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Na Orave  máme senzáciu – morského koníka
Nevytvorila  ho však príroda 

ale  ľudia, tým, že postavili 
vodné dielo Oravská prieh-
rada. Je to náš poklad. Mesto 
s takouto polohou priamo na 
priehrade nájdete málo kde, 

snáď na Slovensku ani nemá 
obdobu.

Námestovo leží priamo na 
hlave koníka a tým, že si po-
stavilo most cez priehradu, 
nasadilo mu pomyselnú  uzdu 
alebo opraty a tak sa stalo jeho 
vodcom. Nenechajme si zo-
brať toto právo a privilégium, 
byť lídrom Oravskej priehrady 
a využime to naplno.

Predstavujeme vám novú 
značku  v cestovnom ruchu
Jeho symbolom je práve 

Oravská priehrada, lebo na 

nej by mal byť postavený 
cestovný ruch v Námestove. 
Obrázok vpravo je len jeho  
prvá, pracovná verzia. Na 
vytvorenie skutočného loga 
turistickej  značky Námes-

tovský poklad zavoláme na 
pomoc celé Námestovo. Zač-
neme  v škôlkach, školách, u 
miestnych umelcov a popro-
síme ich, aby nám posielali 
svoje návrhy, ako by naša 
nová turistická značka  s po-
dobou v tvare priehrady mala 
vyzerať. Potom usporiada-
me výstavu prác, vytvoríme 
špeciálnu komisiu, ktorá vy-
hodnotí návrhy a vyberie ten 
najlepší nápad. 

Značku  udelíme  podnikom, 
ktoré sa  najviac pričinili o 

dobré meno cestovného ruchu 
v Námestove, vedia  pružne 
reagovať na potreby trhu a 
dopyt a ponúkajú širokú škálu 
kvalitných služieb. Postupom 
času vytvoríme komisiu, kto-

rá bude 
p r í s n e 
z o h ľ a -
dňovať 
kritéria 
u d e l e -
nia tejto 
značky.

Už onedlho vám  predstaví-
me balíček  služieb.

Cesta za námestovským 
pokladom
Bude  to balíček služieb 

pre turistov v Námestove. 
Bude  mať minimálne dve 
alternatívy, pre dobré letné 
a zlé počasie kedykoľvek v 
roku. Na letné počasie bude 
balíček určite obsahovať 
plavbu loďou, dobrú orav-
skú gastronómiu a v horšom 
počasí sa zameriame viac na 
remeslá a činnosti, ktoré sa 

dajú robiť v interiéri. 
Začiatkom septembra sme 

začali rokovať aj s našimi 
dvoma školami, ktoré vycho-
vávajú budúcich poskytova-
teľov služieb v turizme - so  
Strednou odbornou  školou 
na Slanickej osade a Stred-
nou odbornou  školou „na 
Makyte“, kde sa vyučuje od-
bor manažment regionálneho 
cestovného ruchu. Veríme, 
že spolu s učiteľmi a kreatív-
nymi študentmi vymyslíme 
nový  zaujímavý produkt  a 
niekoľko jeho zaujímavých 
variantov. Určite oslovíme 
aj študentov gymnázia, aby 
nám pomohli s grafickým 
návrhom. Želáme si, aby sa  
študenti stali živou súčasťou 
produktu cestovného ruchu v 
Námestove, naučili sa miest-
ne remeslá a históriu, aby si 
potom mohli produkt aj sami 
predávať a prezentovať.

Ing. Katarína Turácová
manažérka 

pre cestovný ruch
MsÚ Námestovo

Ľudia spisujú petície, 
a úradníci  - „úradujú“
Námestovčania a občania 

okresu Námestovo „zahádza-
li“ žilinskú župu desaťtisíc-
kami podpisov pod petície, 
ako možno v histórii župy ani 
jeden z okresov Žilinského 
kraja. Vlani v marci sa za za-
chovanie dialýzy v oravskej 
poliklinike v Námestove pod-
pisom  pod petíciu vyjadrilo 
takmer 20 tisíc ľudí, začiat-
kom septembra 2015 petíciu 
za využitie objektu námes-
tovského skeletu výlučne 
na zdravotné alebo sociálne 
účely podpísalo približne päť 
tisíc občanov Námestova a 
Námestovského okresu. Zau-
jímalo nás, ako s petíciami 
naložila krajská samospráva.

„Petícia pacientov ná-
mestovského dialyzačného 
strediska bola vybavená na 
Úrade Žilinského samospráv-
neho kraja vo februári 2015. 
Intenzívne pracujeme na za-
bezpečení prevádzky dialy-
začného pracoviska v Orav-

skej poliklinike Námestovo. 
Momentálne bolo vyhlásené 
verejné obstarávanie, na zá-
klade ktorého budeme môcť 
v prípade úspešného výsled-
ku pokračovať v obnovení 
dialýzy v Námestove“, reago-
vala na našu otázku ohľadne 
petície za dialýzu hovorkyňa 
VUC Lenka Záteková.

„Čo sa týka petície o ske-
letoch v meste Námestovo, 
aktuálne preverujeme jej ná-
ležitosti a v zákonnej lehote 
do 30 dní zašleme petičnému 
výboru odpoveď“, dodala ho-
vorkyňa ŽSK.

Uspokojivá reakcia pre sig-
natárov petície za zachovanie 
dialýzy? Marián Grígeľ st., 
predseda petičného výbo-
ru spokojný nie je, pretože 
odpovede VÚC na jeho pí-
somné otázky sú dlhodobo 
takmer rovnaké a problém sa 
viac-menej nehýbe z miesta. 
„Už vlani v septembri sme 

Námestovu pribúda denne 
takmer tretina obyvateľstva

Na pôde mesta Námestovo 
je 11 škôl, ktoré navštevu-
je dohromady takmer 3 700 
žiakov a študentov. Sídlia tu 
tri základné, jedna internátna, 
šesť stredných a jedna vyso-
ká škola. Najviac žiakov na I. 
stupni má ZŠ na Komenského 
ulici – 342, najviac prvákov 
však nastúpilo do ZŠ na Sl-
nečnej ulici. Táto škola má z 
308 žiakov 42 prvákov, v ZŠ 
Komenského je v dvoch trie-
dach 34 prvákov. Cirkevná 
základná škola sv. Gorazda v 
Námestove má 322 žiakov, z 
nich 30 prvákov. Do spomína-
ných troch základných škôl v 
Námestove chodí 972 žiakov 
z Námestova, ale aj okolitých 
obcí. Ak k celkovému počtu 
pripočítame 204 žiakov Spoje-
nej školy internátnej Mila Ur-
bana, celkové číslo sa vyšplhá 
na 1 176 žiakov.

Do lavíc námestovských 
stredných škôl a Gymnázia 
Antona Bernoláka si sadá 
viac ako dvojnásobok žiakov 
všetkých základných škôl v 
Námestove: 2 447. Strednú 
odbornú školu technickú nav-
števuje 603 žiakov, Strednú 
odbornú školu 410 žiakov, Sú-
kromnú strednú odbornú školu 
Educo a Súkromnú strednú od-

bornú školu podnikania Educo 
na Slanickej osade 270 žiakov, 
Spojenú školu Slanická osada 
200 žiakov a Gymnázium An-
tona Bernoláka  964 žiakov z 
Námestova a okolia. 

