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Šťastie praje (iba) pripraveným
Po novom územno-správnom 

členení SR v roku 1996 sa ná-
mestovská nemocnica spolu s 
priľahlými pozemkami dosta-
la zo zákona bezodplatne do 
vlastníctva Vyššieho územné-
ho celku Žilina, pretože Mesto 
Námestovo o tento majetok 
neprejavilo záujem. Takmer 
dvadsať rokov teda stojí jej 
veľká časť – dva skelety – bez 
akejkoľvek ďalšej investície a 
objekt stále rýchlejšie nahlodá-
va zub času a chátra. Namiesto 
služieb občanom v ňom začali 
dokonca rásť stromy, ktoré tu 
„nasadil“  satirik-vietor. 

Minulý rok VÚC Žilina po-
núklo skelety mestu za sym-
bolické euro, časti pozemku 
v ich blízkosti predalo for-
mou dražby súkromnej osobe. 
Dražby sa vtedy zúčastnilo 
aj mesto Námestovo, suma 
vyhnaná dražbou však bola 
nad jeho sily. A keďže krajská 
samospráva mala nedávno v 
úmysle v predaji ďalších po-
zemkov spomínanou formou 
pokračovať, 950 m2, ktoré sa 
mali predať, by zablokovalo 
prístup mesta ku skeletom, 
ktoré podľa mestskej samo-
správy malo Námestovo zá-
ujem od krajskej samosprávy 
prevziať za euro a vybudovať 
v nich byty, resp.  parkovací 
dom. Pripravovaný predaj po-
zemkov by sa bol zaiste usku-
točnil, nebyť dvoch novozvo-
lených poslancov VÚC Igora 

Janckulíka a Albína Maslaňá-
ka. Zmobilizovali mestských 
a ostatných krajských poslan-
cov za okres Námestovo a 
primátora Námestova, všetci 
podpismi potvrdili nesúhlas 
s predajom spomínaných po-
zemkov a návrh na tento od-
predaj žiadali stiahnuť z prog-
ramu aktuálneho rokovania 
krajského zastupiteľstva. Ich 
návrh akceptovali tri komisie 
– zdravotnícka, regionálna a 
finančná a tak predaj preby-
točného majetku Oravskej 
polikliniky v Námestove, teda 
spomínaných 950 m2 parcely 
v blízkosti skeletu bol stiahnu-
tý z rokovania poslaneckého 

zboru. „Ak by sme dovolili 
predaj prístupových pozem-
kov k skeletu bez toho, že by 
sme vedeli, čo so skeletom 
samotným, už dopredu by 
sme sa vzdali možnosti vy-
užiť tieto rozostavané objekty 
pre potreby mesta Námesto-
vo či Námestovského okresu. 
Prioritou je rozhodnúť, čo so 
skeletmi, až potom riešiť po-
zemky okolo nich. Je tiež ne-
zdravé, že pozemky, ktorých 
sa občania v minulosti vzdali 
- predali ich pre potreby budú-
cej nemocnice, by mali dnes 
slúžiť iným cieľom 
a súkromným sub-
jektom, ktoré na to 

majú, nie mestu a ľuďom re-
giónu“, argumentuje poslanec 
VUC Igor Janckulík. „Chceli 
sme vyzvať aj poslanecký 
zbor mesta Námestovo, aby 
sa aktuálne seriózne zaoberal 
otázkou, čo s rozostavanými 
objektmi a našiel riešenie, ako 
ich využiť pre potreby mesta a 
okresu, pretože polikliniku a s 
ňou súvisiaci majetok by sme 
mali zveľaďovať, nie bezhla-
vo predávať“ pridáva sa posla-
nec Albín Maslaňák. „Mesto 
by malo požiadať o navrátenie 
tohto majetku, vrátane pozem-

kov, za symbolické euro, resp. 
prinajhoršom pozemky žiadať 
kúpiť v priamom predaji, teda 
nie formou dražby, lebo tak je 
to správne.“

Jednoznačné rozhodnutie, 
čo s rozostavanými objektmi 
polikliniky, však zatiaľ medzi 
poslancami MsZ v Námestove 
nepadlo, resp. táto téma nebo-
la v ostatnom čase na progra-
me rokovania. Bude sa však 
zrejme treba poponáhľať, lebo 
žilinská župa sa môže začať 
pýtať a – šťastie praje (iba) 
pripraveným.

Anna Lajmonová 

Futbalová radosť

Výbornú propagáciu Ná-
mestovu urobili svojím 
vystupovaním mladší do-
rastenci MŠK Námestovo, 
ktorí vo futbalovom ročníku 
2013/2014 valcovali súperov 
doma i vonku. V štrnástich 
domácich vystúpeniach ne-
stratili ani bod a neinkasovali 
ani gól. Za skvelú reprezen-

táciu si hráči i tréner Ivan 
Rusnák zaslúžia vďaku a po-
chvalu. 

Takto, nad hlavami svojich 
zverencov, sa po poslednom 
zápase ocitol tréner skvelého 
futbalového kolektívu mlad-
šieho dorastu (viac na 12. 
str.) 

Text a foto: Milan Švába

40 životných kapitol ZŠ Komenského
„Naša škola základná 

najstaršiu históriu  má. 40 
rokov pozerá, aká cesta je 
nám súdená... 

Svoje brány otvorila ZŠ na 
Komenského ulici prvýkrát 
1. februára 1974. Odvtedy sa 
v nej odžilo a odohralo ob-
rovské množstvo životných 
príbehov, udalostí, zážitkov 
a spomienok tých, ktorí ško-
lu navštevovali ako žiaci, či 

pracovali v nej ako zamest-
nanci. Všetkým sa v mysli 
utkala pavučina spomienok 
s jemnými vláknami pádov i 
výhier, sklamaní a úsmevov, 
spoznávania i lúčenia. 

Oslava 40. výročia tej-
to školy sa začala 21. mája 
slávnostnou svätou omšou 
za všetkých, ktorí s ňou boli 
v celej jej histórii spojení. Sv. 

Najmä do priestorov nezastrešeného skeletu sa skutočne nasťa-
hovala  - príroda: Jazierka, obrastené machom, blízko jedného 
dokonca vyrastajúci stromček javora. Všade  neporiadok, ale 
najmä veľké nebezpečie číha za tie roky na „návštevníkov“ zrú-
canín vo vlastníctve VÚC Žilina v centre Námestova. Foto: (lá)

Oslavy 40. výročia ZŠ Komenského obohatili žiaci svojím 
programom.                   Foto: Katka Kozáková

„Po štyroch rokoch v Hor-
ných Kočkovciach a troch 
v Považskej Bystrici prišiel 
rok 1997. Festival Verím 
Pane sme chceli presťaho-
vať do Banskej Bystrice, no 
nepodarilo sa. Už sa zdalo, 
že definitívne skončil. V lete 
som však v Močenku stretol 

Jara Poláčka a Maťa Pinzíka 
a oni mi povedali: „Choď do 
Námestova za primátorom 
Ivanom Krušinským a uvidíš, 
že festival bude.“ Šiel som. 
Vďaka nemu sa v roku 1998 
festival Verím Pane presťa-
hoval do Námestove a vďaka 
jeho nástupcom v primátor-

skom kresla a vďaka Námes-
tovčanom tu sídli dodnes. 
Aj keď v posledných rokoch 
trpíme nedostatkom ubyto-
vacích kapacít. Boli roky, 
keď sme mali ubytovaných aj 
1200 účastníkov a 400 účin-
kujúcich. Dnes vieme ubyto-
vať okolo 500 - 600 ľudí, čo 

je pre náš festival málo.“ 
Viac o festivale Verím Pane, 

ktorý bude v Námestove 15. - 
20. júla, ústami jeho zaklada-
teľa a hlavného organizátora 
Juraja Drobného, na str. 9.)

Na fotografii Martin Noris 
- gitara, Juraj Šušaník 

- bicie. Foto: (ar vp)

V Námestove sme 
doma

Potešiteľná správa o prieťahu 
Námestovom

Dlho a netrpezlivo oča-
kávané riešenie dopravnej 
situácie pri vstupe do mesta 
sa posunulo do predposled-
nej etapy. Vo Vestníku ve-
rejného obstarávania sa 1. 
júla 2014 objavilo predbežné 
oznámenie o začatí výberu 
zhotoviteľa na stavbu „I/78 
Námestovo – prieťah“. Ide 
o rekonštrukciu štátnej cesty, 
prechádzajúcej Námestovom 
od cintorína cez autobusové 
nástupište, cez kruhovú kri-
žovatku pod kostolom až po 
výjazd z Námestova smerom 

na Oravskú Polhoru. Praktic-
ky to znamená, že náročné 
prípravné práce boli ukonče-
né vydaním stavebného po-
volenia a začalo sa výberové 
konanie na dodávateľa stav-
by. Zároveň to tiež znamená, 
že stavba je aj finančne za-
bezpečená. V tejto chvíli ešte 
nevieme presne povedať, 
kedy budeme do Námestova 
vchádzať cez kruhovú kri-
žovatku, dôležité však je, že 
začatiu stavby by už nemalo 
nič stáť v ceste.

Milan Rentka

Pokračovanie na 3. str.
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Zo zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Námestove

V júni sa konali dve zasadnu-
tia mestského zastupiteľstva. 
Prvé z nich bolo zvolané  2. 
júna na základe žiadosti sied-
mich poslancov. Program ro-
kovania bol doplnený o bod tý-
kajúci sa súdneho sporu mesta 
so spoločnosťou Stavebný 
podnik so sídlom v Námesto-
ve. Predstavitelia mesta boli 
informovaní o podniknutých 
krokoch v spore zo strany ad-
vokátskej kancelárie. Poslanci 
odporučili primátorovi mes-
ta, aby splnomocnil advokáta 
JUDr. Jozefa Poláka pre začaté 
exekučné konanie. Podaním 
námietok a návrhu na odklad 
exekúcie sa oddiali výkon 
exekúcie proti mestu. Hlav-
ným bodom bolo prerokovanie 
pripomienok niektorých obča-
nov z ulíc Slanická a Ružová 
k prebiehajúcej rekonštrukcií 
ulíc a chodníkov. Občania boli 
nespokojní s kvalitou zrealizo-
vaných prác pri úprave ciest a 
dožadovali sa položenia zám-
kovej dlažby na chodníkoch. 
Po diskusii s občanmi ostala 
realizácia zákazky nezmene-
ná. Počas zasadnutia poslanci 
žiadali od vedenia mesta in-
formácie, v akom stave sa na-
chádzajú ďalšie naplánované 
investičné akcie. Schválili tiež 
vstup mesta do občianskeho 
združenia Miestna akčná sku-
pina Biela Orava. Vstupom do 
združenia môže mesto získať 
finančné prostriedky z fondov 
Európskej únie.

V poradí tretie tohtoročné 
zasadnutie mestského zastupi-

teľstva sa uskutočnilo 25. júna. 
V úvode sa z navrhovaného 
programu vypustil bod týka-
júci sa všeobecne záväzného 
nariadenia mesta k úprave 
prevádzkových dôb v prevádz-
kach mesta. Poslanci požia-
dali primátora zvolať verejné 
stretnutie s občanmi mesta a 
prevádzkovateľmi služieb. Na 
prehodnotenie do komisií vrá-
tili späť aj zmenu nariadenia 
o dotáciách z rozpočtu mesta. 
Mesto bude môcť vyčleniť fi-
nančné prostriedky aj vo forme 
grantov. Grant získa žiadateľ 
po splnení podmienok uprave-
ných v grantovej výzve. Žia-
dateľ sa však na financovaní 
projektu podporeného grantom 
bude musieť spolupodieľať. 

Rozpočtovým opatrením sa 
menil rozpočet mesta. Tech-
nickým službám mesta sa vy-
členil príspevok vo výške 26 
288 €. Použije sa na opravu 
prepojovacej chodby medzi 
budovami v areáli Materskej 
školy na Brehoch. Základná 
škola Komenského dostane 8 
860 €  na zriadenie športovej 
triedy zameranej na hokej. 
Dobrovoľný hasičský zbor 
môže počítať pri kúpe moto-
rového vozidla Tatra 148 aj so 
sumou vo výške 4 000 €.  Na 
vyasfaltovanie ulice Strojá-
renskej sa schválila suma vo 
výške 10 000 €. Asfaltovou 
úpravou prejde aj úsek uli-
ce Ružovej za pekárňou od 
križovatky po koniec slepej 
ulice. Počíta sa s výdavkom 
7 500 €. Rekonštrukcia ulice 

Polom sa navýšila o sumu 18 
500 eur.

Po rozpočtových úpravách 
prišiel rad na schvaľovanie 
hospodárenia mestských prís-
pevkových organizácií za rok 
2013. Technické služby mesta 
vykázali zisk po zdanení vo 
výške 11 710,94 €. Dom kultú-
ry prebytok vo výške 9 170,66  
€. Uvedené sumy sa presunuli 
do ich rezervných fondov. Po-
slanci schválili záverečný účet 
mesta za rok 2013 bez výhrad.  
Prebytok vo výške 425 953,18 
eur sa prevedie na účet rezerv-
ného fondu mesta. 

V závere sa rokovalo o ma-
jetkovoprávnom vysporiada-

ní pozemkov pod plánovanú 
výstavbu náučného chodníka 
okolo nábrežia Oravskej prieh-
rady. Kúpa časti pozemkov od 
podielových spoluvlastníkov 
by mesto stála cca 45 163 eur. 
Cena bola stanovená znalec-
kým posudkom. Zvyšnú časť 
pozemkov mesto získa vyňa-
tím z pôdneho fondu. Návrh 
schválenia kúpy hlasovaním 
neprešiel. Bude ešte predme-
tom rokovaní v príslušných 
komisiách.

Viac informácií o prijatých 
uzneseniach a hlasovaní po-
slancov nájdete na www.na-
mestovo.sk.

Ferdinand Bolibruch 
poslanec MsZ

Aj spoločné nahliadanie do dokumentov k práve prerokúvanému 
problému býva súčasťou rokovaní poslancov MsZ, najmä ak treba 
pri rozhodovaní overiť nejaký dôležitý údaj, číslo či plochu. Je to v 
poriadku, problémom však, najmä v ostatnom období,  začína byť 
celková disciplína v rokovacej sále. A nespokojnosť z toho preja-
vujú občania, poslanci i vedenie mesta. K návratu k  “starým dob-
rým časom“ spred niekoľkých volebných období môžu ale prispieť 
všetci – poslanci, občania i zástupcovia mesta...       Foto: (ar lá)

Poslanci ohrozili najväčšiu
investíciu

Už sme písali o najväč-
šej investičnej akcii mesta v 
tomto roku, ktorou malo byť 
vybudovanie náučného chod-
níka na brehu priehrady, od 
amfiteátra až po hotel Stud-
nička. V predchádzajúcom 
čísle Námestovčana sme sa 
dokonca dozvedeli, že túto 
akciu malo vo svojom „prog-
rame“ Námestovo-inak... O 
to nepochopiteľnejšie bolo 
hlasovanie poslancov z tohto 
zoskupenia, konkrétne Me-
lišíka, Zanovita, Jankuliaka, 
Čiernika, ktorí nezodvihli 
ruku pri schvaľovaní kúpy po-
zemkov pod budúcim chod-
níkom. Časť chodníka totiž 
prechádza aj po súkromných 
pozemkoch. Mestský úrad 
kúpu s týmito vlastníkmi pre-
rokoval, všetci z nich, ktorí sa 
rokovania zúčastnili, dekla-
rovali ochotu pozemky mestu 
predať. Potrebný bol už len 
súhlas poslancov. Keďže ich 
pri schvaľovaní zostalo v sále 

len sedem, 
pot rebný 
bol súhlas 
minimálne 
š t y r o c h . 
Bohužiaľ, 
spomínaní 
p o s l a n c i 
s kúpou 
nesúhlasili, tak sa celá príp-
rava „zasekla.“ A je potrebné 
dodať, že podstatná časť po-
zemkov pod chodníkom je vo 
vlastníctve štátu – Lesov SR a 
Slovenského vodohospodár-
skeho podniku a s týmito in-
štitúciami má mesto výstavbu 
odsúhlasenú. Dokonca aj mi-
nisterstvo pôdohospodárstva 
mestu vydalo súhlas na vyňa-
tie z lesného pôdneho fondu. 
Projekt chodníka je hotový, 
stavebné povolenie však nie 
je možné vydať z dôvodu ne-
vysporiadaných pozemkov. 
Páni poslanci, ďakujeme...                                                                                         
                       Milan Rentka

prednosta MsZ

Reakcia na článok pána Rentku
1. Ne-

p o d s ú -
vajte ob-
č a n o m 
m e s t a 
i n f o r -
m á c i e , 
ktoré nie 
sú prav-
d i v é . 
Nepatril som, ani nepatrím 
do „zoskupenia“ Námestovo 
– Inak.

