovo netrpezlivo 
čakalo na žreb 4. kola Sloven-
ského pohára. „priali sme si Slo-
van Bratislava alebo Spartak tr-
nava,“ povedal tréner žlto-čier-
nych Ivan rusnák.

oravskí futbalisti zažívajú his-
torický moment. postúpili medzi 
32 najlepších tímov na Sloven-
sku a dostali za to krásnu odme-
nu. privítajú Spartak! 

V prvom kole Námestovo zdo-
lalo susednú Oravskú Jaseni-
cu v pomere 1:0. Následne sa 
v druhom kole predstavilo na 
domácom ihrisku v súboji proti 
druholigovému AFC Nové Mes-
to nad Váhom. Napriek tomu, že 
súper bol papierovým favoritom, 
domáce Námestovo, po góloch 
Žákoviča, Kurtulíka, Kormaňá-
ka a Patrika Jagnešáka, doká-
zalo jednoznačne zvíťaziť. V tre-
ťom kole žlto-čiernych vyzval 
ďalší oravský súper, Oravská 

Poruba. Napriek rozdielu dvoch 
líg domáca Poruba dokázala 
Námestovo vytrápiť a zápas sa 
v riadnom hracom čase skončil 
remízou 1:1. O presné zásahy 
sa postarali domáci Filip Kolo-
rédy a námestovský Rastislav 
Jagnešák. V penaltovom roz-
strele sa naplno prejavili skúse-
nosti treťoligového Námestova, 
ktoré zvíťazilo 4:2. Vďaka tejto 
úspešnej ceste si tak oravská 
športová verejnosť bude môcť 
vychutnať ďalší športový svia-
tok.

Zápas so Spartakom trna-
va je predbežne naplánovaný 
na stredu 27. septembra.

                                        (mk)

Námestovo sa v zápase s Orav-
skou Porubou nečakane natrápi-
li. Vďaka úspešnému rozstrelu sa 
však teší z postupu. 

                    Foto: Milan Švába

Do námestova príde slávny Spartak trnava