Od  školského roka 2014 
/2015 je na pôde Námestova aj 
Vysoká škola – Univerzita tre-
tieho veku,  ktorá má v dvoch 
študijných ročníkoch 43 štu-
dentov z Námestova i hornej 
Oravy a zvyšuje tak celkový 
počet žiakov a študentov na 
pôde mesta na 3 666. Je to po-
čet, ktorý je takmer taký ako 
polovica obyvateľov s trvalým 

pobytom v Námestove (k 31. 
12. 2013 malo Námestovo 7 
915 obyv.) Ak predpokladáme, 
že približne tretina z celkové-
ho počtu žiakov a študentov 
sú Námestovčania, môžeme 
povedať, že mesto za štúdiom 
navštívi denne ďalších takmer 
2 500 prevažne mladých ľudí. 
A to je, akoby sa počet obyva-
teľov mesta počas školského 
roka denne zvýšoval prakticky 
takmer o tretinu. Veľavrav-
ný fakt, ktorý má čo povedať 
všetkým sféram života tohto 
okresného mesta.   
                        (lá)

Trochu „septembrovej štatistiky“

Do školských lavíc 2. septembra zasadlo v ZŠ na Komenské-
ho ulici aj 34 žiakov prvého ročníka, ktorí sa už počas slávnos-
ti prezentovali ako je to v škole bežné počas vyučovania: Kto 
vie odpovedať na otázku, hlási sa.       Foto: (zš k)

Počasie stavbárom na prieťahu Námes-
tovom po nepriaznivej jari dlhodobejšie 
mimoriadne praje a tak, hoci je momen-
tálne mesto jedno veľké stavenisko, sme 
sa objednávateľa diela – Slovenskej sprá-
vy ciest (SSC) Bratislava nesmelo spýtali, 
ako to vidí, čo sa týka ukončenia a odo-
vzdania tejto komunikácie, na ktorú osem 
rokov netrpezlivo čaká nielen Námestovo, 

a nielen horná Orava: „Nechceme pred-
biehať udalosti, spolu so zhotoviteľom ro-
bíme všetko pre to, aby Námestovčania, 
ale aj celá dopravná verejnosť novú ces-
tu v dĺžke takmer 2,5 km  „pod vianočný 
stromček dostali“, reagovala hovorkyňa  
SSC Zuzana Hromcová.                     (lá)

                                 Viac na 4. strane 

Budujú „vianočný 
darček“?

Pokračovanie na 2. str.
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Ďalšie číslo mestských novín 
NÁMESTOVČAN 

vyjde 6. novembra.
Uzávierka príspevkov a inzercie 

je 26. októbra.

občiansku riadkovú inzerciu vám zverejníme 
zadarmo.

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

Rozvoju cestovného ruchu pomôžu aj poctiví ubytovatelia
Komisia pre cestovný 

ruch, podnikanie a služby 
pri MsZ 9. septembra na 
svojom zasadnutí zhodno-
tila reklamnú  bilbordovú 
kampaň, na ktorú  mestské 
zastupiteľstvo schválilo 
1000 €. Na tlač a lepenie 
bilbordov sa vyčerpalo zo 
sumy 750 €, 100 € stál gra-
fický návrh, 150 € zostáva 
nevyčerpaných. Komisia sa 
zhodla na tom, že kampaň  
bola úspešná a potrebná, 
lebo ubytovatelia evidujú 

vyššiu návštevnosť  Polia-
kov oproti minulému roku. 
Komisia odporučila na bu-
dúci rok umiestniť bilbordy 
priamo  do Poľska, na hlav-
né ťahy Krakov-Zakopane a 
Katovice – Bialsko Biala. 

Manažérka pre cestov-
ný ruch pri MsÚ Katarí-
na Turácová informovala 
o výsledkoch skúšobného 
informačného  centra na 
nábreží Oravskej priehrady. 
Komisia sa zhodla na tom, 
že informačné  centrum v 

Námestove je nevyhnutné a 
potrebné minimálne na let-
nú sezónu od mája do sep-
tembra a na jeho realizáciu 
sa bude manažérka cestov-
ného ruchu pokúšať získať 
financie.  

Komisia hľadala možnos-
ti, ako získať financie na 
rozvoj cestovného ruchu v 
Námestove. Ako prvý zdroj 
príjmov ustanovila zvýše-
nie  kontroly  ubytovateľov, 
či  platia dane z ubytovania 
na čas a v potrebnej výške. 

Komisia poverila manažér-
ku pre cestovný ruch náv-
števou  ubytovacích zaria-
dení, kontrolou ubytovacích 
kníh  a kontrolou plnenia si 
povinnosti platenia dane z 
ubytovania v riadnej výške.

Ďalší zdroj príjmu je čer-
panie  eurofondov. V naj-
bližších týždňoch bude 
mesto Námestovo rokovať s   
potenciálnymi partnermi v 
Poľsku ohľadne cezhranič-
nej spolupráe.                              

                                    (kt)

Septembrové rokovanie mestského zastupiteľstva

Poslanci mestského zastupi-
teľstva (MsZ) sa po prázdni-
nách stretli 16. septembra na 
svojom štvrtom tohtoročnom 
zasadnutí. O zaujímavé témy, 
názory, vystúpenia ani tento-
krát nebola núdza. Na úvod 
rokovania zložil sľub nový 
poslanec Jozef Borovjak, ktorý 
nahradil doterajšieho Silvestra 
Habiňáka. Ten sa poslaneckého 
mandátu vzdal z dôvodu stretu 
záujmov s jeho podnikateľskou 
činnosťou. Jozef Borovjak nie 
je žiaden poslanecký nováčik, 
v tejto funkcii pôsobil už nie-
koľko volebných období. 

Nosnou témou rokovania 
MsZ boli ekonomické  otázky 
mesta, ktoré odprezentovala 
vedúca finančného oddelenia 
mestského úradu Katarína Ru-
sinová. Plnenie rozpočtu k pr-
vému polroku zobrali poslanci 
na vedomie bez výhrad, viac sa 
zaujímali o zmeny rozpočtu, 
ktoré predložil mestský úrad. 
Kritika zaznela na nerealizo-
vanie niektorých schválených 
investičných akcií, čo primátor 
mesta Ján Kadera odôvodnil 
snahou využiť jedinečnú prí-
ležitosť a získať opäť cudzie 
finančné prostriedky. Ide o 
možnosť zrekonštruovať ve-

rejné osvetlenie v celom meste 
z fondov Európskej únie. Pri 
schvaľovaní rozpočtu koncom 
minulého roka sa na rekon-
štrukciu osvetlenia rátalo s 
maximálnou sumou 200 tisíc 

eur. V priebehu tohto roka však 
ministerstvo hospodárstva tri-
krát navýšilo prostriedky na 
tento účel a mesto preto po-
dalo žiadosť na rekonštrukciu 
viac ako 650 svietidiel v celom 
meste. Predpokladaná výška 
takejto investície sa vyšplhala 

až na sumu viac ako 600 tisíc 
eur. Keďže podľa zákona o 
rozpočtových pravidlách sa po 
31. auguste nesmie meniť roz-
počet mesta tak, aby sa zvýšil 
deficit hospodárenia, bolo po-

trebné „nájsť“ v rozpočte sumu 
436 tisíc eur. Tak sa škrtalo, 
kde sa dalo. „Odniesli“ si to 
predovšetkým už spomenuté 
investičné akcie, ktoré sa budú 
realizovať, ale až v budúcom 
roku. Treba zdôrazniť, že ok-
rem toho, že na moderné LED 
svietidlá nám 95% prispeje EÚ 
a štát, ale že táto investícia bude 
každoročne mestu šetriť na 
elektrickej energii až dve treti-
ny súčasných nákladov. Takúto 
výhodnú investíciu nakoniec 
schválili všetci poslanci jed-
nomyseľne. V tejto súvislosti 
treba tiež spomenúť schvále-
nú dotáciu na výstavbu viacú-
čelového ihriska v areáli ZŠ 
Komenského vo výške 40 tisíc 
eur, kde bolo tento rok mesto 
úspešné so svojou žiadosťou 
na ministerstve školstva.

Zaujímavá diskusia „sa strh-
la“ pri bode Schválenie vý-
stavby garážového domu na 
sídlisku Brehy. Mesto vypísa-
lo verejnú súťaž na využitie 
pozemku o rozlohe cca 1000 
m2 pri garážach na Brehoch. 
Do súťaže sa zapojil len jeden 
záujemca – Stavebný podnik z 
Námestova a úlohou poslan-
cov bolo súťaž vyhodnotiť. 
Na návrh poslanca Milana 
Hubíka sa dokonca tento bod 
presunul zo 7. miesta na úvod 
rokovania, aby sa k nemu mo-
hol vyjadriť (predčasne musel 
totiž z rokovania odísť). Práve 
spomenutý poslanec najviac 

kritizoval zámer postaviť vo 
svahu pri garážach na Brehoch 
objekt s 94 garážami a 31 byt-
mi. Argumentoval hlavne dop-
ravnou situáciou pri výjazdoch 
na hlavnú cestu od súčasných 

radových garáží, pričom 
tiež zdôraznil, že je za 
výstavbu garážového 
domu na Brehoch, avšak 
za podmienky dodržania 
všeobecno-záväzného 
nariadenia určujúceho 
cenu za m2 pozemku.  
Poslanci po dlhej a nie-
kedy aj emotívnej dis-
kusii nakoniec tesnou 
väčšinou 6 ku 5 výstav-
bu schválili. Podľa pod-
mienok súťaže by mal 
víťaz pripraviť stavbu 
tak, aby bolo do 22. 6. 
2016 vydané stavebné 
povolenie a za pozemok 
zaplatí sumu 31 eur za 
meter štvorcový.