2. Hlasoval som za vybu-
dovanie cyklistického (ná-
učného) chodníka smerom k 
Studničke, ale za úplne iných 
podmienok. Nie prvýkrát sa 
stalo, že tesne pred hlasova-
ním pracujeme s úplne nový-
mi informáciami: 

celý chodník mal stáť 200 
000€ a naraz sme sa dozvede-
li, že sa bude realizovať prvá 
etapa (čo je to prvá etapa?), 
súčasťou ktorej má byť aj vý-
kup pozemkov (to nám pán 
Natšin zabudol povedať)

cenu za pozemky od vlast-
níkov sme sa prvýkrát dozve-
deli priamo na zastupiteľstve

dozvedeli sme sa o ÚST-
NOM súhlase odpredaja po-
zemkov tých vlastníkov, ktorí 
sa rokovania zúčastnili 

Práve preto som sa zdržal 
hlasovania k odpredaju po-

zemkov pod chodníkom sú-
kromným vlastníkom. 

3. Pán Rentka, do zodpo-
vednosti za vzniknutú situ-
áciu nás nenamočíte. Je to 
Vaša zodpovednosť. Vy ste 
prednosta mesta a neverím, 
že spolu s pánom Natšinom 
ste o súkromných vlastníkoch 
pod chodníkom nevedeli 
skôr. Práve vašou „kultúrou“ 
sa stalo, že informujete po-
slancov o nových skutočnos-
tiach tesne pred hlasovaním, 
„pritlačíte ich k múru“ tým, 
že iná možnosť neexistuje a 
ešte ich aj obviňujete, že oni 
sú zodpovední. Ak sa objavi-
li niektoré nové skutočnosti, 
nemyslíte, že čestnejšie, pán 
Rentka,  by bolo prebrať 
ich pred zastupiteľstvom na 
pracovnom stretnutí, kde by 
poslanci zodpovedne pre-dis-
kutovali možné riešenia a nie 
hrať vabank priamo na zastu-
piteľstve?

4. Ak to už ináč nešlo, pre-
čo niektorí poslanci odišli zo 
zastupiteľstva skôr? (jeden z 
nich bol dokonca overovateľ 
zápisnice). Určite by pre pána 
Rentku nenastala patová si-
tuácia a nemusel by hľadať 
vinníka.        

Marián Melišík
poslanec MsZ

Ako môže poslanec hneď dvíhať ruku?
V decembri 2013 nám bol 

predstavený projekt cyklis-
tického chodníka pod náz-
vom „Náučný chodník“ s 
vysvetlením, že za 200 000 
euro nie cudzích, ale z peňa-
zí mesta vybuduje chodník 
s dĺžkou 2,1 km, široký 2,5 
m s pevným podkladom (asi 
asfalt). Všetky pozemky pod 
chodník mali byť už dohod-
nuté od štátnych podnikov. 
Na otázku či sa bude niečo 
odkupovať, vedúci pracovní-
ci na mestskom úrade, platení 
z našich daní, odpovedali nie. 
Na základe týchto informácií 
poslanci v januári 2014 chod-
ník bez problémov schválili.

V marci 2014 už bolo zo 
strany vedenia mesta na za-
stupiteľstve oznámené, že sa 
nepostaví celý chodník, ale 
iba polovica.  To všetko za 
rovnaké peniaze 200 000 eur. 
Keď poslanci žiadali vysvet-
lenie, odpovedí zo strany ve-
denia mesta sa nedočkali. Na 
poslednom zastupiteľstve, v 

júni 2014, 
bol pred-
l o ž e n ý 
návrh na 
schválenie 
s textom: 
“ K ú p a 
p o z e m -
kov pod 
n á u č n ý 

chodník podľa znaleckého 
odhadu bez uvedenej ceny za 
jeden m2“. Až na opakované 
otázky niektorých poslan-
cov, pán Natšin oznámil cenu 
41,02 eura za m2. Na otázku s 
koľkými vlastníkmi rokoval, 
sebe vlastním spôsobom vy-
kríkol, že tam bol sám. Me-
dzi rečou a na ďalšie otázky 
bolo oznámené, že väčšina 
pozemkov sa nachádza v zá-
topovej časti priehrady. Po-
slancami bolo navrhnuté, aby 
sa vzniknutým problémom 
zaoberali komisia výstavby 
a komisia financií, ktoré boli 
o kúpe zo strany mestského 
úradu  informované a násled-

ne sa aj do týždňa o tom moh-
lo hlasovať. S týmto návrhom 
vedenie mesta nesúhlasilo.

Ako  môže poslanec po 
takýchto neúplných infor-
máciách hneď  dvíhať ruku, 
nehľadiac na to, že od ma-
jiteľov pozemkov, občanov 
tohto mesta pod vybudované 
cesty v meste sa vykupuje 
pozemok za jedno euro 1 m2. 
Na toto rozhodnutie nemu-
sím byť členom Námestova 
– Inak, s ktorým ma prednosta 
mestského úradu, pán Rentka 
neoprávnene spája. Osobne 
som sa pri hlasovaní pre tieto 
zavádzajúce informácie zdržal. 
Je však zaujímavé, kde boli 
poslanci p. Ťapák a p. Kuchá-
rik, ktorí boli na zastupiteľstve 
dlhodobo celý postup vedenia 
mesta chvália a pred hlasova-
ním opustili miestnosť. Týchto 
poslancov by sa mal prednosta 
pýtať a obviňovať  za alibiz-
mus pri práci poslanca a roz-
voja mesta.

Keby sa pán prednosta rad-
šej venoval  práci vedenia 
mestského úradu a podávania 
pravdivých a neprekrútených 
informácií občanom a poslan-
com mesta. Namiesto toho 

v novinových článkoch ne-
zlomne ospevuje prácu Tech-
nických služieb, s ktorými 
podľa jeho vlastného vyjad-
renia nemá nič spoločné a ani 
s riadením TS. „Veď oni majú 
svojho vlastného povereného 
riaditeľa... “ Kto verí tomuto 
jeho tvrdeniu? To je výsledok 
práce pána prednostu, keď sa 
z vedenia úradu vyhadzuje 
poctivý a odborný pracovník 
a na rozdiel od toho s veľkým 
úsilím sa ochraňuje a obhaju-
je ten nepoctivý. Zároveň tu 
bola aj kritika prednostu na 
poslancov, ktorí chodili na 
mestský úrad počas troch ro-
kov vo voľnom čase a veľa-
krát bez nároku na odmenu, 
aby sa mohli lepšie informo-
vať a rozhodovať pre dobro 
obyvateľov mesta a jeho roz-
voj. Je potrebné zdôrazniť, že 
na podnet vedenia mestského 
úradu na čele s primátorom p. 
Kaderom sa mestské zastupi-
teľstvo zíde tohto roku a bude 
rokovať len štyri razy, čo je 
asi veľmi málo...

 Pán prednosta, ďakujeme 
za „profesionálnu“ prácu...

Marián Čiernik
poslanec MsZ

Mesto Námestovo, vydavateľ 
mestských novín Námestovčan

poskytne v budúcom – septembrovom 
vydaní novín 

priestor 1/2 novinovej strany v rámci 
predvolebnej prílohy  na propagáciu 

predvolebných programov kandidátom 
na primátora Mesta Námestovo 

- bezplatne.
Termín uzávierky predvolebnej prílohy 

je 11. septembra.
Bližšie informácie v redakcii 

Námestovčana: tel. 0905 742 138, 
alebo e-mail: 

oravec.namestovo@mail.t-com.sk

Ďalšie číslo Námestovčana vyjde 23. septembra.
Uzávierka je 12. septembra.



Nezamestnaní občania, 
ktorí boli ochotní vykoná-
vať takzvané menšie obecné 
služby pre obec, dostávali k 
sociálnej dávke navyše okolo 
60 eur mesačne. Mesto malo 
dohodu s jedenástimi a tre-
ba povedať, že ich činnosť 
v meste bolo cítiť. Patrí im 
poďakovanie aj za to, že sa 
nehanbili vykonávať  práce, 
ktoré by možno iní nerobili. 
Podľa posledných podmienok 
museli mesačne odpracovať 
minimálne 64 hodín, aby prí-
platok k dávke dostali. Od 1. 
júla vošiel do platnosti nový 
zákon a podmienky sa zme-
nili. Nezamestnaní, ktorí o 
takúto prácu mali záujem, ju 

môžu vykonávať maximálne 
18 mesiacov. V našom prí-
pade nám tak z jedenástich 
zostali traja, ostatní, ktorí by 
aj chceli pracovať, nemôžu, 
až po pol roku sa do tohto 
systému môžu opäť zapojiť. 
Pribudla však povinnosť aj 
pre všetkých ostatných neza-
mestnaných, ktorí dostávajú 
sociálnu dávku, odpracovať 
pre obec minimálne 32 ho-
dín mesačne, inak o dávku 
prídu. Takýchto ľudí je pod-
ľa evidencie úradu práce v 
Námestove okolo 80. Mes-
to je povinné pre nich prácu 
organizovať, štátni úradníci 
majú na starosti kontrolu... 
Myšlienka možno dobrá, no 

detaily a povinnosti štát ho-
dil na obce. Uvidíme, ako sa 
aktivity rozbehnú a ako budú 

povinnosť pracovať vnímať 
samotní nezamestnaní. 

Milan Rentka

3Námestovčan samospráva

Pracovníci, vykonávajúci menšie obecné práce. Foto: (msú)

Ako ďalej s nezamestnanými občanmi

Nový plot a nová cesta do mesta
Každý, kto vchádzal do 

mesta zo smeru od Oravskej 
Jasenice, nemohol prehliad-
nuť nový plot mestského 
cintorína. Poslanci schválili 
financie na cintorín ešte v 
októbri minulého roka. Časť 
z prostriedkov sa použila 
na práce súvisiace s opra-
vou kaplnky a prevádzkovej 
budovy. Aj v tohtoročnom 
rozpočte sa počítalo s cinto-
rínom. Financie na práce išli, 
ako mnohé iné v meste, cez 
príspevok technickým služ-
bám. Tie už stihli vybudovať 
oplotenie, kde použili staré 
diely z hliníkových profilov, 
ktoré nainštalovali do nové-
ho betónového podkladu a 

stĺpov. Čaká ich ešte výroba 
novej vstupnej posuvnej brá-
ny a malej bránky, brány na 
odvoz kontajnerov zo spod-
nej časti cintorína a taktiež 
oprava a položenie nového 
povrchu hlavných chodníkov 
v cintoríne. 

V rozpočte mesta sú pláno-
vané financie aj na vyasfalto-
vanie Hviezdoslavovej ulice, 
susediacej s areálom cintorí-
na. Už je vypísaná súťaž na 
dodávateľa stavby. Veríme, že 
do Sviatku všetkých svätých 
budú všetky práce hotové a 
budeme sa tak môcť popýšiť 
ďalšou peknou a dôstojnou 
časťou nášho mesta.

Milan Rentka

Nové pekné oplotenie cintorína, ktoré si zaiste všimnú okolo-
idúci i prichádzajúci na toto pietne miesto, teraz silno kontras-
tuje s chodníkmi, čakajúcimi na opravu.         Foto: (lá)

Pergola v priestoroch MŠ Brehy
Peniaze z fondov Európskej 

únie pomohli mestu zrekon-
štruovať takmer všetky škol-
ské objekty. Pekné fasády 
pavilónov materskej školy 
na Brehoch sú však v ostrom 
kontraste s chátrajúcou per-
golou, spájajúcou jednotli-
vé pavilóny. Prehrdzavené 
plechy, povybíjané preskle-
nia, nefunkčné osvetlenie sa 
konečne dočkali pozornosti 
vedenia mesta. Poslanci v 
rozpočte na tento rok schvá-
lili finančné prostriedky na 
opravu poškodenej dlažby, 
plechov, elektroinštalácie. Na 
poslednom rokovaní mest-
ského zastupiteľstva poslan-
ci navyše rozhodli, že práce 
zrealizujú technické služby. 
Je vidieť, že technické služby 
si svojou činnosťou postupne 

získavajú dôveru nielen ve-
denia mesta, ale aj poslancov 
mestského zastupiteľstva. Tí 
im zverujú aj náročnejšie čin-
nosti, ako je len odvoz odpa-
dov, čistenie ulíc, kosenie trá-
vy, či zimná údržba. Práce na 
cintoríne, oprava vlastných 
objektov, vybudovanie útul-
ku pre psov, výroba lavičiek, 
rekonštrukcia amfiteátra a 
ďalšie aktivity svedčia o tom, 
že pracovníci tejto mestskej 
príspevkovej organizácie sú 
schopní realizovať aj nároč-
nejšie práce. 

Kuchárky, upratovačky, uči-
teľky, ale aj mamičky s deťmi 
sa určite potešia, keď sa po 
prázdninách budú prechádzať 
po vynovených, pekných a 
bezpečných priestoroch škôl-
ky.          Milan Rentka

Schody na Brehoch ožili

Začiatkom deväťdesiatych 
rokov požadovali obyvatelia 
nových bytoviek na Slneč-
nej ulici od mesta vybudovať 
schody na prepojenie spodnej 
a vrchnej časti tejto ulice. Už 
vtedy bola o tom polemika, 
či sú schody potrebné, komu 
budú slúžiť, že svah je strmý 
a bude to nebezpečné... Mesto 
nakoniec občanom vyhovelo 
a ulica sa prepojila oceľovým 
schodiskom. Po dvadsiatich 
rokoch sa téma opäť dostala 
„na pretras“. Schody za uve-
dený čas prehrdzaveli, kývali 
sa, betónový nástup sa rozpa-
dol. Problémom sa zaoberala 
stavebná komisia, poslanci 
rozhodovali, či postaviť úpl-
ne nové schody, či betónové, 
či oceľové, koľko to bude stáť 

a podobne. Schodov sa nako-
niec chytili technické služby 
a už sú aj hotové. Primátor to 
trefne okomentoval slovami, 
že často problém, ktorý inži-
nieri riešia týždne, obyčajní 
chlapi vyriešia za niekoľko 
hodín... Prehrdzavené diely 
sa nahradili novými, prirobi-
li sa tri schody na nástup zo 
spodnej časti a dva navrchu, 
celé schodisko sa ukotvilo a 
nakoniec zažiarilo novým ná-
terom. Veríme, že takto obča-
nom poslúži ďalších dvadsať 
rokov.              Milan Rentka

Po prázdninách by mali byť takéto zábery minulosťou.   
             Foto: (msú)

Schody na Brehoch.   
             Foto: (msú)

Dorobený nástup na scho-
disko.                 Foto: (msú)

Prečo som sa zdržal 
hlasovania?

Opäť sa stretávame s re-
akciou MsÚ, kde prednosta 
hľadá chyby všade inde, len 
nie v neschopnosti úradníkov. 
Akcia náučný chodník je zá-
mer, ktorý sme podporili už 
v minulom roku a schválili 
sme tam 200 000 eur. Aj keď 
sa zdala byť suma dosť vyso-
ká, na chodník o šírke 2,5m 
a dĺžka cca 2500 m, tú nám 
úradníci garantovali, že s ni-
čím nebude problém. Všetky 
pozemky vraj sú vo vlast-
níctve štátu – Lesov SR a 
Slovenského vodohospodár-
skeho podniku, tak ako píše 
prednosta. A prišiel čas na 
MsZ a zrazu máme problém. 
Len pre informáciu, cenu za 
pozemky sme ako poslanci 
nevedeli do poslednej chvíle, 
až pred bodom schvaľovania 
nás p. Natšin informoval, že 
cena je 41,02eur/m2. 

Pri hla-
sovaní  o 
t a k e j t o 
sume za 
1m2 som 
sa zdržal 
a pýtam 
sa, kde je  
písomný 
súhlas majiteľov pozemkov. 
– súhlasia všetci? 

Pre  stavbu I/78 Námestovo 
– prieťah, boli v roku 2013 
odpredané  pozemky Slo-
venskej správe ciest za cenu 
21,41 €/m2. Pod  náučný 
chodník je navrhovaná cena 
41,02 €/m2? Nie je  to pre-
hnaná cena za blato, močiar 
a vŕby? Pod cesty a chodní-
ky vykupuje mesto pozemky 
po 1eure za m2 a tu zrazu 
41eur..? 

Martin Jankuliak
poslanec MsZ

Námestovčania spomínajú 
a pamätajú

Novonarodené bábätko, 
chlapček, telíčko ktorého 
našiel v igelitke pohodenej v 
kroví blízko Námestova je-
den okolidúci chlapec z Kli-
na 26. februára tohto roku, 
bol pochovaný na námestov-
skom cintoríne. Kňaz, ktorý 
ho 6. marca pochovával, dal 
dieťatku meno Jožko a tak 
sa toto meno objavilo aj na 
jeho kríži. Drevený kríž 27. 
júna nahradil mramorový 
náhrobok, na ktorom stojí: 
Jožko... si v našich srdciach. 
Námestovčania 2014.

Pomník na svoje náklady 
zhotovili firmy MIRANO 
Oravská Jasenica a PAPS Ján 
Krušinský Námestovo. Na 
náhrobku zavraždeného Jož-

ka pribudne onedlho ešte so-
cha anjelika, pripomínajúca  
nevinnosť tohto dieťaťa, kto-
ré krátko po narodení muselo 
násilne odísť z tohto sveta.            

                   Text a foto: (lá) 

40 životných kapitol ZŠ Komenského

omše sa zúčastnili terajší i bý-
valí učitelia, žiaci a rodičia. 
O dva dni neskôr sa konala 
slávnostná akadémia. Pozva-
ní hostia si zaspomínali na 
chvíle krásne, veselé, ale aj 
trpké. Prezreli si zrekonštru-
ované priestory zmoderni-
zovanej školy s vybavenými 
učebňami, vystavené práce a 
ocenenia žiakov. Mnohí bý-
valí učitelia a zamestnanci 
školy  tu nechali  kus svojho 
života. Dnes sú ich spomien-
ky preverené časom, ktoré 
im navždy zostanú v pamäti. 
Pozvanie na slávnosť  pri prí-
ležitosti výročia školy prijalo 
72 hostí. Na jej mladšiu mi-
nulosť si zaspomínal primátor 
mesta Ing. Ján Kadera, vdp. 
dekan Blažej Dibdjak prezra-
dil, že školu navštevoval aj 
on, hoci len krátko a zostala 
mu v pamäti. Pán učiteľ Im-
rich Ivan si sa v spomienkach 
vrátil do obdobia, keď školu 
viedol ako riaditeľ v rokoch 
1990 -2000. Po oficiálnej časti 
osláv - príhovoroch, prezen-
táciách s fotkami z minulosti 
a spomienkami na kolegov, 

ktorí nás predbehli v rýchlos-
ti života - nasledoval bohatý 
kultúrny program. Zazneli v 
ňom dojímavé básne, piesne, 
skladby v sprievode huslí, 
flauty, heligónky či scénka 
o vzniku Námestova. Srdcia 
prítomných potešili aj moder-
né a ľudové tance najmladších 
žiačikov školy. Všetci si spo-
ločne zaspomínali i na časy 
spartakiády, ktorú na slávnosti 
prezentovali ôsmaci. Riaditeľ 
školy Ľubomír Jaňák  na zá-
ver vyslovil nádej, aby všetci, 
ktorí túto školu navštevovali, 
navštevujú, či budú navštevo-
vať, opustili jej ochranné kríd-
la s prekrásnou spomienkou a 
vďačnosťou za všetko, čo im 
dala a aby sa sem naďalej radi 
vracali. Veď čo už je pre školu 
krajším darom, ako usmiate 
tváre jej žiakov, ktorí ju majú 
radi?

„40  rokov školských príbe-
hov, 40 rokov  priateľských 
objatí, 40 rokov vzácných rád 
a slov, 40 rokov  dojemných 
stretnutí. 40 rokov jednou 
rodinou. Mnoho  ďalších  do  
novej  žitia etapy.“

 Dana Serdelová

Dokončenie z 1. str.



Dlhodobý úpadok v byto-
vej a individuálnej výstavbe

Časy, keď sa v Námesto-
ve dalo bývať kdekoľvek a 
za bezkonkurenčnú cenu, 
sú nenávratne preč. V meste 
máme rôzne koncepcie, vízie, 
programy atď.  Akurát tak na 
papieri... Celá podstata vý-
stavby by mala byť v prvom 
rade založená na procese po-
zemkových úprav a neskoršej 
komasácii na základe plat-
ného alebo následne nového 
územného plánu... Prečo sa 
tak nedeje? 

Za istých okolností mohlo 
už v Námestove byť o niekoľ-
ko stoviek rodinných domov a 
bytov viac, ako je tomu dnes. 
Nevyužité voľné plochy Vo-

jenské, Čerchle a Bre-
hy zívajú prázdnotou. 
Nuž, ako povedal 
jeden významný poli-
tik: „Kde je vôľa, tam 
je aj cesta“. U nás by 
aj bola cesta, len tá 
vôľa...

Rastúce obce, kle-
sajúce Námestovo

Rozvojom  výstavby 
v blízkych obciach, z ktorých 
je dostupnosť blízko centrál-
neho mesta pomerne jedno-
duchá a rýchla, sa zlepšujú ži-
votné podmienky, rozmáha sa 
stavba cestných komunikácií, 
bytov a domov, a preto v nich 
rastie počet obyvateľov, prí-
ťažlivosť týchto obcí v očiach 
niektorých vrstiev občanov.

V týchto obciach tak dochá-
dza k rastúcej výstavbe na 
úkor stagnácie Námestova. 
Počet obyvateľov Námesova 
klesá. Rok 2003: 8013 obyv, 
rok 2008: 7980, rok 2013: 
7938.

Neúmerné ceny deformu-
jú trh

Na trhu s nehnuteľnosťami 
vystupujú kupujúci a predá-
vajúci. Jedni chcú čo najlep-

šie kúpiť, tí druhí čo 
najlepšie predať. Kto 
vyhráva? Zdá sa, že 
predávajúci. Pre-
dávajúci sú tí, ktorí 
diktujú podmienky, 
keďže nehnuteľnos-
tí je málo a dopyt je 
pomerne značný. Vy-
soké  ceny však pri-
ťahujú aj tzv. „špe-
kulantov“.  Tí akoby 
cítili potrebu vstúpiť 
za každú cenu na ten-
to trh a ešte viac ho 
deformovať...  Nuž, 
ten, kto má k dispo-
zícii veľké fi nančné 
zdroje, v Námesto-
ve momentálne na 
nehnuteľnosti určite 
neprerobí... Mestu 

akoby to bolo jedno a stále 
počúvame len, ako sa to nedá, 
všade je problém dohodnúť 
sa a pod. V tomto prípade 
možno vidieť veľké rezervy 
v komunikácii s občanmi a 
akoby chýbala samotná snaha 
mesta. Veď ono sa to nejako 
posunie alebo vyrieši. Všetko 
akoby sa odsúvalo na vedľaj-
šiu koľaj a asi sa čaká, že sa 
to vyrieši nejakým samospá-
dom...

Aký bude vývoj po roku 
2014?

Nuž, zobudí sa Šípková Ru-
ženka z dlhodobého spánku, 
alebo zavanú v Námestove 
nová vetry?

Podľa mňa existujú len dva 
scenáre. V tom prvom bude 
naďalej výstavba stagnovať, 
počet obyvateľov sa bude zni-
žovať a populácia starnúť. V 
tom druhom scenári sa môže 
výstavba naštartovať, ceny 
môžu klesnúť a v konečnom 
výsledku tak mesto môže na-
predovať.

V tomto volebnom roku na 
jeseň budeme stáť na dôležitej 
križovatke, je len na nás, kto-
rou cestou sa vyberieme.                

            Peter Kolada

4 NámestovčanOBČANIA

Výstavba domov a bytov v Námestove stagnuje
V poslednom období v Námestove rezonuje názor 

ohľadom vysokých cien nehnuteľností. Každý z nás 
si určite nájde svoje dôvody, prečo je to tak. Niekto 
v tom vidí vysokú zamestnanosť, iný zas oponuje, 
že Námestovo je veľkou spádovou oblasťou, ďalší  
to vidí zase trochu inak, atď. Aká je však skutočná 
príčina daného stavu? 
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Quo Vadis dialýza
Námestovská dialýza sa v 

januári vráti na Oravskú po-
likliniku v Námestove. Za 
týmto úspechom je dlhá a 
kľukatá cesta žiadostí, pro-
sieb, rokovaní a množstvo 
ľudí, ktorým akoby papierové 
dialyzačné pracovisko denne 
prechádzalo cez ruky. 19 399 
podpisov na petícii, kladná 
odpoveď na prosby a žiados-
ti o pomoc, ale aj nárazy do 
stien neochoty. Avšak, kaž-
dé jedno áno a každý kúsok 
ochoty posúvali celý petičný 
výbor, menovite Ing. Ondreja 
Jackulíka, PhDr. Jána Laští-
ka, PaedDr. Vladimíra Vilu-
du, Mgr. Františka Janoleka, 
primátora Námestova Ing. 
Jána Kaderu a starostov ce-
lého Námestovského okresu, 
poslancov mestského a obec-
ných zastupiteľstiev bližšie k 
cieľu. Nemožno opomenúť 
podporu Námestovského de-
kana Mgr. Blažeja Dibdjaka, 
v ústrety nám vyšli aj správ-
covia fárských úradov. Vďaka 
všetkým sa podaril významný 
krok smerujúci k ľuďom a 
ich nevyhnutným potrebám, 
akou je dialyzačné pracovis-
ko pre dialyzačne chorých 

ľudí aj dialyzačný stacionár 
v blízkosti bydliska. Viac ako 
devätnásťtisíc ľudí verejne 
vyjadrilo podporu myšlienke 
pomoci ľuďom núteným pod-
stupovať v priemere trikrát za 
týždeň fyzicky a psychicky 
náročné prepravy na dialýzu.

Je však potrebné si s váž-
nosťou uvedomiť aj ekono-
mické dôsledky záchrany 
námestovskej dialýzy, ktoré 
sú nezanedbateľné. Tým, že 
sme zachránili dialýzu, získa 
námestovská poliklinika roč-
ný príjem od 480 000 do 500 
000 eur. S týmito prostried-
kami môže poliklinika rátať 
vo svojom rozpočte. Snaha, 
samozrejme, nebola v prvom 
rade ekonomického charakte-
ru, všetkým zainteresovaným 
išlo najmä o ľudský rozmer 
tohto problému. Podarilo sa 
nám ušetriť pacientom 224 
640 km ročne, ktoré nemusia 
precestovať v sanitkách. Toto 
množstvo precestovaných ki-
lometrov by sa ďalej navýšilo 
o 1700 pacientov s chorobou 
obličiek, ktorí by boli nútení 
cestovať za vyšetrením do 
Trstenej minimálne jedenkrát 
mesačne a to je hneď 816 000 

ďalších precestovaných kilo-
metrov len za jeden rok. So 
záchranou dialýzy v Námes-
tove preto úzko súvisí aj nef-
rologická ambulancia schopná 
pokryť týchto 1700 pacientov.  
Hrozba veľkej vzdialenosti, 
ktorú by bolo nutné prekoná-
vať niekoľkokrát za týždeň aj 
počas zimných, pre cestova-
nie nepriaznivých mesiacov, 
bola veľká a zdala sa na čas 
celkom reálna. Zomknutie, 
odhodlanie a viera v priazni-
vý výsledok sa taktiež pod-
písali na petíciu a aj vďaka 
podpore a pomoci ministerky 
JUDr. Zuzany Zvolenskej a 
Zuzany Čižmárikovej z Mi-
nisterstva zdravotníctva SR, 
podpredsedníčky Národnej 
rady Eriky Jurinovej, JUDr. 
Zuzany Dzurendovej z Kan-
celárie predsedu Vlády SR, 
generálneho riaditeľa Ing. 
Marcela Foraia zo Všeobec-
nej zdravotnej poisťovne, 
predsedu Žilinského samo-
správneho kraja Ing. Juraja 
Blanára sa sen a ambície stali 
skutočnosťou. Dialyzačné 
pracovisko sa na Oravskú po-
likliniku v Námestove vráti a 
ja verím, že tak bude zároveń 

dôkazom, že bojovať za dob-
ré veci má zmysel a tiež veľkú 
šancu na úspech. Za najdôle-
žitejšie pre najbližšie obdobie 
však považujem prijať po-
trebné opatrenia v mestskom 
zastupiteľstve. Je potrebné, 
aby poslanci a vedenie nášho 
mesta začali bojovať za po-
likliniku, rozhodnúť, čo s jej 
nedostavanou časťou a prijať 
potrebné opatrenia, aby mes-
to a jeho obyvatelia mohli 
rozhodovať o tom, na čo sa 
sami skladali. Určite mi dajú 
všetci za pravdu, že by bola 
pre mesto obrovská škoda, ak 
by nedostavanú časť polikli-
niky dostal niekto za euro len 
preto, že vedenie mesta a po-
slanci boli nejednotní. 

Všetci, čo môžeme pomôcť, 
všetci osemtisíci obyvatelia, 
zaujímajme sa o situáciu, ne-
dajme vedeniu a poslancom 
mesta dýchať a nástojme na 
tom, aby riešili podstatné veci 
jednotne a rozumne. 

Marián Grígeľ
 predseda petičného výboru 
za zachovanie dialyzačného 

pracoviska v Oravskej 
poliklinike v Námestove 

Kultúra je výsledkom 
ľudskej tvorivosti

Velikán Pavol Orzságh Hviez-
doslav prežil v Námestove 20 
rokov svojhno života. Väčšinu 
svojich tvorivých rokov prežil 
na Orave a je autorom niekoľ-
kých epochálnych skvostov. No 

keď sa pozrieme na jeho dom, 
v ktorom žil a pôsobil, mnohým 
z nás behá mráz po chrbte a tak 
trochu to odráža nezáujem uro-
biť s tým niečo a malo by to byť 
istým mementom do budúcna. 
Kým v Oravskej Jasenici sa 
podaril takmer husársky kúsok 
- obnoviť pamätnú izbu Martina 
Hamuljaka, v Hviedoslavovom 
dome môžeme nájsť poľnopo-
treby, svadobný salón či pre-
dajňu s mobilmi a pod. Ako 
sa Oravskej Jasenici podarilo 
obnoviť pamätnú izbu Martina 
Hamuljaka?

„Obec ju zriadila v roku 
2007“, hovorí starosta Orav-
skej Jasenice Karol Graňák. 
„Podklady a materiály do nej 
spracoval Doc. PhDr. Augustín 
Maťovčík, DrSc. Pamätná izba 
sa nachádza v budove bývalej 
požiarnej zbrojnice a okrem 
nej je tu aj malé múzeum obce 
Oravská Jasenica, kde sú vysta-
vené väčšinou tradičné pracovné 
pomôcky a náradia používané v 
obci. Samotné múzeum obsahu-
je reprodukcie dokumentárnych 
materiálov, portréty dejateľov 
a fotografi e miest, osvetľujúce 
životné osudy, 
organizačnú, 
vydavateľskú, 
literárnu a ďal-
šiu činnosť M. 
Hamuljaka od 
narodenia až 
po úmrtie. V 
múzeu sú tiež 
umies tnené 
kópie archív-
nych prame-
ňov o štúdiu 
tohto nášho 
významného rodáka, dekréty o 
zamestnaní a úradnom postupe. 
Taktiež sa tu nachádzajú pôvod-
né diela a kópie titulných listov, 
na ktorých sa M. Hamuljak po-
dieľal (almanach Zora, Básne J. 
Hollého a pod.)

Pamätná izba má predovšet-
kým výchovný a náučný cha-
rakter, ktorý najmä v prvých 
rokoch po otvorení ozrejmil v 
prvom rade domácim obyva-
teľom jeho význam v histórii. 
Pamätnú izbu navštevujú pre-

dovšetkým  žiaci základných 
škol v rámci výuky dejepisu a 
slovenského jazyka, ale aj ob-
cou prechádzajúci turisti, najmä 
cykloturisti“, priblížil pamätnú 
izbu M. Hamuljaka starosta 

Oravskej Jasenice Karol Gra-
ňák.

Kultúra je výsledkom ľud-
skej tvorivosti, inteligencie,  sú 
to duchovné, ale i materiálne 
hodnoty spoločnosti, zvyky, 
tradície, ale i životný štýl. Je 
tak nesmierne dôležitá, podáva 
výpoveď o dobe a ľuďoch, ktorí 
ju vytvárajú, no napriek tomu je 
súčasnosť voči nej neprajná a 
dostáva sa tak do pozície čohosi 
nepotrebného a nedôležitého. 
No aj tak je nemožné si nevšim-
núť akúsi povrchnosť a ľahos-
tajnosť človeka k okoliu, k sebe 
a aj k svojej minulosti, tak vý-
znamnému prvku súčasnosti...