Ešte pri jednom pre-
rokúvanom bode vznikla 
zaujímavá situácia. Správca 
mestského cintorína  Ján Kru-
šinský požiadal mesto o mož-
nosť rekonštrukcie a prístavby 
prevádzkovej budovy v areáli 
cintorína o priestory predajne, 
technickej miestnosti a so-
ciálnych zariadení. Investíciu 
chcel zrealizovať na vlastné 
náklady. Súčasná budova by 
sa tak rozšírila a vzniklo by k 
nej spoluvlastníctvo mesta a 
spomínaného správcu. To však 
niektorí poslanci považovali 
za riziko a možné problémy 
do budúcnosti. Navrhli preto, 
aby rekonštrukciu zrealizo-
valo mesto z rozpočtu mesta. 
Primátor dal hlasovať naj-
skôr o protinávrhu, teda aby 
rekonštrukciu zabezpečilo a 
zafinancovalo mesto. Z prí-
tomných 10 poslancov bolo 5 
za, ostatní boli proti, alebo sa 
hlasovania zdržali. Návrh ne-
prešiel a následne sa hlasovalo 
o návrhu, že stavbu zrealizuje a 
zafinancuje správca. Situácia v 
hlasovaní sa otočila, ale výsle-
dok bol presne taký istý, 5 za 
a ostatní proti, alebo sa zdrža-
li. Neprešiel ani jeden návrh... 
Nateraz vo vynovenom areáli 
cintorína zostane prevádzková 
budova v pôvodnom stave. 

Rokovanie MsZ primátor 
ukončil krátko pred 19-tou ho-
dinou.                 

                        Milan Rentka
prednosta mestského úradu

prioritou je opäť získanie cudzích finančným zdrojov

Do poslaneckého zboru sa takmer po roku vrátil Jozef Borovjak, kto-
rý v úvode rokovania  mestského zastupiteľstva zložil poslanecký sľub. 
V MsZ bude pracovať už piate volebné obdobie a tak je funkčne naj-
starším poslancom v námestovskom poslaneckom zbore.      Foto: (lá)

Ľudia spisujú petície, ...
po rokovaní na VšZP zís-
kali zazmluvnenie dialýzy 
a termín nového verejného 
obstarávania na techniku a 
lôžka VÚC Žilina neustále 
odsúvala, na moje priebežné 
písomné otázky a požiadav-
ky v mene petičného výboru 
úradníci reagujú ako cez ko-
pírku. Chvíľami mi napadlo, 
že tie reakcie pošlem dopo-

ručenou poštou všetkým 20 
tisícom ľudí, ktorí podpísali 
petíciu za zachovanie dialý-
zy v Oravskej poliklinike. 
Nech vedia, akú váhu má 
ich hlas. 

Vybavovanie dialýzy pre 
polikliniku trvá veľmi dlho, 
no na Slovensku je to tak. 
Na poslednom stretnutí sa 
ale predseda Juraj Blanár vy-
jadril, že dialýza tu bude a ja 
verím, že predsedovo slovo 
platí, že slovo dodrží. Ne-
mám dôvod o tom pochybo-
vať, lebo slovo robí človeka,“ 
povedal Marián Grígeľ.“ 

Petícia ohľadne skeletu, 
ktorej predsedom petičného 
výboru je lekár Rastislav Za-
novit, má za cieľ, aby objekt 

bývalej nemocnice, na ktorú 
sa skladali aj občania okre-
su, slúžil výlučne na zdra-
votné alebo sociálne účely, 
najlepšie na vybudovanie 
tzv. veľkého integrovaného 
zdravotného centra, a nie na 
aktivity mesta, ktoré v tomto 
schátranom a nebezpečnom 
objekte uvažovalo vybudo-
vať byty a garáže. Ako sa 
však v miestnej tlači vyjad-

ril primátor mesta, „okrem 
bytov a garáží vznikli úvahy 
aj o tom, že by skelet predsa 
len mohol slúžiť pre potreby 
zdravotníctva. Ak by sa obja-
vil investor, ktorý presvedčí, 
že bude mať s objektom lepší 
zámer, okamžite mu prene-
cháme iniciatívu. My našimi 
aktivitami ohľadne skeletu 
robíme len akúsi povinnú 
jazdu, pretože nás to páli, v 
akom stave sa nachádza ob-
jekt“ komentoval požiadavku 
mesta z júna 2015 smerom 
na VUC ohľadne odkúpenia 
skeletu za jedno euro, vrátane 
priľahlých pozemkov, primá-
tor Ján Kadera. 

K téme petície sa ešte vráti-
me.              (lá)

Dokončenie z 1. str.

Pohľad na rozpadajúci sa objekt napovedá, že bude treba 
veľa prostriedkov, aby opäť slúžil občanom mesta a regiónu. A 
na aký účel, o tom aktuálne rozhoduje súčasný vlastník skeletu 
– žilinská župa.                       Foto: ar ná

V priestoroch Mestského úradu v Námestove sa v utorok 
22. septembra slávnostne začalo vyučovanie na Univerzite 
tretieho veku, ktorej 33 študentov práve vstupuje do štúdia 2. 
ročníka. Do prvého ročníka sa prihlásilo 10 študentov, ktorí 
budú zaradení k študentom druhého ročníka s tým, že skúšky 
za prvý ročník si vykonajú v závere štúdia. 

Záujemcovia o štúdium na Univerzite tretieho veku v Ná-
mestove sa môžu prihlásiť na štúdium aj v priebehu školského 
roka, viac informácií získate na www:zskomnam.edu.sk v sek-
cii Univerzita tretieho veku, alebo telefonicky na  tel. č. 0904 
484 991, 0903 481 337.        (r)

OzNAM

Podľa zmeny v zákone o verejnom obstarávaní, ak má osoba 
vo firme vyšší vlastnícky podiel ako 10 percent a je verejným 
funkcionárom, takáto firma sa nemôže zúčastňovať verejného 
obstarávania. To bol dôvod pre poslanca Silvestra Habiňáka, 
ktorý  kandidoval za SNS a v komunálnych voľbách 15. novem-
bra 2014 získal 658 hlasov, vzdať sa poslaneckého mandátu, 
pretože firma Stavebný podnik má záujem podieľať sa na budo-
vaní mesta a hlási sa do verejných súťaží. 

Fotografia poslancov so Silvestrom Habiňákom (prvý zľava) 
už patrí histórii a jeho stoličku v rokovacej miestnosti mestského 
zastupiteľstva od 16. septembra už zahrieva Jozef Borovjak. 

Silvester Habiňák na úvod vykonávania si poslaneckého man-
dátu v mestskom zastupiteľstve verejne, prostredníctvom novín 
Námestovčan, sľúbil, že vždy bude hájiť predovšetkým záujmy 
občanov a rozvoj mesta a za takmer ročnú prácu v poslaneckom 
zbore si zaiste zaslúži poďakovanie.              Text a ar foto: (lá)



V auguste zriadila ma-
nažérka pre cestovný ruch 
Mestského úradu v Námes-
tove v reštaurácii U gazdu na 
Nábreží Oravskej priehrady 
experimentálne informačné  
centrum. Prinášame vám vý-
sledky jeho prieskumu. 

August 2015 sa vyznačo-
val najideálnejším počasím 
na dobrú turistickú sezónu za  
posledné roky. Celoslovenský 
priemer návštevnosti turistami 
lámal rekordy. Na Slovensku 
sa  návštevnosť zvýšila o 10 
%. Už prvý polrok 2015 zaz-
namenalo Slovensko zvýšenú 
návštevnosť Poliakov. V júni 
predstavuje nárast poľskej kli-
entely na Slovensku takmer 
20%. V júni v okrese Námes-
tovo mali zahraniční klienti vy-
soký podiel - až 25% zo všet-
kých turistov. Zo zahraničnej 
klientely predstavujú Poliaci 
v Námestove jednu štvrtinu. 
Dobrý rok cítiť aj podľa toho, 
že už na konci júna počet náv-
števníkov Námestova dosiahol  
takmer celoročnú návštevnosť 
minulého roka. 

 Na cestovný ruch malo nega-
tívny vplyv budovanie prieťa-
hu Námestovom, čím sa skom-
plikovala doprava, a aj vstup 
na parkovisko vyzeral neváb-
ne. Posledný týždeň augusta 
sa začal výkop pri vstupe na 
parkovisko, tabule museli byť 
odstránené, preto aj návštev-
nosť v infocentre klesla. 

Infocentrum bolo označené 
hneď pri vstupe na parkovis-
ko dvoma tabuľami z oboch 

smerov, určite sa nedali pre-
hliadnuť. Na budove reštau-
rácie U gazdu a pri vstupe do 
reštaurácie bolo veľké „íčko“. 
Aj na nástupisku  pred predaj-
ňou Tempo bola veľká reklama 
v sklenej informačnej tabuli s 
oznamom o infocentre. Oznam 
bol umiestnený tiež na mest-
skom úrade.

Turisti si infocentrum našli, sú 
zvyknutí reagovať na veľké ze-
lené „i“. Väčšina návštevníkov 
konštatovala, že infocentrum 
by malo byť na viditeľnejšom 
mieste a v samostatnom objek-
te, ktorý nemusí byť veľký, ale 
dobre označený.

Priemerná denná návštevnosť 
nábrežia  bola 100 áut, to zna-
mená 300 až 500 ľudí. 75% z 
toho boli miestni  z okresu Ná-
mestovo.

Podľa personálu reštaurácie 
bol o informácie veľký záu-
jem aj cez víkendy, preto počas 
troch víkendov náš dobrovoľ-
ník podával informácie aj v 
sobotu a nedeľu. Manažérka  
reštaurácie privítala oznamy o 
aktuálnych top podujatiach na 
Orave, ktoré sme pripravili a 
aktualizovali.  

Čo sa týka zloženia návštev-
níkov, väčšinou boli z okresu 
Námestovo, asi 10% tvorili 
Poliaci, 20% boli z iných kútov 
Slovenska, asi 5% boli turisti 
z Európy. Takže  za aktérov 
cestovného ruchu môžeme 
považovať  približne 30 - 40% 
návštevníkov. Kúpanie na 
priehrade využilo maximálne 
100 ľudí za deň.  Kúpanie v 

„účku“ priehrady by však moh-
lo kapacitne využiť aj 1000 
návštevníkov denne. 

Na rozdiel od Nábrežia prieh-
rady, v lokalite pri Studničke  
celé leto čelili obrovskému 
nárastu poľských klientov, na 
víkendy ich prichádzalo vyše 
1000. Svoj podiel na tom majú 
určite aj naše pútavé a zaují-
mavé bilbordy rozmiestnené 
na strategických bodoch, na 
hraničných prechodoch Suchá 
hora, Chyžne a na ťahu z Bial-
sko Bialej. V júni predstavuje 
nárast poľskej klientely na 
Slovensku takmer 20%. 

Najviac na nábreží  chýba 
lodná preprava, na ktorú sa 
pýtalo 95% hostí v infocentre.  
V júli sme túto službu zabez-
pečili vďaka podnikateľovi 
z Námestova, ktorý zaviedol 
plavby z nábrežia, čo malo 
veľký ohlas a záujem turistov. 
Ale v auguste, kvôli nízkej 
hladine vody a mólu na brehu,  
ktoré sa nedá posúvať, sme 
službu museli zrušiť.

 Ďalšia vec, na ktorú sa náv-
števníci Námestova pýtali, 
boli cyklotrasy a cyklomapy. 
Cyklomáp sa minulo  najviac 
zo všetkých prospektov.

Záujem bol aj o turistickú 
známku a pečiatku, ktorú by 
malo infocentrum mať.

Ďalšie časté otázky boli 
na okolité atrakcie a zaují-
mavosti, Poliaci sa pýtali na  
pieskové pláže, iné možnosti 
kúpania okrem nábrežia. To je 
jasný dôkaz toho, že bilbordo-
vá kampaň mala u poľských 

klientov ohlas. Pýtali sa aj na 
Oravský hrad, lesnú železnica, 
sochu v Kline, nákupné stre-
diská, požičovňu bicyklov.

Po požičovni bicyklov sme 
začali následne pátrať a oslo-
vili sme miestnych podnikate-
ľov, či o nejakej nevedia. Po 
týždni prišiel oznámiť jeden 
podnikateľ, že si požičovňu 
otvoril, keďže je po nej dopyt.    

Zaujímalo nás, aká je náv-
števnosť iných  rekreačných 
lokalít v Námestove. Na par-
kovisku pri Ranči stálo 50% 
zahraničných áut a 30% z 
iných kútov Slovenska. Na 
prvý pohľad  z toho vidieť, 
že miestni podnikatelia z tej-
to lokality sa venujú propa-
gácii a marketingu cielene a 
dôsledne. Vedia poskytovať 
komplexné a zaujímavé služ-
by. Na  Slanickej osade bolo 
30%   hostí mimo námestov-
ských okresov  a 30%  Polia-
kov.

Najväčšiu návštevnosť  v 
tomto roku sme zaregistrovali 
pri akcii na nábreží  Deň  pre 
všetkých, kedy prišlo okolo 
5000 ľudí a  Noc lampiónov, 
kedy bolo parkovisko úpl-
ne preplnené, prišlo asi 2000 
účastníkov a v meste sa vytvo-
rili zápchy a dopravný kolaps. 

Na základe  týchto skúseností 
a štatistických údajov, navrhne-
me produkt cestovného ruchu, 
ktorý spojí najatraktívnejšie 
služby v Námestove.

Ing. Katarína Turácová
manažér pre cestovný ruch

MsÚ Námestovo
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August ukázal, čo chcú návštevníci Námestova
Informačné tabule na hraničných priechodoch splnili svoj účel, do Námestova prišlo viac 

zahraničných turistov.

Šimono-Júdsky  jarmok 
V piatok 23. októbra sa usku-

toční  jesenný Šimono-Júdsky  
jarmok, na ktorý vás chceme 
aj prostredníctvom novín sr-
dečne pozvať. 

Aj keď dnes v dobe  interne-
tových e-shopov, či v blízkych 
poľských trhových mestách 
nakúpiť nie je žiadny problém, 
snahou mesta je  neprerušiť 
obnovenú tradíciu  konania 
jarmokov. O tom, že Námesto-
vo svojou polohou  na známej 
obchodnej   soľnej ceste   tvori-
lo prirodzené centrum regionu  
Bielej Oravy,  svedčí   udelenie 
trhových privilégii panovníč-
kou Mariou  Tereziou z roku 
1776. Aj záznam  z Misijného 
kalendára   na rok 1932  po-
tvrdzuje, že v Námestove - v 
Oravskej župe sa v uvedenom 
roku  konali štyri jarmoky: na 
Zelený štvrtok, vo štvrtok pred 
posledným fašiangom, 28. ok-
tóbra a 21. decembra.

Hoci  pri konaní jarmokov 
na Hviezdoslavovom námes-
tí  bola   jarmočná   atmosfé-
ra neporovnateľná,  v záujme  
zabezpečenia vyššej úrovne 
verejného poriadku a úrov-
ne kvality života  predajcov i 
obyvateľov mesta  či  návštev-
níkov jarmoku, vedenie mesta  
podporilo návrh,  aby sa jar-
mok mohol konať  na  Štefá-
nikovej ulici. V súčasnosti jar-
mok organizačne zabezpečujú 
pracovníci mestského kamero-

vého systému.
Predajné stánky budú  na 

Štefánikovej  ulici od kri-
žovatky pri Magure až pod  
vjazd  do predajne LiDL a 
tiež na   časti  Hattalovej ulice 
od  križovatky s ulicou Štefá-
nikovou  až  po križovatku  s 
ulicou Cyrila a Metoda. Počas 
jarmoku  v čase od 6.00 do 
18.00 hodiny  bude  premávka  
motorových vozidiel v danom 
úseku  obmedzená  doprav-
ným značením Zákaz vjazdu. 
Prosíme  majiteľov  nehnuteľ-
ností a obchodných prevádzok  
v blízkosti centra mesta, aby 
na konanie jarmoku a možné 
komplikácie  pri zásobovaní   
upozornili aj svojich obchod-
ných partnerov. Za obmedze-
nia  pri konaní tohto podujatia, 
naviac v spojitosti  s obmedze-
niami  pri výstavbe prieťahu 
mestom  a za porozumenie a 
zhovievavosť vopred ďakuje-
me všetkým motoristom. 