Žiaľ, ja pociťujem u nás akýsi 
nezáujem o kultúrny priestor. 
Vnímam akúsi apatiu a ľahos-
tajnosť. Nielen k veciam verej-
ným, ale aj k svojej minulosti, k 
dejinám slovenským. Kultúra aj 
umenie na Slovensku upadajú a 
teda možno povedať, že keď sa 
nedarí kultúre, prichádzajú zlé 
časy.                      Peter Kolada 

Miesto, kde stal dom Hviez-
doslava, pripomína na bu-
dove iba pamätná tabuľa 
z dávnej histórie a objekt 
“zdobia” reklamné tabule na 
poľnopotreby či predaj mobi-
lov... Foto: Peter Kolada

Budova bývalej požiarnej 
zbrojnice, kde je zriadená 
Pamätná izba M. Hamuljaka 
a  múzeum obce Oravská Ja-
senica. Foto: Peter Kolada



Bianka: „Je to blbosť. Ži-
jeme v 21. storočí a každý, 
mladý i starší má mať právo 
na zábavu, lebo aj zábava je 
súčasť života.“

Daniela: „Námestovo je 
jediné miesto, kde sa dá po-
riadne zabaviť!“

Mário: „Ak sa nebude mlá-
dež baviť tu pri hudbe, bude 
sa v krčmách ožierať a zvra-
cať po okolí. Viem, aj tu sa 
niektorí opíjajú, ale mnohí 
mladí sa zabávajú aj bez al-
koholu a takých je väčšina.“

Ivana: „Podľa mňa je hlú-
posť skrátiť prevádzkové ho-
diny na zábavu, lebo Námes-
tovo je jedno z mála miest na 
Orave, kde sa mladí zabavia. 
Aj bez alkoholu, nie všetci 
pijú, ako si to o nás myslia  
dospelí. A keď hovoríme o 
opíjaní, človek, čo sa na zá-
bave chce opiť, stihne sa opiť 
aj do polnoci či skôr. Preňho 
čas nehrá rolu.“ 

Matúš: „Je to blbosť. Ak 
sa to zruší alebo čas na zá-
bavu sa skráti, mladí, ktorí 
budú musieť zo zábavy za-
včasu odísť, budú chodiť po 
uliciach a ničiť zariadenia v 
meste. Tu sa zabavia a idú 
domov.“

Peter: „Prečo by sa mal čas 
zábavy pre mladých skrátiť? 
Mladí si majú užívať život, 
a nie sedieť doma za počíta-
čom. Nie sedenie za počíta-
čom, ale pohyb je zdravý a 
pohyb patrí k mladosti. Sa-
mozrejme, že akceptujeme aj 

iné druhy zábavy, ale toto je 
jedna z nich a tak prečo by 
sme si ju nemohli dovoliť, 
alebo by nám ju mal niekto 
zakázať?“ 

Mária (58): Dovoľme mla-
dým, aby sa mohli zabaviť, 
ako oni chcú, ale v spoloč-
nosti a zariadeniach na to 
určených, nie v tmavých 
kútoch, kde budú robiť zle. 
Mladí ľudia sa potrebujú 
vyblázniť, vybúriť. Veď iba 
vtedy sú šťastní, keď skáču 
ako „pajáci“. Spomínam si, 
že keď sme my boli mladí, 
tiež sme potrebovali „divo-
čiť“, zabávať sa. A zábavy 

sa v minulosti tiež nekončili 
o polnoci, alebo o druhej  v 
noci. Prečo by sa nemohli 
tak baviť aj oni? Prečo im 
chceme zakázať niečo mla-
dosti prirodzené? Tá mládež 
kdesi musí mať priestor na 
zábavu. Ak nebude v baroch, 
bude niekde inde.  Zákazmi 
sa podľa mňa nič nevyrieši. 
Skôr naopak.  Keď im niečo 
zakážeme, budú robiť na-
schvál zle. Ak bude v noci 
v Námestove všetko zatvo-
rené, oni si kúpia alkohol a 
cigarety v obchodoch, kto-
ré sú pootvárané tiež dlho a 
pôjdu po nábreží priehrady 

alebo po uliciach a detských 
ihriskách. Tak nech skrátia aj 
dobu prevádzky obchodov... 
Podľa mňa - nech sa mladí 
zabávajú v zariadeniach, kto-
ré sú na to určené. Za dieťa 
zodpovedá rodič, nie mesto 
či bar. A ak treba, určite exis-
tujú spôsoby, ako problémy 
v tej oblasti riešiť. Zákazy a 
obmedzenia zábavy mladým 
to však nie sú. Zákazy sú,  
podľa mňa, iba zľahčovanie 
problémov, ktoré má niekto 
rozumne vyriešiť. Na úkor 
mladých, ktorým, ale, para-
doxne tak aj nám, to iba sťa-
žíme.“                      (lá)
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Mladí  ľudia sa potrebujú vybúriť
Krásne slnečné popolud-

nie, vysvedčenie vo vrecku, 
konečne dva mesiace voľný 
ako vták, k tomu výborná 
hudba, lákajúca pridať sa k 
tancujúcim, oblažujúcim sa 
prevažne nealko nápojmi 
a jemným vánkom od vôd 
priehrady... Totálna poho-
dička!  Tak nejako vyzeral 
piatok 27. júna na nábreží 
priehrady v Námestove. Za-
čiatok prázdnin, spojených 
najmä s oddychom žiakov a 
študentov, ku ktorému patrí 
určite i zábava. A tú, najmä  

na nábreží priehrady mali v 
nočných hodinách záujem ča-
sovo obmedziť poslanci MsZ 
prijatím všeobecne-záväzné-
ho nariadenia mesta (VZN) 
o úprave prevádzkovej doby 
v reštauračných prevádzkach 
na území mesta, vychádzajúc 
najmä z nespokojnosti obča-
nov z nedodržiavania nočné-

ho kľudu. Stanoviská oboch 
strán – majiteľov reštaurácií 
a pod. i predkladateľov VZN 
je známy: predkladatelia sú 
za skrátenie času prevádzky, 
majitelia barov naopak, a tak 
mesto túto tému podrobí ve-
rejnej diskusii s občanmi a 
prevádzkovateľmi spomína-
ných služieb. 

Nás zaujímal názor tých, 
ktorých sa spomínané VZN 
týka tiež, alebo najmä – teda 
mládeže a tak sme oslovi-
li niekoľkých náhodných 
účastníkov relaxu na nábreží 

priehrady v spomínaný slneč-
ný piatok. Svoj názor nám na 
skrátenie prevádzkovej doby 
v reštauračných a zábavných 
prevádzkach poskytla aj 58-
ročná pani Mária, ako matka 
dospievajúcich a dospelých 
detí, ktorá tu sledovala zába-
vu mládeže s vysvedčeniami 
v ruke.

Vysvedčenie vo vrecku a dva mesiace prázdnin – dôvod i na takúto radosť...            Foto: (lá)

Svoje názory na navrhované skrátenie prevádzkových hodín 
reštauračných zariadení prezentovali niektorí z týchto šťast-
ných mladých ľudí krátko po prevzatí vysvedčení, ktorí náb-
režie priehrady považujú za dôležitý priestor pre mládežnícku 
zábavu v Námestove.         Foto: (lá)

IQ olympiáda v Námestove
Základná škola na Komen-

ského ulici v Námestove 
aj tento rok v  spolupráci s  
Menzou  Slovenskou  pod 
záštitou mesta Námestovo 
organizovala už 4. ročník 
olympiády pre nadpriemerne 
inteligentné deti. Veľkú zá-
sluhu na priebehu súťaže má 
RNDr. Dana Metesová, ktorá 
spolu s manželom pritiahla 
aktivity tejto medzinárodne 
uznávanej organizácie aj do 
Námestova.  Súťaž prebehla 
v areáli reštaurácie Kotva na 
Prístave. Do školského kola 
sa prihlásilo viac ako 400 
detí, v okresnom kole súťaži-
lo 63 detí z 21 škôl z okresov 
Dolný Kubín, Námestovo a 
Tvrdošín. Víťazom tabletov 

sa stalo družstvo z Cirkevnej 
základnej školy  v Sihelnom, 
zložené z troch dievčat. Diev-
čatám srdečne blahoželáme.

 Nesmierne nás teší, že naša 
škola je súčasťou akcie, ktorá 
vyhľadáva talentovaných, in-
teligentných a tvorivých žia-
kov. Účasťou  v tejto olym-
piáde získavajú možnosť 
rozvíjať svoj nadpriemerný 
intelekt. Aj novovytvorená 
stránka www.iqolympiada.
sk, je dôkazom zvyšovania 
úrovne tejto súťaže. Radosť, 
úsmev a pochvalné uznania 
pedagógov a žiakov zúčastne-
ných  škôl je pre nás výzvou v 
tejto olympiáde pokračovať.
 PhDr.   Renáta Kekeňáková 

zástupkyňa riaditeľa

Deň (naozaj) pre všetkých

Skutočne vo veľkom štýle sa 
konal 5. ročník Dňa pre Všet-
kých 2014, Festivalu toho, čo 
spolu dokážeme, ktorý orga-
nizovalo OZ K&F Projekt a 
s ním štyridsiatka organizáto-
rov spolu so stovkou dobro-

voľníkov z celého Slovenska. 
Stovku účinkujúcich, medzi 
nimi známe kapely, spevákov, 
politikov a ďalších 21. júna na 
nábreží Oravskej priehrady 
sledovalo približne päť tisí-
ciek divákov.

Podujatia sa začalo sv. om-
šou, ktorú celebroval dekan 
Blažej Dibdiak. V bohatej 
programovej ponuke boli 
okrem iného vystúpenia zná-
mych kapiel a spevákov ako 
The Elements, Peter Lipa 
Band, Zdenka Predná či sku-
pina Hex... Početné publikum 
sa v diskusii stretlo napríklad 
aj s Radoslavom Procház-
kom, ktorého strana Sieť 
rýchlym letom  na politickú 
scénu v podobe zisku prefe-
rencií pripomína raketu. Pro-

cházka, ale i 
ďalší disku-
tujúci z ob-
lasti občian-
skych aktivít 
diskutovali 
s Námes-
t o v č a n o m 
J a k u b o m 
P t a č i n o m 
a známym 
televíznym 
m o d e r á t o -
rom Štefa-
nom Hríbom 
na tému 
Prčo je dôle-
žité byť aktívnym človekom. 
Účastníci Dňa pre všetkých si 
za krásneho počasia na náb-
reží priehrady dosýta užili 

rôznych zábavných aktivít, 
do ktorých sa mohli osobne 
zapojiť.

Foto: Michal Glonek 
text: (lá)

Pohoda a adrenalín...

Ľudové začínajú byť moderné...

S maskotmi...

Účastníci IQ olympiády.                   Foto: (žsk)
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Mačkám sa v Námestove darí
mačka  bola prednedáv-

nom  neodmysliteľnou sú-
časťou rodinných domov. 
Pre svoju nenáročnosť  a 
schopnosť loviť hlodavce. 
Pre ľudí je tiež  inšpirujúca  
jej schopnosťou relaxovať. 

Mačka je spoločenský tvor. 
Vyhľadáva spoločenstvo zvierat 
a ľudí,  preto nie je zanedbateľ-
ný pohľad na možnosti zoonóz-
chorôb prenosných zo zvieraťa 
na človeka. Medzi najfrekven-
tovanejšie  v súvislosti s detský-
mi pieskoviskami patria vnú-
torné parazity - oblé a ploché 
červy napádajúce črevný trakt 
mačky, pásomnice aj škrkavky, 
ktoré parazitujú v čreve mačky, 
ich larvy prechádzajú aj vnú-
tornými orgánmi, ktoré násled-
ne poškodzujú. Larvy sa môžu 
usadiť napr. na pečeni, pľúcach, 
obličkách, svaloch a pod. Člo-
vek sa môže nakaziť vajíčkami, 
ktoré sa vylučujú výkalmi, a to 
len ich požitím (napr. i nedosta-
točne umytá zelenina a ovocie, 
práca so zeminou na záhradke 
a pritom 
neopatr-
ný kon-
takt úst s 
neumy-
t ý m i 
rukami). 
Je teda  
viac ako 
zrejmé, 
že na-
kaziť sa 
môžu aj 
ľ u d i a , 
k t o r í 
d o m a 
n e m a j ú 
žiadneho domáceho miláčika. 
Prevenciou je pravidelné odčer-
vovanie a okamžité odpratáva-
nie výkalov.

 Problematickou sa stáva si-
tuácia nielen na námestovskom 
sídlisku Brehy, kde sa mačky 
nepatriace nikomu, pohybujú na 
území patriacom všetkým,  na 
ktorom sa  už  neživia primárne  
lovom hlodavcov, ale odpadka-
mi  v okolí kontajnerov  a zvyš-
kami potravy  od ,,milovníkov 

zvierat“. Stavajú sa túlavými 
mäsožravcami, ktoré sú obce 
povinné podľa zákona o vete-
rinárnej starostlivosti  odchytá-
vať  z územia obce .Odchyt a 
následné umiestňovanie zvierat 
do útulkov či karanténnej stani-
ce môžu vykonávať iba odborne 
spôsobilé osoby. Spomínanú 
povinnosť mesto zabezpečuje 
prostredníctvom  mestskej po-
lície.

Neznalosť zdravotných rizík a 
nerešpektovanie zákazu kŕme-
nia, či  priam sabotážne aktivity 
pri odchyte  zo strany niekto-
rých obyvateľov sídliska tento 
problém ešte umocňujú.

Preto chceme vyzvať  obyva-
teľov  na spoluprácu pri reali-
zovaní opatrení v súvislosti s 
premnoženými mačkami na síd-
lisku. Odchytené mačky  budú 
dočasne umiestnené v karan-
ténnej stanici – zariadení, ktoré 
slúži na držbu  odchytených  
túlavých  zvierat  s neznámym 
stavom najmenej do vykonania  
nutného  ošetrenia a potrebných  
vyšetrení, testov a preventív-

nych opatrení potrebných  na 
vylúčenie  a predchádzanie  
choroby prenosnej  na iné zviera 
alebo človeka. Najnovšie trendy  
hovoria o výhodách vrátenia 
sterilizovaných zvierat na  mies-
to ich odchytu. Výhodou je,  že 
kastrované mačky sa už neroz-
množujú a  v svojom prirodze-
nom prostredí udržiavajú svoje 
teritórium - nepustia medzi seba 
nové cudzie zvieratá. 

Jozef Balcerčík

Túlavé mačky, nielen na sídlisku Brehy, môžu pri 
kontakte s ľuďmi prenášať choroby prenosné zo zvie-
raťa na človeka.       Foto: (mp)

Techniku si kupujú aj z majálesov a dožinkov
Dobrovoľný hasičský zbor 

v Námestove (DhZ) je zapí-
saný v povedomí občanov 
mesta najmä zo spoločen-
ských akcií, ktoré pre nich 
organizuje v priebehu roka 
- stavanie mája či dožinky. 
Veď, chválabohu, že nie z 
ostrých zásahov pri požia-
roch, ktorým sa Námestovo 
aj jeho kataster „šťastne vy-
hýbajú“.

Podľa 30-ročného veliteľa 
Tomáša Plutinského sa vý-
menou vedenia DhZ v Ná-
mestove výrazne omladil.  Z 
takmer stovky členov je pri-
bližne 40 mladých od 18 do 
35 rokov, predseda DhZ Vla-
dimír Ptačin má, rovnako ako 
veliteľ, tiež 30 rokov. Medzi 
hasičmi sú strojári, mechani-
ci, majstri, stavbári chodiaci 
na týždňovky, ale i stredoš-
kolskí študenti hasičského 
odboru, dokonca jeden hasič-
vysokoškolák, študujúci svoj 
odbor... „Motivujeme deti a 
mládež tým, že ich berieme 
na naše početné cvičenia, sú-
ťaže, ale i akcie pre mesto. 
Starších hasičov nahrádzajú 
doslova ich deti a tak sa zbor 
omladzuje. Hasičom sa však 
môže stať človek až po dovŕ-
šení 18 rokov a tak tí mladí od 
dvanásť do sedemnásť nie sú 
v evidencii, ale neberieme im 
chuť byť v spoločnosti hasi-
čov a už sú prakticky budúci 
hasiči. Nie však všetci. Všetci 
musia prejsť ročnou skúšob-
nou dobou, pretože mnohých 
sme v minulosti vyzbrojili, 
poskytli sme im základný 
kurz, teda investovali sme 
do nich nemalé prostriedky, 
a niektorí po roku zo zboru 
odišli.“

Námestovskí dobrovoľní 
hasiči sa sústreďujú skôr na 
zásahy či  početné pátracie 
akcie po nezvestných s Orav-
ským záchranným systémom 
a akcie pre mesto, než hasičs-
ké súťaže. Tie nadregionálne 
sú podľa veliteľa Tomáša 
Plutinského z hľadiska vyba-
venia veľmi drahé a tak sa zú-

častňujú iba okresných súťaží 
a vybrali sa skôr cestou po-
moci ľuďom. Na to sa zabez-
pečujú technikou. „Finančné 
prostriedky získané z organi-
zovania majálesu či dožinkov 
vkladáme do nákupu techni-
ky. Z takýchto prostriedkov 
sme si napríklad nedávno v 
hodnote tisíc eur kúpili šty-
ri dýchacie prístroje vrátane 
ich revízií a záchranný vak 
prvej pomoci. Podobne sme 
si zabezpečili tiež zásahové 
obleky a prilby. Džíp, ktorý 
stojí na dvore technických 
služieb, v priestoroch kto-
rých bezodplatne sídli DhZ 
Námestovo, sme dostali od 
Oravského záchranného sys-
tému. Mimochodom, vedeniu 
technických služieb sme za to 
veľmi vďační, pretože okrem 
bezplatného užívania priesto-
rov rovnako užívame tiež ich 
energie a vodu. 

Zasahujeme pri požiaroch 
lesov, domov a chát. Naše 
sily a schopnosti chceme po-
skytnúť aj pri dopravných ne-
hodách, na to ale potrebujeme 
školenie a vyslobodzovaciu 
techniku“, hovorí Tomáš Plu-

tinský. „Určite však s primá-
torom niečo vymyslíme, aby 
sme mohli pomáhať aj v tejto 
oblasti. Pomáhať ľuďom je 
náš cieľ a konkrétna nezištná 
pomoc ľuďom v ich ťažkých 
situáciách, či záchrana života, 
to je neopísateľný pocit!“

Slovo technika je v zbore 
momentálne veľmi aktuálne, 
pretože DhZ Námestovo si 
práve minulý týždeň doviezol 
z Bratislavy Tatru 148 – cis-
ternu, ktorú bude používať na 
zásahoch pri lesných požia-
roch. Je to vraj mimoriadne 
schopné vozidlo, ktoré do-
káže zdolať náročný oravský 
lesný kopcovitý terén. „Na 
cisternu, ktorú pre nás jedna 
bratislavská firma hľadala 
medzi predajcami tohto druhu 
použitej techniky vyše roka, 
sme veľmi hrdí. Vozidlo sme 
kúpili za  7200 eur sčasti z 
prostriedkov nášho rozpočtu, 
poskytnutých mestom a ďal-
ších  4000 eur nám na základe 
našej požiadavky schválilo 
mestské zastupiteľstvo začiat-
kom júna,“ hovorí potešený 
touto situáciou veliteľ DhZ 
Tomáš Plutinský. 

Plány do budúcnosti? 
„Chceme sa v priebehu bu-
dúceho roka spojiť s profesi-
onálmi HaZZ v Námestove, 
spolupráca s ktorým je veľmi 
dobrá a s ich trojicou vyško-
lených potápačov po vyško-
lení našich dvoch vytvoriť 
skupinu, ktorá by celoročne 
zastrešovala Oravskú prieh-
radu potápačskou službou. 
Nechceme nikoho nahrádzať, 
ale posilňovať služby pomoci 
ľuďom, lebo, ako sa hovorí, 
pomoci nikdy nie je dosť...

Náš DhZ je poloprofesi-
onálnym zborom. Chceli by 
sme tiež dosiahnuť, aby sa 
minimálne traja-štyria čle-
novia nášho zboru dostali 
do mestskej sféry. V prípa-
de, že by pracovali na mest-
skom úrade, či technických 
službách a pod., mohli by v 
prípade potreby na zásah vy-
raziť okamžite do pár minút a 
mali by to zaplatené. Verím, 
že sa nám to časom poda-
rí, veď v okolitých štátoch 
to takto funguje.“, popisuje 
plány námestovského DhZ 
Tomáš Plutinský.

               Anna Lajmonová

K džípu minulý týždeň pribudlo dobrovoľným hasičom ďalšie vozidlo, na ktoré sa veľmi tešili 
a dlho naň čakali – Tatra 148, cisterna, ktorá im bude slúžiť na zásahoch pri hasení lesných 
požiarov.                    Foto: (dhz)
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Mozaika úspechov ZŠ Slnečná

Nastúpili dni, ktoré sú odme-
nou pre každého jedného žiaka, 
dni prázdnin.

Jún je však mesiac, v ktorom 
každá škola finišuje a bilancuje 
výsledky svojej práce. Hodno-
tíme nielen správanie a študijné 
výsledky žiakov, ale aj úspechy 
v súťažiach. Je to čas zamyslenia 
sa nad tým, čo sme spoločným 
úsilím v tomto školskom roku 
dosiahli my - učitelia a naši žia-
ci.

Je šťastím pre žiaka, ak má 
dobrého učiteľa. A naša škola 
ich vždy mala. Dôkazom toho sú 
dlhoročne dobré výsledky našich 
žiakov v predmetových olympiá-
dach, umeleckých a športových 
súťažiach. Veľavravný  je aj fakt, 
že každoročne  tretina našich žia-
kov úspešne pokračuje v štúdiu 
na gymnáziu.

Mnohí naši žiaci však popri 
učení venujú svoj voľný čas aj 
iným aktivitám. Radi by sme vám 
predstavili ich úspechy, na ktoré 
sme hrdí nielen my, ale môže 
byť hrdé aj naše mesto. Škola 
patrí mestu a mesto Námestovo 
je naše mesto. Chceme ho repre-
zentovať vždy v tom najlepšom 
svetle doma i v zahraničí. 

Umiestnenie žiakov 
v okresných kolách

Viktória Bernátová 1. miesto 
dejepisná olympiáda, 
Filip Šuška 4. miesto fyzikál-
na olympiáda, 2. miesto geo-

grafická olympiáda, 2. miesto 
matematická olympiáda, Matej 
Poleta 2. miesto geografická 
olympiáda, Silvia Matušáko-
vá cena poroty Hviezdoslavov 
Kubín, Patrik Florek 2. miesto 
olympiáda Aj, Marek Krupa 1. 
miesto pytagoriáda, Tomáš To-
hol 2. miesto pytagoriáda, Sa-
muel Košút cena poroty Slávik 
Slovenska, družstvo ml. žiakov 
1. miesto malý futbal, družstvo 
st. žiakov 3. miesto malý fut-
bal, družstvo žiakov 2. mies-
to volejbal, družstvo žiačok 
1. miesto volejbal, družstvo 
žiakov 1. miesto stolný tenis, 
družstvo žiačok1. miesto vybí-
janá

Umiestnenie žiakov 
v krajských kolách

Filip Šuška 6. miesto fyzikálna 
olympiáda, 2. miesto geografická 
olympiáda, 2. miesto matematic-
ká olympiáda, družstvo žiakov 
3. miesto stolný tenis, družstvo 
dievčat 4. miesto volejbal, druž-
stvo dievčat 4. miesto vybíjaná

Medzinárodná súťaž
LEONARDO - Združenie obcí 

Biela Orava (Slovensko – Poľ-
sko)

Obce Oravy po druhýkrát za-
stupoval aj náš žiak Filip Šuška 
z 9. B, ktorý sa umiestnil na 3. 
mieste.

Život v našej škole  bol v prá-
ve sa skončenom školskom roku 
veľmi pestrý a bohatý na rôz-

norodé aktivity, ktoré rozvíjali 
žiacku tvorivosť aj hodnotiace 
myslenie.  Bol postavený na 
vzájomnej spolupráci, empatii, 
tolerancii a v nemalej miere aj 
prebúdzal v srdciach žiakov úctu 
k  národným tradíciám. Dôka-
zom toho sú aj školské aktivity: 
stavanie mája, charitatívny deň 
pre Tomáša, pobyt Holanďanov, 
beseda s historikom A. Maťovči-
kom, beseda so spisovateľkou D. 
Dragulovou.

O tom, že našim žiakom nechý-
bajú ani tvorivosť a zmysel pre 
dobrý skutok, svedčí i skutoč-
nosť, že v uplynulom školskom 
roku odborná porota v Bratisla-
ve, z veľkého počtu prác vybra-
la aj dobrý skutok žiakov našej 
školy v kategórii Dobrý nápad, 
ktorý bol uverejnený v Detskom 
čine roka 2013.

Tento rok druháci navštívili na-
šich seniorov  v novootvorenom 
Centre sociálnych služieb s  pe-
čenými koláčikmi. 

Tradíciou sa už stali akcie: 
imatrikulácia, vianočná besied-
ka, karneval, čitateľský maratón.

Nezabudli sme ani na eko-
aktivity – celoročným zberom 
batérií, elaktroodpadu, zberom 
plastových fliaš (akcia Lidl),  pa-
piera, železného šrotu a zberom 
textílií sme sa snažili žiakom 
zautomatizovať potrebu chrániť 
prírodu, svoje životné prostredie. 
Ich snahu neostala bez ocenenia.  
Štvrté  miesto  v programe firmy 
Panasonic KIDS SCHOOL ECO 
LEARNING bol pekný úspech.

Sme veľmi radi, keď sú naši 
žiaci úspešní, keď ich učenie 
teší aj ich mimoškolské aktivity 
bavia a prinášajú im radosť a po-
tešenie. Veríme, že pre nás všet-
kých bol rok 2013/2014 jedným 
pekným veľkým zážitkom. 

Ďakujeme všetkým učiteľom 
a žiakom našej školy, ktorí spo-
ločne objavujú a obrusujú talen-
ty i nadania a  vzájomnou prácou 
boli schopní vytvoriť  krásnu 
mozaiku našich tohtoročných 
úspechov.

Mgr. Renáta Fidríková, 
riaditeľka školy

Rozlúčka so školou.                        Foto: zš sl 

Krížom krážom po Slovensku
Koniec školského roku naj-

viac teší deti. Čas mnohých 
povinností vystriedalo obdobie 
oddychu, zábavy a hier. Mnohí 
z nás vyrazia po rôznych kú-
toch sveta, buď na dovolenku 
do zahraničia, niektorí dajú 
prednosť návšteve nášho ma-
lebného Slovenska. Žiaci ZŠ 
Slnečná odkrývali krásy našej 
vlasti už koncom júna, počas 
školských výletov. Úsilím ško-
ly bolo poukázať na to, že aj 
Slovensko ponúka množstvo 
prekrásnych, príťažlivých a 
nezabudnuteľných miest a je tu 
stále čo objavovať.

Najmladší prváčikovia zažili 
dobrodružstvo na vyhliadkovej 
plavbe po Oravskej priehrade. 
Druháci a piataci sa zahrali 
ako kedysi, v múzeu oravskej 
dediny Zuberec – Brestová, 
ktoré je najkrajším skanzenom 
na Slovensku. V tejto dedin-
ke uprostred hôr na brehoch 
Studeného potoka naozaj deti 
zažili deň plný hier a starých 
remesiel. Zasadli do starých 
školských lavíc, v ktorých ke-
dysi žiaci písali griflíkom na 
bridlicové tabuľky, vyskúšali 

si hrnčiarske, 
rezbárske, dro-
társke zručnosti, 
zdobili medov-
ník,  navštívili 
kováčsku diel-
ňu, pokúšali sa  
tkať na kros-
nách... Mladší 
žiaci z prvého 
stupňa navštívi-
li naše veľhory 
– Vysoké Tatry. 
Šiestaci sa vy-
brali po stopách 
najstaršieho ná-
roda žijúceho na Slovensku, 
po stopách Keltov. Zavítali do 
Havránku, ktorý sa nachádza 
na severnom brehu Liptovskej 
Mary. Siedmaci mohli vyskú-
šať liečivé a hojivé účinky 
termálnych prameňov v Be-
šeňovej. Ôsmaci vyrazili do 
prekrásnej, stredovekom dý-
chajúcej Banskej Bystrice. Po 
prechádzke Námestím SNP, 
ktoré poukazuje na niekdajšiu 
banskú slávu tohto mesta, ale aj 
ďalšie významné etapy našich 
dejín,  zavítali do Regionálne-
ho centra remesiel – ÚĽUV. 

Najstarší - deviataci navštívili 
Žilinu. Tu sa zúčastnili známe-
ho divadelného predstavenia 
Na skle maľované a prezreli si 
zaujímavosti tohto severného 
okresu.    

Zo spomínaných výletov si 
žiaci zaiste odniesli  veľké 
množstvo zážitkov a snáď aj 
inšpiráciu, ako zmysluplne sa 
dá využiť voľný čas počas let-
ných prázdnin. 

Prajeme príjemne prežité leto 
všetkým!   

pedagogický zbor 
ZŠ Slnečná

XI. ročník súťaže Mladých organistov
V spolupráci s Farským úra-

dom v Námestove a pod zášti-
tou primátora Mesta Námestovo 
Základná umelecká škola Igná-
ca Kolčáka v Námestove zorga-
nizovala XI. ročník celosloven-
skej súťaže Mladých organistov, 
ktorá sa uskutočnila 10. júna v 
Rímsko-katolíckom kostole sv. 
Šimona a Júdu v Námestove. 
Súťaže sa zúčastnili žiaci zo 
ZUŠ v Banskej Štiavnici, Hu-
mennom, J. Rosinského v Nitre, 
D. Limily v Ostrave-Svinov, L. 
Arvaya v Žiline a  Ignáca Kol-
čáka v Námestove. 

Súťažilo sa v dvoch kategó-
riách. Všetci súťažiaci mali po-
vinnú skladbu od J. S. Bacha a 
ďalšie skladby podľa voľného 
výberu. Výkony  súťažiacich  
hodnotila odborná porota, pred-
sedom ktorej bol Mgr. art. Pe-
ter Sochuľák z  Konzervatória 
J. L. Bellu v Banskej Bystrici, 
členmi Mgr. Marián Muška z 
Konzervatória v Žiline  a Mgr. 
art. Blažej Holubčík zo SZUŠ v 
Námestove.

Súčasťou súťaže bol koncert 

žiakov z Konzervatória Jána Le-
voslava Bellu v Banskej Bystri-
ci, ktorý sa uskutočnil deň pred 
súťažou dňa 9. júna v Katolíc-
kom dome v Námestove. 

Prvé miesto obsadila v I. ka-
tegórii Alžbeta Miklášová zo 
ZUŠ J. Rosinského v Nitre a v 
II. kategórii Dominika Štofejová 
zo ZUŠ v Humennom a Tomáš 
Sommer zo ZUŠ D.Lidmily v 

Ostrave-Svinov.
Zo ZUŠ Ignáca Kolčáka v Ná-

mestove sa najlepšie umiestnila 
Mária Tyrolová, ktorá v I. kate-
górii obsadila 2. miesto a Lukáš 
Taraj, ktorý v II. kategórii ob-
sadil tiež 2. miesto. Žiakov do 
súťaže pripravovala Mgr. Júlia 
Habovštiaková.

Mgr. Viola Trabalíková
riaditeľka školy

Lukáš Taraj, žiak ZUŠ Ignáca Kolčáka, obsadil v I. kategórii 
súťaže Mladých organistov 2. miesto. Ocenenie mu odovzdal 
primátor Námestova Ján Kadera. 

Cena pre Lejku Melišíkovú  
Lejka Melišíková si odniesla 

cenu z 19. ročníka medzinárod-
nej súťaže výtvarnej tvorivosti 
detí a mládeže ZELENÝ SVET 
2014 - pod pedagogickým ve-
dením pani učiteľky Boženy 
Bolibruchovej. Maľovala na 
tému M(i)esto pre ľudí...

Správu o ocenení z Enviro-
filmu – ZELENÝ SVET 2014 
sme prijali s radosťou. Najviac 
vždy oslovia práce najmenších 
detí z materských škôl – sú 
čisté nenapodobiteľné a spon-
tánne. Lejka má rada prírodu 
a preto namaľovala výkres s 
názvom „Na lyžovačke v orav-
skej prírode.“ 

Výtvarná súťaž ZELENÝ 
SVET sa koná pri príležitos-
ti Medzinárodného festivalu 
filmov o životnom prostredí 
ENVIROFILM 2014. Reali-
zuje sa v spolupráci so za-
stúpením Európskej komisie 
na Slovensku. Jej poslaním 

je vštepovať de-
ťom už v MŠ 
vzťah k prírode 
a životnému pro-
strediu. MŠ Ve-
terná v Námesto-
ve takýto vzťah 
pestuje u detí 
tým, že sa starajú 
o hriadky a kve-
tinové záhony. 
Bol uskutočnený 
projekt „Zelená 
záhradka v škôl-
ke“. Estetické 
vnímanie a aktivita nemôžu 
existovať samostatne. To, čo 
deti prežijú v prírode, potom 
výtvarne stvárnia. Fantázia, 
tvorivosť, nadšenie detí z 
výsledku výtvarnej práce, 
to je radosť pre deti, že sa 
môžu realizovať a že sa im 
práca darí.