Hoci v súčasnosti už nie 
sme na konaní jarmokov  a s 
nimi  spojeným zabezpečo-
vaním  obživy či  potrieb pre  
hospodárenie závislí, využi-
me jarmok ako príležitosť na 
kratučké vystúpenie z koloto-
ča každodenných povinností, 
stretnutie sa nielen so svojimi 
blízkymi  a príbuzenstvom,  
ale aj s menej vídanými sused-
mi a známymi.

        Jozef Balcerčík

Investičné akcie v meste sa tradične realizujú v druhej polovičke roka
Častá kritická výčitka na 

vrub vedenia mesta... Ale sku-
točnosť je taká, že od schvále-
nia akcií v rozpočte mesta, až 
po ich realizáciu, je objektívne 
nevyhnutná doba na prípravu 
každej stavby, súťaž na dodá-
vateľa, až napokon po samot-
nú realizáciu. Ale pozrime sa, 
čo sa v meste tento rok pripra-

vilo, vysúťažilo, urobilo a ešte 
sa hodlá urobiť. 

Ako spomíname na inom 
mieste, vedenie mesta využilo 
jedinečnú šancu na využitie 
prostriedkov z fondov EÚ ešte 
z programovacieho obdobia 
2007 – 2013 a uchádza sa o 
príspevok vo výške 95% na re-
konštrukciu verejného osvet-
lenia v meste z celkových ná-
kladov viac ako 600 tisíc eur. 
Ide o výmenu približne 650 
svietidiel za nové, s použitím 
LED technológie, ktoré budú 
po ich nainštalovaní šetriť až 
dve tretiny doterajších nákla-
dov na elektrinu.

Ďalšou významnou investíci-
ou, ktorá by sa mala zrealizovať 
s použitím dotácie, je rekon-
štrukcia starého asfaltového 
ihriska v areáli dvoch základ-
ných škôl, MŠ a CVČ na Ko-
menského ulici. Pôjde o výs-
tavbu nového viacúčelového 
ihriska s rozmermi 20x40 met-
rov.  Ako sa dá zo súťažných 

podmienok vyčítať, stavba by 
mala obsahovať nasledovné 
parametre: Projekt počíta s 
realizáciou umelého multi-
funkčného trávnika o celkovej 
výmere 831,32 m2. Trávnik je 
uložený na vodopriepustnej 
pružnej podložke. Ihrisko je 
lemované záhonovým obrub-
níkom 100/5/20 do betónové-
ho lôžka, nad ktorým je typi-
zovaný mantinelový systém z 
plastového profilu. Na ploche 
budú vyznačené a zhotovené 
čiary pre tenis, volejbal a fut-
bal s dodaním príslušenstva k 
týmto ihriskám, ďalej street-
balové stojany a 4 reflektory s 

rozvádzačom. Celé ihrisko je 
oplotené do výšky 4 m poplas-
tovaným pletivom do žiar. 
pozinkovaných stĺpikov osa-
dených v pätkách pri stojkách 
mantinelu. Súčasťou prác je aj 
prístupový chodník zo zámko-
vej dlažby a realizáciou jednej 
uličnej odvodňovacej vpuste z 
betónových dielov TYP UV-
50. 

Z vlastných prostriedkov 
mesta sa budú rekonštruovať 
ďalšie ulice v meste. Pôjde o 
ulicu Veterná, v celkovej dĺžke 
310 metrov. V časti, kde je uli-
ca veľmi úzka, sa rekonštruk-
ciou rozšíri o 2,5 metra a nový 
asfaltový povrch sa položí aj 
na priľahlom parkovisku nad 
Papučou. Spolu s Veternou 
ulicou bola súčasťou súťaže aj 
časť Štefánikovej ulice od bý-
valej SAVAK-árskej bytovky 
smerom na sídlisko Čerchle, 
v celkovej dĺžke 260 metrov 
a šírke 6 metrov. Predmetom 
rekonštrukcie je aj chodník v 
dĺžke 290 metrov. Súťaž na 
obe cesty je v štádiu vyhodno-
covania. Realizácia sa podľa 
výsledkov súťaže uskutoční 
buď ešte do konca tohto roka, 
najneskôr však do mája roku 
2016.

Rekonštrukcie sa tento rok 
určite dočká Ulica 1. mája v 
dĺžke 177 metrov a priemer-

nej šírke 6,6 metra. Súčasťou 
stavby bude aj výstavba nové-
ho chodníka v dĺžke 80 met-
rov. Už prebehlo odovzdanie 
staveniska víťazovi súťaže a s 
prácami sa začne v najbližších 
dňoch.

Hoci sa mestu podarilo v 
predchádzajúcom období zís-
kať financie z fondov EÚ na 
rekonštrukciu základných a 
materských škôl, financie boli 
použité hlavne na zlepšenie 
tepelných vlastností budov. 
Avšak predovšetkým škôlky 
si  vyžadujú ďalšie investície 
do starých vnútorných rozvo-
dov, podláh, sanitárnej tech-
niky a podobne. Upozorňuje 

nás na to aj hygiena a tak je 
nutné vynakladať financie aj 
na tieto účely. Tento rok sme 
už zrekonštruovali podlahy v 
MŠ Bernolákovej aj na Bre-
hoch, v celkovej sume takmer 
5 900 eur.

Nepríjemnou udalosťou 
bolo porozbíjanie skoro 50 
okien na Základnej škole 
na Brehoch počas prázdnin. 
Mesto muselo aj na tento účel 
nájsť v rozpočte peniaze, vy-
písať súťaž na dodávateľa a 
okná, vrátane poškodených 
žalúzií, vymeniť. Víťaz sú-
ťaže práce v stanovenom ter-
míne zrealizoval a tak mohli 
deti nastúpiť do nového škol-

ského roka v budove, akú 
opúšťali na konci školského 
roka. Akurát, že mesto to stá-
lo 3 200 eur...

Poslednou investíciou, ktorá 
bola už zrealizovaná, je geo-
fyzikálny prieskum v lokalite 
Brehy, v časti medzi ihriskami 
pod ZŠ a rodinnými domami 
na Mlynskej ulici. Podľa ce-
loštátnych prieskumov je táto 
lokalita vedená ako zosuvné 
územie. Keďže ide o lokalitu, 
kde je bytová zástavba rodin-
ných domov, ihriská a možná 
ďalšia výstavba, mesto zabez-
pečilo vykonanie uvedeného 
prieskumu. Ten je už hotový, 
stál necelých 3 000 eur. Teraz 
bude na posúdení, čo so zo-
suvným územím ďalej.

Všetky investičné akcie, 
ktoré sa nezrealizujú do kon-
ca tohto roka, budú presunu-
té na realizáciu v roku 2016. 
Začínajú však možnosti na 
získanie finančných zdrojov z 
fondov EÚ z nového progra-
mového obdobia 2014-2020. 
Znovu bude platiť zásada, že 
čo môžeme zafinancovať z 
týchto zdrojov, bude mať ze-
lenú. Až keď  nebude možné 
použiť cudzie zdroje, na reali-
záciu investičných aktivít pou-
žijeme peniaze mesta.

                       Milan Rentka
prednosta mestského úradu

Pohľad na asfaltové ihrisko na Komenského ulici bude tak-
tiež patriť onedlho minulosti.      Foto: (msú)

Rekonštrukcie sa tento rok určite dočká Ulica 1. mája vrátane 
križovatky s Bernolákovou ulicou.       Foto: (msu)



tý dátum“. „Pod vianočný 
stromček“, ako to verejnosť 
očakávala, odrážajúc sa od 
zazmluvneného termínu ukon-
čenia diela - november 2015, 
to už určite nebude. Kedy teda 
približne, pýtame sa: „Nechce-
me predbiehať udalosti, spolu 

so zhotoviteľom robíme všet-
ko pre to, aby Námestovčania, 
ale aj celá dopravná verejnosť 
novú cestu v dĺžke takmer 2,5 
km  „pod vianočný stromček 
dostali“, reagovala hovorkyňa 
objednávateľa stavby Zuzana 
Hromcová.             (lá)
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„Plátenníckou cestou“ k rozvoju 
turistického ruchu na Orave?

Miroslava Hajdučíka sme 
sa opýtali, ako sa môže 
amatérsky záujemca o his-
tóriu stať predkladateľom 
referátu na medzinárodnej 
konferencii.