Naša materská škola je akoby 
„malá galéria“ detských prác 

vo všetkých triedach. Šťastie a 
radosť detí, starostlivosť o príro-
du, životné prostredie budujeme 
aj formou návykov a zručností 
v umeleckom prejave. Estetic-
ká aktivita maľovanie je deťom 
blízka, preto ide o činnosť, ktorú 
vnímajú ako hru.  

Na záver sa žiada dodať: 
Šťastné deti, šťastná Zem.

MŠ Veterná 

Triedny odpust 6. A 
Trieda 6. A z CZŠ sv. Gorazda 

v Námestove slávila 26. mája   
svoj triedny odpust v salezián-
skom stredisku. Začali sme sv. 
omšou, ktorú celebroval don 
Peter Lorenc. V kázni nám pri-
pomenul život sv. Filipa Neri, 
zdôraznil jeho radosť, ako aj to, 
že bol motiváciou pre don Bos-
ca. Svojim mladým hovorieval: 
„Buďte dobrí, ak môžete.“ Byť 
dobrý a mať radosť v srdci do-
kážeme vtedy, keď nás neťaží 
hriech.

Ďalší program pokračoval 
duchovnou obnovou na tému: 
„Modlitba“, ktorej predchádzali 
tvorivé aktivity a hry. Program si 
pre nás pripravila sr. Damiána.

Témy nám priblížila aj pros-
tredníctvom prezentácií a tvorby 
vlastnej modlitby. Odkaz odpus-
tu: Uvedomovať si, že sme milo-
vaní a vtedy budeme aj radostní, 
aj svätí.

Sv. Filip Neri, oroduj za nás!

Na fotografii z odpustu žiaci 6. 

A, zľava D. Juritka, I. Ratičák, 
N. Uhliariková, S. Pisarčíková a 
kňaz don P. Lorenc.            
           M. Kurtulíková

Darca so zlatým srdcom
V polovici mája navštívili 

obyvateľov Domu Charitas Bl. 
Zdenky Schellingovej v Ná-
mestove škôlkari z MŠ na Ko-
menského ulici. Predviedli nám 
pekný program ku Dňu matiek 
a keďže jeden z klientov pôso-
bil ako pedagóg medzi deťmi 
skoro 40 rokov, mohol si vyme-

niť skúsenosti z práce s deťmi s 
pani učiteľkou Jidrovou. Vyso-
ko ocenil, že ako režisérka pri 
tvorbe programu vychádzala zo 
slovenských tradícií.  Majster 
ľudových remesiel, rovnako 
obyvateľ Domu Charitas, pán 
Pavol Ružvoň zhotovil pre 
deti darček – dvojposchodovú 

drevenicu, ktorej obyvateľmi 
sú rozprávkové bytosti.  Sme 
radi, že aj my sme mohli daro-
vať deťom a ich pani učiteľkám 
úsmev na tvári, ktorý tieto det-
ské návštevy v našom charit-
nom dome zakaždým vyčaria 
na našich tvárach. 

                   S. Dullová

Školáci ako kedysi - v školských laviciach v 
múzeu.            Foto: (žšs)

Malá umelkyňa Lejka.
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Podujatia  júl – september 2014
GORAZDOVO 

VÝTVARNÉ 
NÁMESTOVO 2014

19. 6. - 31. 8.

XIX. ročník celoslovenskej 
výtvarnej súťaže detí a mlá-
deže zameranej na národnú 
históriu

XXXVIII. HUDOBNÉ 
LETO 2014

13. 7. nedeľa 18:00

Z klenotnice svetovej 
hudby
Miroslav DVORSKÝ 
- tenor
Daniel BURANOVSKÝ 
- klavír
Ulrich ULMAN 
- umelecké slovo
Prevoz loďou zo Slanickej 

Osady je od 17:00 do 17:45.
Vstupné na prvý a druhý 

koncert 6 € dospelí, 3 € deti a 
študenti, posledný koncert 8 € 
dospelí, 4 € deti a študenti.

VERÍM PANE
15. 7. - 20. 7.

Festival gospelovej hudby. 

DREVORUBAČ
1. 8. – 2. 8.

Súťaž v pílení dreva s me-
dzinárodnou účasťou druž-
stiev.

Nábrežie Oravskej priehra-
dy

DEŇ SVÄTÉHO 
HUBERTA

3. 8. nedeľa

Svätohubertská omša, ukáž-

ky plemien poľovných psov, 
súťaž vo vábení jeleňov, 
výstava trofejí, ukážky prá-
ce sokoliarov, lukostreľby a 
historických zbraní, súťaž o 
najlepší guľáš, výstava po-
ľovníckych zariadení, súťaž 
v hádzaní flinty do žita a rôz-
ne sprievodné akcie.

Nábrežie Oravskej priehra-
dy

DYCHFEST

10. 8. nedeľa 14:00

Festival dychových hudieb 
s medzinárodnou účasťou

Amfiteáter na Nábreží 
Oravskej priehrady. V prípa-
de nepriaznivého počasia sa 
podujatie uskutoční v Dome 
kultúry v Námestove.

KYSUCKÝ PRAMEŇ 
Z OŠČADNICE

31. 8. Nedeľa 16:00

Vstupné: 6 €
Kysucký prameň z Oščad-

nice – je jedna z najúspeš-
nejších a zároveň aj najpo-
pulárnejších folklórnych 
skupín na Kysuciach. Oš-
čadnickí heligonkári vystu-
pujú pod názvom Kysucký 
prameň a je to naozaj pra-
meň čistej ľudovej kultúry. 
Poznáte z ŠLÁGR TV. Hosť 

ľudový zabávač ujo Maťo.

ALICA V KRAJINE 
ZÁZRAKOV

26. 9. piatok 16:00
Vstupné: 2 €

Divadlo Maska Zvolen
Nové veľkovýpravné pred-

stavenie na motívy rovno-
mennej knihy Lewisa Car-
rolla, v ktorom Alica spolu 
s divákmi stretne králika s 
hodinkami, kartu srdcového 
dolníka, Čiernobielu kráľov-
nú, Vajíčko Hupky Dupky, 
Mačku Škľabku, klobúčnika 
s Aprílovým zajacom, kde sa 
golf hrá s ježkom a zvieratá 
rozprávajú. 

KINO KULTÚRA NÁMESTOVO JÚL 2014
3.7. ŠTVRTOK

18:00 LOVE SONG 12+
2D

3,50 €4.7. PIATOK
18:30

4.7. PIATOK
16:00 RIO 2 MP

3D
5 €6.7. NEDEĽA

16:00
5.7. SOBOTA

18:30 ZBAV NA ZLÉHO 15+
2D

3,50 €6.7. NEDEĽA
18:30

10.7. ŠTVRTOK
18:00 JOE 15+

2D
3 €11.7. PIATOK

18:30
11.7. PIATOK

16:00 HURÁ DO PRAVEKU MP
2D
3 €13.7. NEDEĽA

16:00
12.7. SOBOTA

18:30 22 JUMP STREET 12+
2D

3,50 €13.7. NEDEĽA
18:30

25.7. PIATOK
16:00 LIETADLÁ MP

2D 4 €

27.7. NEDEĽA
16:00 3D 6 €

25.7. PIATOK
18:30 ÚSVIT PLANÉTY OPÍC 12+

3D
5 €26.7. SOBOTA

18:30
27.7. NEDEĽA

18:30 ZAKÁZANÉ UVOĽNENIE 12+
2D
3 €

Vstupenky na daný týždeň si môžete zakúpiť hodinu pred začiatkom predstavenia v 
pokladni  kina  a  v  pracovné  dni  od  8:00  do  15:00  v  kancelárii  Domu  kultúry  v 
Námestove  alebo  rezervovať  cez  internetovú  stránku  kino.dkno.sk.  Zakúpené 
vstupenky nie je možné vrátiť ani vymieňať! Zmena programu vyhradená!

Kino KULTÚRA Námestovo júl 2014

V Námestove sme doma
(Dokončenie z 1. str.)

„Festival Verím Pane už 
roky organizuje združenie 
LUX communication v spo-
lupráci s Rímskokatolíckym 
farským úradom Námestovo, 
Mestským úradom Námes-
tovo, Katolíckou jednotou 
Slovenska, Domom kultúry, 
tunajšími školami a v tomto 
roku sa pridal aj Žilinský sa-
mosprávny kraj“, pokračuje 
kňaz Juraj Drobný, ktorého 
sme požiadali o prezentáciu 
tohto, v Námestove obľúbe-
ného, podujatia. „Účinkujúci 
naň prichádzajú bez nároku 
na honorár, či preplatenie 
cestovného. V posledných 
rokoch sú to práve účinku-
júci, ktorí sú hlavnými finan-
čnými sponzormi festivalu.

Každý z ročníkov festi-
valu je niečím iný. Jedno 
však zostáva; pre nás, ktorí 
festival organizujeme, pre 
muzikantov, ktorí naň pri-
chádzajú hrať, no i pre mno-
hých ďalších, ktorí prídu len 
tak sa pozrieť, je Verím Pane 
akýmsi miestom v živote, na 
ktoré sa celý rok tešíme a už 
si ani nevieme predstaviť, 
že by to mohlo byť inak. Na 
festivale Verím Pane v Ná-
mestove sme doma!

A práve ľudia sú kľúčoví; 

či už z Námestova, alebo z 
rôznych kútov Slovenska, 
každý rok venujú veľa času a 
energie, aby festival pripra-
vili: technici, helperi, lekto-
ri, organizátori i účinkujúci. 
Spolu tvoríme jednu veľkú 
festivalovú rodinu.

Ako som už kedysi pove-
dal, účasť na festivale Verím 
Pane nie je povinná a kaž-
dý, kto naň prichádza, by si 
mal uvedomiť, že dostane 
iba toľko, koľko bude sám 
ochotný obetovať. Na zažitie 
atmosféry festivalu naozaj 
nestačí iba prísť na koncert. 
Treba tu byť dlhšie, zapojiť 
sa do tvorivých dielní, du-
chovných aktivít a sprievod-
ného programu. 

Čo sa programu týka, aj v 
tomto roku sú integrálnou 
súčasťou festivalu sväté 
omše o 17:00 h vo farskom 
kostole a hlavná svätá omša 
v nedeľu o 11:00 h. v amfite-
átre. V piatok v kostole budú 
o 23:15 h spevy a modlitby 
z Taize a v sobotu o 10:00 h 
duchovná obnova. V pasto-
račnom centre na fare bude 
už tradične Pilgrimfest, čiže 
filmový festival ponúkajúci 
dokumentárne filmy, televíz-
ne programy pre deti i hrané 
filmy, medzi ktorými budú 
October Baby, Pius XII.: Pod 

rímskym nebom, Svätá Bar-
bora, Tomáš Morus a ďalšie. 

V Dome kultúry sa v 
nočných programoch, za-
čínajúcich okolo polnoci, 
predstavia: vo štvrtok Sima 
Martausová a FLOYTT, v 
piatok Lucia Briestenská, 
Cukor a soľ a Miro Jilo, v 
sobotu program s jedno-
duchým názvom Pesničky. 
Mimochodom, sobota bude 

v Dome kultúry mimoriadne 
zaujímavá; o 14:00 h budú 
prezentovať výsledky práce 
tvorivé dielne a o 18:30 h 
tanečné divadlo ATak s pred-
stavením ECCE HOMO.

Amfitáter ponúkne večer-
né koncerty od stredy, kedy 
sa predstavia Hrozen, Prečo 
nie, Nový svet, Metanoja 
s Služobníci Najvyššieho. 
Vo štvrtok by to mali byť 

noXcuse, N.D.E., Mag-
net, Richard Čanaky, 30tri 
a 4Others, v piatok Silvia 
Chlebovská, Oremus, My 
Way, Boží šramot a Credo, 
v sobotu Lámačské chvá-
ly, Sába, Felice, Križiaci, 
The Elements a jubilujúci 
Kefas. V piatok popoludní 
sa predstavia Miro Vranský 
a Adrian Lojsch, v sobotu 
popoludní Spray, Smaily a 

Soren.
Novinkou v tomto roku 

bude detské dopoludnie v 
sobotu o 10.00 h v amfiteát-
ri. Medzi deti zavíta škriatok 
Fíha Tralala.“ 

Viac informácií o festiva-
le, o tvorivých dielňach a o 
všetkom, čo s ním súvisí, sa 
môžete dozvedieť na stránke 
www.verimpane.sk
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Rozpis lekárenských pohotovostných služieb 
na júl a august v Námestove

strižencová	 ester
murín	 Dávid
Lešňovská	 Laura
Helegda	 tomáš
praj	 michal

Lipjak	 Adam
piták	 kristián
kvaková	 mária
michalčík	 Adam
sunega	 michal

Vítame medzi nami

Narodení v máji 2013

kubolek	Jozef	 70
kuna	koloman	 64
michalčík	Adam		 0

Laťák	Jura	 62
konkoľ	Jozef		 55

Odišli z Našich radOv
máj 2014

spOlOčeNská rubrika

12. 7. 2014    od 13.00-19.00  Lekáreň MATKY TEREZY Štefánikova č.210     
13. 7. 2014    od 08.00-19.00 Lekáreň MATKY TEREZ Štefánikova č.210     
19. 7. 2014    od 13.00-19.00 FARMÁCIA  Červeného kríža 62/30
20. 7. 2014    od 08.00-19.00      FARMÁCIA                  Červeného kríža 62/30
26. 7. 2014    od 13.00-19.00  TABLETA                   Mláka 1258                    
27. 7. 2014    od 08.00-19.00      TABLETA                      Mláka 1258      
  2. 8.2014    od 13.00-19.00     ZELENÁ LEKÁREŇ             Červeného kríža 130/29
  3. 8.2014    od 08.00-19.00     ZELENÁ LEKÁREŇ     Červeného kríža 130/29
  9. 8.2014    od 13.00-19.00      ORAVA                     Hviezdoslavova 213
10. 8.2014    od 08.00-19.00     ORAVA                   Hviezdoslavova 213
16. 8.2014    od 13.00-19.00      AGAPÉ                         Nábrežie 765/1      
17. 8.2014    od 08.00-19.00      AGAPÉ                          Nábrežie 765/1                        
23. 8.2014    od 13.00-19.00     Lekáreň MATKY TEREZY      Štefánikova č.210     
24. 8.2014    od 08.00-19.00       Lekáreň MATKY TEREZY      Štefánikova č.210     
29. 8.2014    od 08.00-19.00     FARMÁCIA                     Červeného kríža 62/30
30. 8.2014    od 13.00-19.00    FARMÁCIA                      Červeného kríža 62/30
31. 8.2014    od 08.00-19.00   FARMÁCIA                   Červeného kríža 62/30

Týždeň  plný prekvapení, alebo ako deviataci tvorili
Ako každý rok, aj tento bolo 

Centrum voľného času „Ma-
ják“ pripravené pre deviata-
kov zo všetkých základných 
škôl v Námestove. V týždni 
od 9. – 13. júna sme privítali 
žiakov oboch 9-tych ročníkov 
ZŠ Slnečná a v termíne od 16. 
.- 20. júna boli naše brány ot-
vorené aj pre deviatakov zo 
ZŠ – Komenského a Cirkev-
nej ZŠ.

Pre všetkých boli pripravené 
rôzne tvorivé dielne, v ktorých 
si mohli vyskúšať a otestovať 
svoju šikovnosť, tvorivosť,  
ale aj športovú zdatnosť. Veľ-
ký úspech zožali spoločenské 
tance, jumping, posilňovňa. 
Svoju tvorivosť si preverili 

pri výrobe 
šperkov,  „ab-
solventského“ 
tabla a vlast-
ných novín. 
Priblížili si 
prácu s hlinou 
a konverzova-
li v anglickom 
jazyku s dob-
rovoľníčkou 
zo zahraničia. 
Svoje pôso-
benie ukonči-
li piatkovou 
besedou s 
Mestskou po-
líciou, dobrovoľnými hasičmi 
a ochranármi prírody.

Dúfame, že sa im dni strá-

vené v CVČ „Maják“ páčili a 
zanechajú v nich pekné spo-
mienky.

Kolektív Cvč „Maják“

Námestovskí deviataci si v CVČ vyskúšali aj 
spoločenské tance a veľmi sa im to páčilo.