Prednedávnom ma navštívi-
la Maria Dominika Wachało-
wicz – Kiersztyn, riaditeľka 
Múzea – Orawskiego Parku 
Etnograficznego vo Vyšnej 
Zubrici aj s tímom spolu-
pracovní -
kov, aby 
si mohli 
osobne po-
zrieť moju 
jedinečnú 
z b i e r k u 
vzorkovní-
kov modro-
tlače a ob-
chodných 
listín z ma-
nufak tú r-
nej továr-
ne bratov 
Schifferov-
cov z obce 
Slanica z roku 1912, ktorá 
by svojou obsiahlosťou zapl-
nila aj niekoľko muzeálnych 
miestností. Dozvedeli sa o nej 
z môjho webového projektu a 
netajili nadšenie z toho, čo 
videli. Požiadali ma, aby som 
ju v Oravskom centre kultúry 
v Jablonke vystavil a na kon-
ferencii o oravskom farbiar-
stve a plátenníctve predniesol 
aj svoj referát k tejto zbierke. 
Pre mňa to bola jedinečná 
príležitosť, aby som mohol 
na medzinárodnej úrovni 
prezentovať naše kultúrne 
dedičstvo, ktoré napokon za-
ujalo takou mierou, že novo 
nadobudnuté kontakty sú prí-
sľubom pre ďalšiu cezhranič-
nú spoluprácu.

Čo vás ako účastníka z 
obsahu konferencie najviac 
oslovilo? 

Každý referát mi priniesol 
nové cenné poznatky. Čo je 

však naj-
dôleži tej-
šie, zhodli 
sme sa na našej spoločnej 
minulosti s tým, že Oravu ne-
možno rozdeliť hranicou na 
poľskú a slovenskú... Orava 
je proste „Orava bez hraníc“.  
Na Orave máme napríklad je-
dinečného a jediného výrobcu 
modrotlače na Slovensku Ma-
teja Rabadu; v obciach Štefa-

nov na Orave, Klin, Bobrov, 
Oravka až po Zubrzycu Gór-
nu môžeme vidieť zachovanú 
ojedinelú plátennícku archi-
tektúru; vo vlastníctve Orav-
ského múzea v P. O. Hviez-
doslava v Dolnom Kubíne sú 
stovky exponátov, vystavené 
aj na Oravskom hrade; Mária 
K u r j a -
ková zo 
Z u b r o -
hlavy je 
n a š o u 
jedineč-
nou his-
toričkou, 
ktorá vie 
toho o 
p l á t e n -
n í c k e j 
h i s t ó r i i 
n e u v e -
r i t e ľ n e 
v e ľ a . 
P r í k -

ladov a možností tu máme 
samozrejme ešte viac, ale  
bohužiaľ zatiaľ ich stále 
nevieme využiť pre rozvoj 
turistického ruchu na našej 
strane Oravy. 

Tak ako na „dolných ze-
miach“ lákajú turistov nap-
ríklad na „vinné cesty“, tu na 
hornej Orave máme jedineč-
nú možnosť oživiť turistický 
ruch napríklad prostredníc-
tvom „plátenníckej cesty“, 
ktorá by viedla od Dolného 
Kubína až po Vyšnú Zubricu. 
Na poľskej strane na tom inten-
zívne pracujú a novovybudo-
vané cyklistické cesty vo Vy-
šnej Zubrici ako aj spomenuté 
aktivity sú toho príkladom. Tu 
vidieť, že je to pre nás výborná 
šanca na medzinárodné projek-
ty, ktoré majú v tejto oblasti do 
roku 2020 zelenú. Je to však 
úloha pre celý región, a nie len 
sólo jazda pre jednotlivé mes-
to či obec. Ak prespíme toto 
dôležité obdobie ponúkaných 
eurofondov, na hornej Orave 
môžeme na oživenie turistic-
kého ruchu naozaj zabudnúť a 
naďalej o ňom už len snívať... 
ako doteraz. Sny sa tak nikdy 
nestanú skutočnosťou, pokiaľ 
pre ne neurobíme maximum.                              
	 	 											(r)

V oravskom Centre Kultúry v Jablon-
ke sa 12. septembra konala medziná-
rodná konferencia oravské farbiar-
stvo a plátenníctvo, kde bolo odpre-
zentovaných približne 15 referátov  o 
našom bývalom „oravskom zlate“- plá-
tenníctve a farbiarstve. Na konferencii 
sa zúčastnilo aj šesť prednášajúcich 
zo slovenska. oravské múzeum v Dol-
nom Kubíne sa prezentovalo troma re-
ferátmi michala Čajku, eriky Kulášovej  
a eleny Beňušovej. svojími referátmi 
zaujali aj eva Kurjaková zo Zubrohla-
vy, miroslav Hajdučík z Námestova a 
matej Rabada z Párnice. E. Kurjaková, M. Rabada a M. Hajdučík  v 

skanzeme „Orawskim parku Etnograficznym“ 
vo Vyšnej Zubrici. 

Modrotlač Mateja Rabadu.

O historickú expozíciu M. Hajdučíka bol veľký 
záujem.

Klaster očakáva ďalších členov 
z okresu Námestovo

Klaster Orava, ktorého čle-
nom ja aj Mesto Námestovo, 
je oblastná organizácia ces-
tovného ruchu, sčasti doto-
vaná  štátom a sčasti financo-
vaná z členských príspevkov.  
Úlohou klastra je  spoločná 
propagácia a marketing celej 
Oravy.

 Ostatné zasadnutie pracov-
nej skupiny klastra 8. septembra 
zhodnotilo letnú sezónu a nový 
propagačný materiál na predaj 
karty zliav Orava card. Ďalšou 
úlohou bude pritiahnuť do klastra 
nových členov, najmä z okresu 
Námestovo, ktorý je v tejto organi-
zácii cestovného ruchu zastúpený 

najnižším počtom členov.  Klaster 
vytvorí  nový celooravský propa-
gačný materiál, v ktorom nebudú 
konkrétne podniky ale Orava ako 
celok. Uvažuje sa aj o mobilnej ap-
likácii. Návrhmi pracovnej skupi-
ny sa na najbližšom rokovaní bude 
zoaberať predstavenstvo Klastra 
Orava.       Katarína Turácová

Na ceste i opornom múre vznikol 
sklz 3 mesiace

Čo sa babe chcelo, to sa 
babe snilo... Nie preto, že 
stavbári na budovaní prie-
ťahu sú chlapi, sa nikomu z 
nich zaiste ani len nesnívalo, 
žeby sa to, čo po prevzatí sta-
veniska tak veľmi potrebova-
li – vysušenie dna priehrady 
– naozaj stalo skutočnosťou. 
Zhotoviteľovi stavby, žilin-
skej firme Hastra počasie 
počas leta a prakticky doteraz 
skutočne mimoriadne pra-
je a tak na diele pracuje na 
plné obrátky. Na naše otázky 
ohľadne už zrealizovaných 
prác, časových posunov pre 
nepriazeň počasia zjari i pred-
pokladaného ukončenia stav-
by reagovala Zuzana Hrom-
cová, hovorkyňa Slovenskej 
správy ciest – objednávateľa 
diela takto: „Podľa zmluvy 
sa práce majú ukončiť za 334 
dní, najneskôr v novembri 
tohto roku. Vysoká hladina 
vody v Oravskej priehrade 
neumožnila začať s prácami 
podľa harmonogramu od za-
čiatku úseku v dĺžke cca 500 
m a to na stavebných objek-
toch cesta I/78 a na opornom 
múre. Práce na týchto objek-
toch boli posunuté asi o tri 
mesiace. Momentálne zhoto-
viteľ realizuje práce naplno. 
Na stavbe sa vyskytli aj iné 
nepredvídané problémy, ako 
napríklad prekládka nízko-
napäťového vedenia v dĺžke 
350 m. Inžinierske siete sú už 
preložené a je možné rozšíriť 
zemné teleso na šírku určenú 
podľa projektu. Z dôvodu ne-
vhodného podložia bolo tiež 
potrebné podložie vymeniť 
a nahradiť ho vhodným ma-
teriálom, aby boli dodržané 
podmienky stanovené pro-
jektom.“ K polovici septem-
bra sú práce na diele podľa 
hovorkyne SSC zrealizované 
na 40 % z celkového vecného 
plnenia a koordinujú sa tak, 
aby sa jednotlivé konštrukč-
né vrstvy robili v zmysle 
platných noriem a technolo-
gických postupov.