Okrúhle výročie Bambiriády  
Desiaty ročník Bambiriády 

2014, alebo podaj ruku v Ná-
mestove zastrešovalo Centrum 
voľného času „Maják“. Tento 
obľúbený festival práce s deť-
mi a mládežou sa konal  9. – 
14. júna pod záštitou primátora 
mesta Ing. Jána Kaderu. Počas 
celého týždňa sa striedali dni 
otvorených dverí s pingpon-
govým turnajom, tvorivými 
dielňami, besedou stredoško-
lákov s poslancami VÚC či 
speváckymi a tanečnými vy-
stúpeniami na Hviezdoslavo-
vom námestí. Zaujímavé boli 
aj sprievodné podujatia. Vyvr-
cholením všetkých aktivít bol 
prezenčný deň 14.júna, kedy 
bola Bambiriáda slávnostne 
otvorená. Na amfiteátri zožali 
potlesk pódiové vystúpenia, 
nechýbala ani atraktívna spo-
ločná akcia hasičov, policajtov, 

záchranárov, či prezentácia 
činnosti pre deti, hry a súťaže. 
Po prvýkrát sa na tomto podu-
jatí darovala aj krv, ktorú prišli 
odobrať z transfúznej stanice z 

Martina. Ďakujeme všetkým 
naším sponzorom a partnerom 
za úspešný priebeh podujatia. 

Mgr. Marta Slovíková
riaditeľka CVČ  

Starobu nielen prežiť, ale aj užiť...
 Námestovskí seniori, členo-

via Jednoty dôchodcov (JD), 
svojimi aktivitami dokazujú, 
že aj seniorský vek sa dá na-
pĺňať krásnymi  zážitkami.

K takýmto určite patrí aj špor-
tové popoludnie s guľášom, 
ktoré výbor JD zorganizoval 
pre svojich členov 18. júna na 
ranči „U Edyho“. Toto stretnu-
tie bolo bohaté nielen počtom 
členov, ktorých sa zišlo okolo 
stovky, ale aj výborným prog-
ramom.

Členovia výboru pripravili 
súťaže v rôznych disciplínach, 
napríklad hod šípkami na terč, 
hod kriketovou loptičkou na 
cieľ, myšky,  kolky a iné. Víťa-
zi boli odmenení sladkosťami.

K vynikajúcej atmosfére 
prispel aj výborný guľáš, pagá-
če so slaninkou, pohár dobrého 
vínka, chutné koláče a dobrá 
hudba našej harmonikárky 
Katky Budzeľovej. Krásne 
ľudové piesne zneli celým 
rančom.   Seniorov prišli po-
zdraviť aj predstavitelia mesta, 
pán primátor Ing. Ján Kadera a 
zástupca primátora Ing. Anton 
Ťapák. Na takomto výbornom 
podujatí majú zásluhu aj  spon-
zori Ing. Eduard Dunčič,  Ing. 
Ondrej Jackulík, za čo im patrí 
veľké úprimné poďakovanie. 
V tento nádherný, užitočne 
strávený deň seniori opäť do-
kázali, že ich duch nie je na 
dôchodku. Takéto stretnutia 

dodávajú silu do života, napĺňajú 
radosťou, že urobili niečo nielen pre 
seba, ale aj pre iných.

Toto všetko by sa nepodarilo bez 
obetavého výboru JD, ktorý bez 
ohľadu na svoj čas je ochotný urobiť 
všetko pre spokojnosť svojich  čle-
nov. 

Výbor JD už pripravuje ďalšie ak-
cie, ako je spoločné kúpanie v Ora-
viciach  alebo Lúčkach, začiatkom 
septembra poznávací zájazd, tvorivé 
dielne a iné. Seniori sa tešia na všet-
ky akcie. Veď seniorský život prijí-
majú s pokorou a láskou a chcú ho 
prežiť dôstojne a plnohodnotne.           
            Výbor JD

Účastníci popoludnia pri guľáši si od srdca zaspievali 
pri hudbe harmonikárky Katky Budzeľovej.  Foto: (jd no)

Ponuka CVČ Maják
Centrum voľného času Ma-

ják v Námestove ponúka ma 
školský rok 2014/2015 tieto 
záujmové útvary:

Tanečno-pohybové: hip-
hop, break dance, mažoretky, 
gymnastika, country tance

Športové: step aerobic, po-
silňovací aerobic, jumping, 
historický šerm a lukostreľba, 
stolný tenis, posilňovanie

Spoločensko-vedné: výtvar-
ná tvorivá dielňa, aranžova-
nie, tradičné remeslá – práca 

s hlinou a drôtom, moderátor-
redaktor, mladá modelka, kera-
mika, mladý ochranár, kuchťo, 
enviromentálny

Technickej zručnosti: digi 
krúžok – fotenie, kamerovanie, 
strihanie, strojopis, Galileo, in-
ternet

Jazykové: anglický jazyk, 
nemecký jazyk, anglický jazyk 
pre dospelých, konverzácia v 
anglickom jazyku pre základné 
a stredné školy s dobrovoľník-
mi zo zahraničia

Záujmové útvary pre predškolákov
Tanečno-pohybové: mažo-

retky, tanečníčkovia, gymnas-
tika

Športové: športovo-pohybo-
vé hry

Jazykové: angličtina hrou
Technickej zručnosti: kres-

líme myšou na PC
Spoločensko-vedné: šikovní-

ček, z rozprávky do rozprávky
● viac info na CVČ Maják 

alebo na: www.cvcno.edu.s,k 
na tel. čísle: 043/558 20 04

Deň detí - s rodičmi
Deň detí na našej ZŠ Komen-

ského oslavujeme každý rok. 
Vždy  iným spôsobom. Raz 
sme sa neučili, mali sme riadi-
teľské voľno, šli sme na film 
do kina, inokedy bolo bran-
né... Ale tento rok to bolo tak, 
ako ešte nikdy predtým.  Deň 
detí  sme oslávili spoločne s 
rodičmi pri guláši, opekaní 
špekáčikov a športových súťa-
žiach. Varenie gulášu  dostali 
na starosť rodičia. Pani uči-
teľky vymysleli 22 rôznych 
stanovíšť a deviataci pri tom 
asistovali. Súťažilo sa v telo-
cvični, na ihrisku i v „účku“  
- v priestore medzi školou a 
telocvičňou.  Deti mali naz-
bierať 15 pečiatok z  rôznych 
disciplín. Stanovištia mali ši-
roký záber: od hádzania lopti-
čiek do vedra, lezenia po lane, 
zbieranie loptičiek vo vreci, 
chodenia vo vedre, na chodu-

liach, drevených lyžiach, cez 
skladanie puzzlí, hlavolamov 
až po streľbu zo vzduchov-
ky.  Asi najzábavnejšia bola 
disciplína, kedy mala štvorica 
udržať na chodidlách lavór s 
vodou. Po absolvovaní tejto 
disciplíny nikto neostal suchý, 
lebo voda sa z lavóra vždy 
vyliala. Všetci sa smiali a na 
to, že sú mokrí ani len nepo-
mysleli. A keď to vyskúšali aj 
naši učitelia, smiechu nebolo 
konca kraja. Kto nazbieral 
všetkých 15 pečiatok, mohol 
si vypísať lístok do závereč-
ného žrebovania o zaujímavé 
vecné ceny. Ak bol niekto po-
medzi súťaže hladný, mohol 
si opekať špekáčiky alebo si 
dať čapovanú kofolu. Všetko 
sa to dialo pod dozorom obe-
tavých rodičov, ktorí pomá-
hali, aby špekáčiky nezhoreli 
alebo aby  sa decká nepopáli-

li. Naše pani upratovačky  zas  
nezabudli na sladké - ponúka-
li žiakov upečenými  šiškami. 
Asi okolo deviatej prišli ná-
mestovskí požiarnici a pred-
viedli hasenie požiaru. Potom 
prišli záchranári z Orava Res-
cue System a previezli našich 
žiakov na štvorkolkách, ktoré 
používajú pri hľadaní strate-
ných a zranených osôb.  Na 
záver bolo žrebovanie o zau-
jímavé drobnosti a potom sa 
všetci s chuťou pustili do vý-
borného gulášu. 

Ďakujeme všetkým – rodi-
čom, členom Orava Rescue 
System, požiarnikom, učite-
ľom, sponzorom a nepedago-
gickým zamestnancom školy 
a žiakom za pekné podujatie. 
Veríme, že nebolo posledné a 
o rok sa takto spolu stretneme 
zas.      

(mk)



11Námestovčan

krátko zo športu

šport/iNzercia

Chceme sa poďakovať 19 399-tim signatárom petície, 
ktorí sa ako prví postavili na stranu zachovania 
pracoviska dialýzy pri Oravskej poliklinike v Námestove. 

Ďakujeme predsedovi Žilinského samosprávneho kraja 
Ing. Jurajovi Blanárovi a taktiež poslancom VÚC, najmä 
Igorovi Janckulíkovi a Albínovi Maslaňákovi, 
Ministerstvu zdravotníctva SR a jeho ministerke 
JUDr. Zuzane Zvolenskej, riaditeľke komunikačného 
odboru Ministerstva zdravotníctva Sr Mgr. Zuzane 
Čižmárikovej, podpredsedníčke Národnej rady  SR Erike 
Jurinovej, generálnemu riaditeľovi Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne Ing. Marcelovi Foraiovi a zástupkyni 
kancelárie predsedu Vlády SR JUDr. Zuzane 
Dzurendovej. Naša vďaka patrí tiež všetkým 
predstaviteľom okresu Námestovo - primátorovi, 
starostom, poslancom mestského a obecných 
zastupiteľstiev, predstaviteľom cirkvi a všetkým, ktorí 
pomohli vybojovať ústavné práva občanov hornej Oravy 
v oblasti zabezpečenia zdravia a zároveň tak pomohli tiež 
budúcemu rozvoju Oravskej polikliniky v Námestove. 

      Marián Grígeľ a pacienti dialýzy z okresu Námestovo

Lekáreň Poliklinika otvorená

Oravská poliklinika v Ná-
mestove 9. 6. 2014 otvori-
la pre verejnosť na prvom 
poschodí  budovy Lekáreň 
Poliklinika. Okrem výhod-
nej lokality priamo v areáli 
zdravotníckeho zariadenia a 
odborného farmaceutické-
ho personálu, pod vedením 
RNDr. Anny Srogončíkovej, 
významnej regionálnej odbor-
níčky na fytoterapiu a indivi-
duálnu prípravu špeciálnych 
liekov, ponúka komplexnú 
lekárenskú starostlivosť:

• Výdaj liekov na recept, 
bez receptu

• Široká škála individuálne 
pripravovaných liekov

• Zdravotnícke pomôcky 
(plienky, obväzový mate-
riál,...)

• Zdravotnícky materiál, de-
zinfekcia

• Detské mlieka a výživa
• Vitamínové doplnky
• Prípravky zdravej výživy, 

dietetické potraviny, bezlep-
kové potraviny

• Homeopatiká
• Fytoterapeutiká
• Liečebná kozmetika
• Bylinné čaje
• Veterinárne prípravky

Odborný personál 
poskytuje poraden-
skú a konzultačnú 
činnosť. V lekárni 
zároveň nájdete 
každý mesiac ši-
roký výber sezón-
nych produktov z 
akciového letáku 
so zľavou do 50%. 

Ako jediná z lekární v mes-
te poskytujeme zľavu do 
50% z doplatku, až na 60 lie-
kov vydávaných na lekársky 
predpis, v zmysle platných 
predpisov.

Všetok zisk vyproduko-
vaný v Lekárni Poliklini-
ka bude použitý výlučne 
na ďalší rozvoj, nákup 
zdravotníckej techniky, 
budovanie nových pries-
torov Oravskej polikli-
niky s cieľom rozšírenia  
poskytovania zdravotnej 
starostlivosti  v čo najšir-
šej miere. Využívaním slu-
žieb Lekárne Poliklinika  
pomôžete sebe i všetkým 
pacientom regiónu.

Radi vás všetkých privíta-
me v príjemnom prostredí 
našej lekárne, kde vám s ra-
dosťou odborne poradíme a 
zabezpečíme všetko pre vaše 
zdravie.

Mgr. Daniela Fejová 
riaditeľka 

Oravskej polikliniky

KONTAKT: 043/5503293,  
e-mail: lekaren@opnam.sk

Novoti sa v Námestove darí
Volejbalový oddiel TJ Ora-

van Námestovo usporiadal v 
polovici mája v telocvični ZŠ 
Slnečná volejbalový turnaj 
starších žiačok o Pohár primá-
tora mesta. Zúčastnilo sa ho 
päť družstiev, z toho s tromi z 
nich staršie žiačky Námesto-
va hrali riadnu súťaž -  M SR 
starších žiačok II. triedy Stred, 
oblasť Sever. Námestovčanky 
v nej skončili na  6. mieste 
(Martin 4. m, Čadca 5. m, No-
voť 7. m). Piatym účastníkom 
turnaja v Námestove bolo 
družstvo st. žiačok z Trnavy, 
ktoré mali v Námestove krát-
ke športové sústredenie.

Na turnaji sa celkovo odo-
hralo 10 zápasov, hralo sa 
súčasne na dvoch ihriskách. 

Turnaj krátkym príhovorom 
otvoril primátor mesta Ing. 
Ján Kadera, ktorý na záver 
odovzdal víťazom trofej - po-
hár primátora a od 10.00 h do 
15.30 h sa hral volejbal na Sl-
nečnej bez prerušenia. Vďaka 
oduševneniu a snahe po víťaz-
stve z 10 odohratých zápasov 
až sedem skončilo 2:1. V tom-
to smere vyniklo družstvo No-
vote, ktoré všetky  štyri svoje 
zápasy  vyhralo po tuhom boji 
2:1 a v troch zo štyroch roz-
hodujúcich setov vyhralo roz-
dielom dvoch bodov. To, že 
Novoti sa v Námestove darí 
potvrdzuje fakt, že v turnaji 
žiakov ZŠ okresu Námestovo 
v rámci Volejbalového mara-
tónu, ktorý sa uskutočnil 7. 

februára sa dievčatá umiestni-
li na 1. a chlapci na 2. mieste. 
Podobne dopadol aj vzájomný 
zápas v spomínanom turnaji 
starších žiačok v Námestove, 
ktorý sa na zápasy skončil1:1, 
kým v Novoti vyhralo Námes-
tovo 2:0.

Domáce hráčky podávali ne-
vyrovnané výkony plné zvra-
tov. V prvom zápase prehrali 
po tuhom boji 1:2 s Trnavou, 
čo bolo jediným víťazstvom 
Trnavčaniek na turnaji. V ďal-
šom stretnutí porazili favori-
zovanú Čadcu 2:1 a následne 
prehrali v tom istom pomere 
s dobre a vyrovnane hrajúcou 
Novoťou. Posledný zápas s 
Martinom po slabšom prvom 
sete otočili a ostatné sety jasne 

vyhrali, rovnako ako aj celý 
zápas 2:1.

Turnaj napokon vyhralo 
družstvo Novote (8 b) pred 
Čadcou (8 b) lepším pomerom 
setov. Tretie skončili hráčky 
Oravanu Námestovo (6 b), 4. 
TASK Martin (5 b) a 5. HIT 
Trnava (3 b).

Organizátori turnaja ďakujú 
všetkým, ktorí sa podieľali na 
príprave a hladkom priebehu 
turnaja, sponzorom ďakujeme 
za materiálne zabezpečenie 
turnaja. 

Turnaj sponzorsky podpori-
li: Pekáreň Jackulík, K-Sten, 
Oragro, Apiagra, Prod Bob-
rov, Jednota SD Námestovo a 
Mesto Námestovo

Václav Nečas

● V posledný májový deň 
sa v Námestove konal 6. roč-
ník cyklistických pretekov do 
vrchu Kráľ Magurky, ktorý 
organizuje Cykloklub Ná-
mestovo za pomoci sponzo-
rov. Tohto roku sa pretekov 
zúčastnilo 123 pretekárov, z 
okolitých obcí, ale aj Bratisla-
vy, Dolného Kubína, Liptov-
ského Mikuláša, Ružomberku 
a Zuberca. Počet pretekárov 
síce rastie, ale domácich Ná-
mestovčanov sa zúčastňuje 
málo. Kráľom Magurky s 
najlepším časom 15 min a 42 
sekúnd sa stal Námestovčan 
Rudolf Rusina.

Výsledky námestovských 
účastníkov:

Talenty chlapci 200 m: 1. 