Keďže nepriaznivé počasie 
posunulo práce na dvoch dô-
ležitých objektoch stavby o 
tri mesiace, z 334 dní, ktoré 
mala Hastra podľa zmluvy so 
SSC k dispozícii na realizáciu 
diela od prebratia staveniska, 
to bude poriadne „posunu-

Minulotýždňový pohľad na budovanie prístupovej cesty od 
OD Terno. 

Priamo v križovatke počas dopravnej špičky – hoci nie ply-
nulo, ale bezpečne...

Najväčší pracovný ruch vidieť pri budovaní skalného násy-
pu- oporného múru oproti ČSOB.

Pohľad na dno priehrady a mesto nad ňou momentálne nedáva za pravdu známemu: Námes-
tovo – mesto na brehu oravského mora... Situácia však stavbárom veľmi hrá do karát.



Keď akademický maliar Ignác Kol-
čák v 1962. roku,  podporovaný Máriou 
Medveckou a jej manželom Ctiborom 
Belanom, navrhol zo zničeného kostola 
na Slanickom ostrove vytvoriť galé-
riu tradičného ľudového umenia, čelil 
niekoľkým protinávrhom. Napríklad aj 
takému – vytvoriť v kostole múzeum 
revolučných tradícií Oravy. Z Oravské-
ho múzea zas zaznel návrh zriadiť tu 
koncertnú sieň. Našťastie, na rokovaní 
o budúcnosti Slanického ostrova - v 
Oraviciach v roku 1962 experti galérií a 
múzeí, výtvarníci, architekti či novinári 
rozhodli prijať Kolčákov návrh – zriadiť 
tu galériu, a môžu sa v nej konať aj kon-
certy. Riaditeľ múzea v Martine na tretí 
návrh reagoval vtedy úsmevne - že kde 
by sa na Orave vzali dokumenty o revo-
lučných tradíciách... 

Potom, po otvorení kostola, v roku 
1970 ešte niekoľko rokov v tomto chrá-
me „boli doma“ iba sakrálne diela orav-
ských ľudových umelcov, teda „umenie 
ľudu“, ako myšlienku budúcej galérie 
umenia presadzoval a bránil Ignác Kol-
čák pred vtedajšou mocou. Vskutku zau-
jímavo, írečito oravsky sa o tom vyjadru-
je v knihe Juraja Kalnického Obrazy zo 
života Ignáca Kolčáka.  

Reálny podnet, aby v kostole s výbor-
nou akustikou, medzi sochami svätých 
z rúk oravských umelcov začala znieť 
hudba, prišiel po návšteve pracovníč-
ky bývalého Slovkoncertu v Banskej 
Bystrici Edity Mistríkovej  a Miroslava 
Rybára, vtedajšieho riaditeľa Mestského 
kultúrneho strediska v Trstenej, ktorí sa v 
kostole pred vyše 40-timi rokmi stretli na 
jednom z podujatí. „Tu by znela hudba!“, 
nadchýnala sa priestorom E. Mistríková. 
A prakticky odvtedy, po každoročných 
snahách o dobrú dramaturgiu už 39 ro-
kov medzi sochami svätcov v rámci Hu-
dobného leta hudba aj znie. A že nepresa-
kuje iba do kostolných múrov, ale i sŕdc 

širšej verejnosti, nie iba užšej skupiny 
poslucháčov – milovníkov tohto druhu 
umenia, že tu teda organ a operný spev, 
možno s nadsádzkou povedať, zľudoveli, 
to zas možno pripísať ako pozitívny vrú-
bok súčasnej riaditeľke Domu kultúry v 
Námestove (DKN) Eve Mušákovej. Tá 
organizáciu Hudobného leta na Ostrove 
umenia prevzala spod organizačnej tak-
tovky Miroslava Rybára, odchádzajúce-
ho do dôchodku, v 15. ročníku podujatia. 
K výlučne profesionálnym hudobným 
telesám, ktoré v kostole na ostrove v 
prvých ročníkoch koncertovali, začala 
postupne do programu obsadzovať naj-
lepšie domáce zbory. Tie dovtedy vystu-
povali na vtedajších Námestovských hu-
dobných slávnostiach, festivale sakrálnej 
zborovej tvorby a tak za sebou na ostrov 
potiahli oravskú verejnosť. Mušákovej 

snaha o popularizáciu začínajúcich, či 
už pomerne známych oravských inter-
pretov v oblasti vážnej hudby, a záro-
veň o zvýšenie návštevnosti vyústila do 
tvorby programu, v ktorom sa v rámci 
jedného súboru troch 
koncertov predstavili 
začínajúci i vyzretí, 
profesionálni umelci 
či komorné telesá. 
A tak sa na prelome 
tohtoročného júna a 
júla v ideálnej akus-
tike chrámu, po prí-
jemnej plavbe loďou 
na ostrov, predstavili 
mladí - gitaristi Ma-
tej a Šimon Hrmovci 
s námestovskými 
koreňmi a jedno z 
najpopulárnejších 
komorných zosku-
pení na Slovensku, 
Moyzesovo kvarte-
to. Následne svetoz-
námy Martin Babjak 
s klavírnym sprie-
vodom významného 
klaviristu Daniela 
Buranovského a v treťom z koncertných 
podvečerov pôvodom Námestovčania, 
súrodenci Ivana a Karol Kurtulíkovci, 
ktorí už tiež majú v opernom umení nie-
čo odžité. Sopranistku Ivanu a barytonis-
tu Karola na klavíri sprevádzala Marta 
Nemcová. Filozofia spojiť do jedného 
programu začínajúcich s úspešnými, pro-
fesionálnymi umelcami sa – možno prá-
ve po skúsenostiach na Ostrove umenia 
– začína postupne ujímať aj na ďalších 
festivaloch, pretože ovplyvňuje nielen 
návštevnosť, ale aj obzory domáceho 
publika.

*  *  *
Podujatie Hudobné leto patrí k naj-

dôležitejším z programovej ponuky 
podujatí DKN. To, že sa koná v kos-
tole uprostred vôd priehrady, mu len 
pridáva na originalite a hodnote. Za 
takmer 40 rokov tu, napriek mnohým 
problémom v oblasti financií, najmä v 
ostatných rokoch, koncertovalo nemálo 
významných osobnosti zo Slovenska i 
zo zahraničia – Miroslav Dvorský, Pe-
ter Michalica, Martin Babjak, Dalibor 
Karvay, Daniel Buranovský... 

Čestným prezidentom Hudobného 
leta sa stal  Miroslav Dvorský.

„Zmluvu sme podpisovali vo Vied-
ni“, spomína si na túto významnú uda-
losť riaditeľka DKN Eva Mušáková. 
„Bolo to v čínskej reštaurácii za účas-
ti pani Chalupkovej, muzikologičky, 
dramaturgičky z Hudobného centra v 
Bratislave a vtedajšieho primátora Iva-
na Krušinského. Čestné predsedníctvo 
maestra Miroslava Dvorského je pre 
samotné podujatie i pre nás osobne 
veľká česť!“

*  *  *
„Pri pohľade na 39 rokov Hudobného 

leta patrí naše poďakovanie Edite Mis-
tríkovej v súčasnosti Veith a Miroslavovi 
Rybárovi, pretože Hudobné leto je ich 
dieťa, muzikologičke Hudobného centra 
Viere Chalupkovej, riaditeľke Oravskej 
galérie Eve Ľuptákovej a Stanislavo-
vi Bodoríkovi, rovnako dramaturgičke 
Štátneho komorného orchestra v Žiline 
Elene Filippiovej. Možno si to niekto ani 
neuvedomuje, ale nebyť tejto výbornej 
a dlhoročnej spolupráce, zrejme by sme 
nemali takéto, na Slovensku  jedinečné a 
významné podujatie.  Samozrejme, vďa-
ka patrí aj verejnosti za jej záujem“, po-
vedala riaditeľka DKN Eva Mušáková.  
                   (lá)

Organizátormi Hudobného leta 
sú Mesto Námestovo, Dom kultúry v 
Námestove v spolupráci s Oravskou 
galériou, s Hudobným centrom v Brati-
slave a Štátnym komorným orchestrom 

v Žiline. Každoročne je organizované 
pod záštitou a za spolupráce aktuálneho 
primátora Mesta Námestovo. Festival sa 
poväčšine koná s finančným prispením 
Ministerstva kultúry SR.  