Matúš Voška  0:01:19, 2. Peter 
Škombár 0:01:22

Najmladší žiaci dievčatá 
800 m: 2. Hanka Tomovčíko-
vá 0:04:53

Najmladší žiaci chlapci 800 
m:  2. Maroš Chorvát 0:04:40

Mladší žiaci dievčatá 2200 
m: 1. Michaela Chorvátová 
0:11:51, 3. Nina Dobáková 
0:17:09

Starší žiaci chlapci 2200 
m:1. Pavol Kramarčík 
0:07:02

Dorast chlapci 5500 m: 3. 
Richard Kramarčík 0:18:54

Muži 1, 5500 m: 1. Rudolf 
Rusina 0:15:42

 Ženy 2, 5500 m: 2. Monika 
Kovaľová 0:27:43, 3. Alena 
Čučková 0:31:39             (mč)

● Námestovský klub sloven-
ských turistov zorganizoval 6. 
júla ku Dňu detí autobusový 
výlet do Veľkej Fatry. Prvá 
skupina s 23 deťmi  v sprievo-
de 5 dospelých išla hore Ga-
derskou dolinou s náučným 
chodníkom  ku zrúcanine hra-
du na vápencových a dolomi-
tových skalách. Z  5 náučných 
zástaviek sa deti dozvedali o 
histórií hradu. Pochádza z 13. 
storočia, často menil majite-
ľov, ktorí sa prakticky o jeho 
zveľaďovanie nestarali. Po-
tom vystúpili do prvej tretiny 
trasy na Tlstú, kde ich zlákala 
jaskyňa Mažarná. Stotridsať-
metrová tmavá štrbina sa z 
úbočia škerí ako papuľa zvie-
raťa. Poslednou zástavkou 

bola návšteva parku a kaštieľa 
v Mošovciach. 

Druhá skupina s dvoma deť-
mi a 9 dospelými sa rozhodla 
pre ťažšiu trasu,  zdolať vr-
choly Ostrú a Tlstú. Po absol-
vovaní trasy Konskou dolinou 
prišli pod vrchol Ostrej (1264 
m n.m.), kde sa nachádzajú 
mohutné skalné veže a iné 
zaujímavé útvary. Z vrcholu 
Ostrá sa im naskytol slnkom 
zaliaty panoramatický výhľad 
na celú Turčiansku kotlinu. 
Na susednom vrchole Tlstá 
(1406 m n.m) sa okrem pek-
ných výhľadov pokochali na 
kvitnúcej vzácnej flóre, ako 
napríklad žltohlav európsky  a 
astra alpínska. 

             (ds)



Pri Oravskej priehrade sa postupové oslavy nekonali
Je dobojované! Tipos III. 

liga Východ sa stáva minu-
losťou. Jej poslední účastní-
ci už vedia, v ktorej súťaži 
sa predstavia v nadchádza-
júcom ročníku.

O kompletnej deviatke po-
stupujúcich tímov sa roz-
hodlo až v záverečnom kole. 
Bohužiaľ, Hornooravci v nej 
nefigurujú.

Cieľ sa nepodarilo 
splniť

Samozrejme, do novovy-
tvorenej DOXXbet II. ligy 
Východ sa chceli dostať aj 
Námestovčania. No keď sa 
od nich v druhej polovici od-
vetnej časti odklonilo šťastie, 
postupový sen sa začal roz-
plývať. Gólových momentov 
bolo čoraz menej, bodové 
konto narastalo veľmi pomaly. 
Nedosiahli ani na 10. priečku, 
čo by znamenalo účasť v ba-
ráži. V nej by sa stretli s Lip-
tovským Mikulášom.

Séria deviatich duelov 
bez výhry

Znie to hrozivo, ale je to 
naozaj tak. Žlto-modrí čaka-
li na ňu od 16. apríla, avšak 
márne. Ich strelecká efektivi-
ta bola dlhodobo nízka. Ak sa 
pozrieme na jarné výsledky 
detailnejšie, neskórovali až v 
ôsmich zápasoch. V ďalších 
štyroch mierili presne len raz. 
Navyše, mínus desať bodov v 

tabuľke pravdy je tak isto ve-
ľavravným údajom. V domá-
com prostredí stratili celkovo 
až 24 bodov. Zvonku si ich 
doviezli štrnásť.

Šance nevyhrávajú 
zápasy

Vo viacerých stretnutiach, i 
na ihriskách súperov však ne-
bol MŠK horším mužstvom. 
Trénera Pavla Strapáča to 
hnevá, pretože jeho zverenci 
mali na viac. „Spomeniem 
len domáci duel proti Dolné-
mu Kubínu, potom v Ružinej, 
či opäť doma proti Martinu. 
V nich sme si vypracovali 
dostatok šancí, no ostalo len 
pri nich.“ Najväčší problém, 
absencia klasického zakon-
čovateľa sa prejavovala čoraz 
výraznejšie. Zatiaľ sa ho ne-
podarilo vyriešiť.

Rozhodla šírka 
hráčskeho kádra

Stabilná základná jedenást-
ka začala mať s blížiacimi sa 
záverečnými kolami trhliny. 
Po tom, čo sa po dlhšej absen-
cii vrátili do obrany kapitán 
Habiňák, prišli zranenia Si-
mana a Jendriška. Zo zostavy 
nakrátko vypadli i Stašiniak 
s Planetom. Po Ljubenovi-
čovi skončil v mužstve ďalší 
ofenzívny hráč Hollý. A aby 
toho nebolo málo, v posled-
ných súbojoch nenastúpili ani 
Tomanica so Šmiheľom. „Z 

tohto vyplýva, že nikdy sme 
nehrali v kompletnom zlože-
ní. Úzky káder sa nevedel dať 
dokopy. Na poste koncové-
ho hráča sme skúšali viaceré 
alternatívy, no bez želaného 
efektu,“ doplnil tréner P. Stra-
páč.

TIPOS III. LIGA VÝ-
CHOD

Výsledkový servis 25. - 30. 
kola: Námestovo - Poprad 1:1 
(1:0), gól domácich: A. Staši-
niak. Kremnička - Námestovo 
1:0 (0:0). Námestovo - Dolný 
Kubín 0:0. Ružiná - Námes-
tovo 1:0 (1:0). Námestovo - 
Martin 0:0. Lipany - Námes-
tovo 3:2 (3:1), góly hostí: R. 

Planeta, S. Kurtulík

Bilancia majstrovských 
zápasov: 30 stretnutí, 9 vý-
hier, 8 remíz, 13 prehier, skóre 
34:34, 35 bodov, 12. miesto

Strelci gólov Námestova v 
sezóne 2013/2014: 7 - T. Ko-

hút, 6 - T. Hollý, 4 - J. Siman, 
3 - R. Jendrišek (Námestovo 
2, Ružiná 1), S. Kurtulík, M. 
Šmiheľ, J. Tomanica, 2 - M. 
Snovák, 1  Mar. Čiernik, P. 
Kapičák, R. Planeta, A. Sta-
šiniak

Najviac odohraných zá-
pasov: 29 - A. Kmeť, 28 - S. 
Kurtulík, 27 - J. Siman, A. 
Stašiniak. Najviac žltých ka-
riet: 10 - M. Habiňák, 4 - T. 

Kohút, T. Gerát

Našli sa aj pozitíva
Jesenná brankárska jednot-

ka, Peter Machunka v troch 
meraniach síl neinkasoval. 
Po zimnej prestávke nepustil 
Tomáš Smataník loptu za svoj 
chrbát až v piatich dueloch. 
Dobrú defenzívnu činnosť 
podčiarkuje iba 34 inkasova-
ných gólov. V tomto ukazo-
vateli patrili Námestovčania k 
najlepším v súťaži. Vzhľadom 
na počet obyvateľov nášho 
mesta, je potešiteľné i množ-
stvo divákov, ktoré navšte-
vovalo domáce majstrovské 
zápasy. Tých bolo pravidelne 
minimálne aspoň tristo.

Súpermi už len 
stredoslovenské tímy

Aktuálne platí, že pri vodnej 
nádrži Orava sa bude v novom 
súťažnom ročníku 2014/2015 
hrať opäť III. liga. Rozdiel 
oproti nedávnej minulosti je 
ale v tom, že má prívlastok 
Stred. To znamená, že s cel-
kami z východu republiky sa 
MŠK v najbližšom období ne-
stretne. Na úvod, t. j. prvú au-
gustovú nedeľu sa predstaví na 
ihrisku Kremničky. O týždeň 
nato hostí Krásno nad Kysu-
cou. Hracím dňom domácich 
zápasov Námestovčanov bude 
sobota. Len pre zaujímavosť, 
nováčikmi najvyššej súťaže 
dospelých patriacej pod SsFZ 

sú Liptovský Hrádok a Žarno-
vica. Okrem nášho kolektívu 
by ju mali skvalitniť uvádza-
né tímy s rovnakým osudom 
- Kremnička a Martin.

Harmonogram augusto-
vých súťažných zápasov

1. kolo: 3. 8. o 10.30 - Krem-
nička (v), 2. kolo: 9. 8. o 16.30 
- Krásno nad Kysucou (d), 3. 
kolo: 17. 8. o 16.00 - Kalino-
vo (v), 4. kolo: 23. 8. o 16.00 - 
Martin (d), predohrávané 14. 
kolo: 29. 8. o 16.00 - Liptov-
ský Hrádok (v), 5. kolo: 30. 8. 
o 16.00 - Lučenec (v)

Inventúra hráčov k 30. 6. 
2014

Ukončenie hosťovania v 
MŠK Námestovo: T. Hollý 
(Novoť), M. Ljubenovič, R. 
Planeta (obaja Makov), R. 
Jendrišek (Liptovský Miku-
láš)

Ukončenie hosťovania v 
iných kluboch: M. Ferenčík 
(Ružomberok), M. Snovák 
(Slovenský Grob), Ľ. Bri-
šák, M. Majchrák, Jo. Melek 
(všetci Bobrov), J. Brňák, Mi. 
Čiernik, J. Hrubjak, R. Jagne-
šák (všetci Vavrečka), J. Proz-
bík (Zubrohlava), I. Trabalík 
(Oravská Polhora), J. Lúchava 
(Borský Svätý Jur), P. Švába 
(Zákamenné), M. Salaj (Ťa-
pešovo)

	 											Milan	Švába

FUTBAL: MŠK NÁMESTOVO - dOrAST

FUTBAL: MŠK NÁMESTOVO - dOSpELí
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Defenzívny štít Tomáš Kohút (s č. 5) sa stal prekvapivo naj-
lepším strelcom mužstva.                           Foto:	Milan	Švába

Fantastická a neopakovateľná sezóna hráčov v kategórii U17
Mládežnícke kolektívy 

z metropoly Bielej Oravy 
majú za sebou vydarený 
ročník. Počas neho sa neus-
tále držali na popredných 
priečkach tabuľky. Mladší 
dorastenci dokonca od úvo-
du až do samotného konca 
ukazovali svojim súperom 
chrbát a radovali sa z celko-
vého prvenstva v súťaži.

Štatistické ukazovatele obi-
dvoch družstiev vzbudzujú 
obdiv. Mladíci z Námestova 
vynikali nielen v defenzí-
ve, ale aj v útočnej činnosti. 
Brankári neinkasovali zby-
točné góly.

II. LIGA STRED U19
Budúci adepti na dres seni-

orského A-mužstva neskon-
čili najvyššie, no i tak vládne 
s ich konečným umiestnením 
spokojnosť. V závere mierne 
ubrali nohu z plynu, no to už 
bolo jasné, že vedúci Mar-
tin nepredbehnú. S Lipták-
mi bojovali o konečné tretie 
miesto. Po domácej remíze 
vo vzájomnom súboji klesli o 
stupienok nižšie. Ich vysoká 
kvalita by nemala klesnúť ani 
v najbližšom období, preto-
že do kádra pribudnú viacerí 
mladší dorastenci.

Výsledkový servis 22. - 28. 
kola: Čadca - Námestovo 1:3 
(1:1), góly hostí: L. Kubica, 
J. Chudiak, J. Iliev. Námesto-
vo - Lučenec 2:2 (1:0). Góly 
domácich: L. Čecho, J. Iliev. 

Námestovo - Bytča 0:1 (0:0). 
Bánová - Námestovo 0:1 
(0:1), gól: P. Juráň. Námesto-
vo - Rakytovce 1:1 (1:1), gól 
domácich: Marek Buckulčík. 
Námestovo - Liptovský Mi-
kuláš 1:1 (1:0), gól domácich: 
L. Kubica

Uplynulý ročník patril v 
rámci druholigových výberov 

staršieho dorastu na strednom 
Slovensku jednoznačne tímu 
z Turca. Za nimi nasleduje s 
13-bodovým mankom Kysuc-
ké Nové Mesto a Liptovský 
Mikuláš. Do úzkeho okruhu 

najlepších celkov sa zaradili 
i štvrtí Námestovčania a piata 
Banská Bystrica - Podlavice.

Bilancia majstrovských 
zápasov: 28 stretnutí, 16 vý-
hier, 5 remíz, 7 prehier, skóre 
76:31, 53 bodov, 4. miesto

Strelci gólov Námestova 
U19 v sezóne 2013/2014: 15 
- L. Kubica, 14 - L. Čecho, 

10 - J. Chudiak, 8 - J. Iliev, 4 
- M. Gužiňák, A. Kornhauser, 
Martin Buckulčík, 3 - Mi. Ka-
san, 2 - Do. Brčák, D. Dendis, 
M. Mišánik, P. Svetlák, P. Ju-
ráň, 1 - M. Kaník, P. Farský, 
Marek Buckulčík, vlastný 
(M. Vician, BB-P)

II. LIGA STRED U17
Aj v zostávajúcich stretnu-

tiach ročníka 2013/2014 po-
tvrdili mladší dorastenci svoju 
jednoznačnú dominanciu 
v súťaži. Družstvo hralo 
ortodoxný ofenzívny fut-
bal a valcovalo súperov 
doma i vonku. Spokoj-
nosť neskrýval ani tré-
ner Ivan Rusnák. „Hráči 
splnili v tréningovom 
procese náročné úlohy. 
Psychicky povyrástli a 
svojim vystupovaním 
urobili výborné meno 
celému mestu. Pre mňa 
osobne je dôležité, že 
sa vytvorila perfektná 
partia chlapcov, ktorá to 
ťahala na ihrisku i mimo 
neho za jeden koniec po-
vrazu.“

Mladí Námestovčania 
ďaleko prekročili pred-
sezónne ciele a utvrdili sa 
v tom, že tvrdou prácou 

môžu dosiahnuť aj na také 
vysoké méty. Rozhodne im 
patrí veľká vďaka za to, čo 
dosiahli.

Výsledkový servis 22. - 28. 
kola: Čadca - Námestovo 1:1 
(1:0), gól hostí: T. Košút. Ná-
mestovo - Lučenec 1:0 (0:0), 
gól: J. Železňák. Námestovo - 
Bytča 5:0 (3:0), góly: A. Med-
vecký, T. Košút, A. Krnáč, M. 
Matejčík, M. Mordel. Bánová 

- Námestovo 0:6 (0:3), góly: 
M. Matejčík 2, A. Matejčík, 
Marek Buckulčík, T. Košút, 
K. Kozaňák. Námestovo - 
Rakytovce 3:0 (2:0), góly: K. 
Kozaňák 2, M. Matejčík. Ná-
mestovo - Liptovský Mikuláš 
1:0 (0:0), gól: Mat. Čiernik

Pri záverečnom účtovaní 
treba zdôrazniť, že v štrnás-
tich domácich vystúpeniach 
nestratili ani bod a neinkaso-
vali ani gól. I preto nedovo-
lili nikomu, aby sa v tabuľke 
dostal pred nich. Pred druhým 
Zvolenom mali 9-bodový a 
pred tretími Podlavicami prie-
pastný 20-bodový náskok. 

Bilancia majstrovských 
zápasov: 28 stretnutí, 25 vý-
hier, 3 remízy, 0 prehier, skóre 
113:5, 78 bodov, 1. miesto

Strelci gólov Námestova 
U17 v sezóne 2013/2014: 32 
- Marek Buckulčík, 17 - T. 
Košút,  14 - J. Železňák, 9 - 
M. Matejčík, 6 - J. Garaj, A. 
Matejčík, Mat. Čiernik, 5 - K. 
Kozaňák, 4 - D. Chudjak, 2 - 
R. Záhradník, J. Gemeľa, Ľ. 
Jaššo, V. Bugaj, L. Kupčulák, 
1 - M. Kubík, A. Medvecký, 
A. Krnáč, M. Mordel

	 											Milan	Švába

Marek Buckulčík (vľavo) sa stal 
najlepším zakončovateľom súťaže.

	 									Foto:	Milan	Švába

Pravý stredopoliar Andrej Kornhauser (vpredu) patril medzi 
opory tímu.          Foto:	Milan	Švába