5Námestovčan ľudia

Marián Grígeľ st. jubiluje

Grígeľovská rodina má hlboko za-
pustené korene v hornooravskom 
kraji, kde sa jej členovia usadili už 
v 17. storočí v obci Hámre a neskôr 
v Bobrove. Z Hámrov pochádzal 
najvýznamnejší dejateľ rodu Jozef 
Grígeľ (1760 – 1813), pedagóg,  spi-
sovateľ a vicerektor gymnázia v Bu-
díne, pod ktorého usmernením študo-
val aj známy bernolákovec, rodák z 
Oravskej Jasenice Martin Hamuljak. 

Bobrovský rodák Marián Grígeľ 
st., narodený 27. 8. 1955, vyrastal v 
kruhu skromnej, osudom všelijako 
sužovanej plátenníckej rodiny Anto-
na Grígeľa a matky Gizely, rod. Fe-
rancovej, usadenej v hornooravskom 
prostredí, ktoré formovalo jeho osob-
nostné vlastnosti. Po absolvovaní 
Strednej priemyselnej školy v Tvrdo-
šíne r. 1974 pracoval popri otcovi 
na rozličných miestach, naposledy 
v ZŤS v Námestove. Ako technicky 
zručný a pracovitý mládenec v priaz-
nivej spoločenskej klíme sa od roku 
1989 aktivizuje ako podnikateľ v ob-
lasti stavebníctva v Námestove, kde 
vedie firmu STAVEBNINY Marián 
Grígeľ. Popri denných starostiach 
o chod firmy sa tohtoročný jubilant 
etabluje v širšom oravskom i sloven-
skom spoločenskom prostredí ako 
podporovateľ kultúrnych podujatí, 
ba aj ako tvorivý činiteľ na poli dia-
lektológie a literatúry faktu. Svojho 
predka, spomínaného významného 
kultúrneho dejateľa jubilant často 
spomína vo svojich prácach a mož-
no predpokladať, že bol jedným z 
podnecovateľov zájmu o poznanie 
minulosti svojho rodu a inšpirátorom 
jeho literárnych ambícií a kultúrnych 
záujmov.

Marián Grígeľ st. sa už od štu-
dentských čias zaujímal o poznanie 
histórie rodnej Oravy, o reč orav-
ského ľudu a jeho folklórne tradície, 
ako aj o „spoznanie života svojich 
predkov“, ako uvádza v spomínanej 
knihe Štyri storočia rodu, vydanej v 
Štúdiu F – František Teťák v tlačiar-
ni Kubík v Námestove roku 2001, 
ktorá je cenným príspevkom v ob-
lasti genealogického bádania a môže 
byť podnetom pre podobné gene-
alogické štúdie. Jubilanta zaujímala 
nielen najstaršia história Oravy, ale 
aj ťažké osudy a tragédie nedávnej 
minulosti, medzi ktoré patril ničivý 
požiar v Oravskej Jasenici v októbri 
1957, o ktorom vedel „z rozprávania 
babky Johany Ferancovej“. Spo-
mienky obyvateľov obce a pamät-
níkov na túto tragickú udalosť M. 
Grígeľ sústredil a vydal v dokumen-
tárnej knižke Spomienky na Deň 19. 
10. 1957 pri príležitosti 50. výročia 
udalosti (Námestovo 2007).

V historických a jazykovedných 
záujmoch jubilanta osobitné mies-
to má téma goralského nárečia a 
ľudovej slovesnosti, ktorej venoval 
dve samostatné rozsiahlejšie práce: 
Výber goralských piesní a kolied 

(Námesto-
vo 2004) 
a Goralské 
n á r e č i e 
– Slovník 
(Námesto-
vo 2004). 
Výber go-
r a l s k ý c h 
piesní a 
kolied zo-
stavil na 
z á k l a d e 
textov od 
v i a c e r ý c h 
prispievateľov z hornooravských 
goralských obcí, pričom ich dopl-
nil hudobnou úpravou prof. Krš-
ku. Porovnávací slovník Goralské 
nárečie je podľa predslovu autora 
projektu „prvým slovníkom, ktorý 
spája goralský a slovenský jazyk“. 
Pri spracovaní tohto rozsiahleho 
diela autor projektu spolupracoval 
nielen s viacerými zberateľmi a 
prepisovateľmi textov z goralských 
obcí, ale aj s jazykovedcami, meno-
vite so znalcom oravských nárečí 
Antonom Habovštiakom, ktorý sa 
v posudku diela vyjadril: „Vyda-
nie Slovníka oravských goralských 
nárečí, ako ho predložili iniciátori 
tejto práce, by bolo značným obo-
hatením slovenskej jazykovedy i 
slavistiky. V práci sa sprístupňuje 
dôležitý jazykový materiál, ktorý 
vzhľadom  na viaceré zmeny histo-
rické i spoločenské nadobúda oso-
bitnú dokumentárnu hodnotu.“    

Medzi kultúrnymi aktivitami M. 
Grígeľa st. treba zvlášť oceniť jeho 
autorský, zostavovateľský a mate-
riálny podiel na vydaní obrazových 
a textových publikácií, ako aj na 
realizácii výstavných projektov ve-
novaných Orave a jej osobnostiam. 
Z obrazovo-textových publikácií sú 
to predovšetkým Dve tváre Oravy 
(Námestovo 2006), Siváňove sochy 
(Námestovo 2010), Poklady dejín a 
kultúry Oravy (Námestovo 2011), 
Rímskokatolícka farnosť Námes-
tovo (2012). Na vydaní ostatných 
dvoch spomínaných kníh som mal 
možnosť s jubilantom spolupraco-
vať v tvorivom porozumení. Opie-
rajúc sa o takúto spoluprácu a poro-
zumenie podarilo sa nám realizovať 
aj výstavné projekty - Pamätnú izbu 
Martina Hamuljaka v Oravskej Ja-
senici, otvorenú v samostatnej bu-
dove r. 2008 a výstavu venovanú A. 
Bernolákovi v priestoroch Gymná-
zia Antona Bernoláka v Námestove 
r. 2012. Najnovším projektom, do 
ktorého sa púšťame, je zostavenie a 
vydanie obrazovo-textovej publiká-
cie NÁMESTOVO – Album mesta, 
ktorú pripravujeme k 460. výročiu 
od vydania zakladacej listiny Fran-
tiška Turza o založení obce r. 1557.  

V neposlednom rade treba spo-
menúť jubilantov stály záujem o 
knihy ako kultúrne hodnoty, jeho 
zberateľskú vášeň, ktorej výsled-
kom  je bohatá osobná knižnica 
starých  tlačí a súčasnej literatúry. 
Ak k spomínaným tvorivým činom, 
autorským, zostavovateľským a 
vydavateľským aktivitám jubilanta 
pripočítame jeho podiel na podpore 
a vydávaní oravskej tlače ( v súčas-
nosti pôsobí aj ako člen redakčnej 
rady novín Námestovčan) i prácu 
poslanca Mestského zastupiteľstva 
v Námestove, celkom isto si zaslúži 
naše poďakovanie, úprimnú gratu-
láciu a do ďalších decénií v kruhu 
rodiny želanie vytrvalosti a dobré-
ho zdravia. 

Doc. PhDr.  Augustín  Maťovčík

Mariá Grígeľ st.

Jubilant Marián Grígeľ st., zamýš-
ľajúc sa nad historickými súvislos-
ťami rodnej Oravy a pátrajúc po 
rodinných koreňoch v knihe Štyri 
storočia rodu, predostiera nastu-
pujúcim generáciám úlohu hľadať 
odpovede na otázky: „Kto sme my, 
kto sú naši otcovia, dedovia, prade-
dovia, odkiaľ sme prišli, kde a pre-
čo ideme?“ Poznať minulosť svojej 
krajiny, svojho národa a rodu, to by 
malo byť základnou povinnosťou 
každého uvážlivého človeka. akou 
mierou a čím prispel náš jubilant k 
tomuto poznaniu, ako sa sám pre-
bíjal životom v toku šiestich decénií 
a čo dosiaľ vybudoval a vytvoril?

Z kostola nie je múzeum revolučných tradícií
už 45 rokov je tu galéria ľudového umenia a takmer 40 rokov v nej znie hudba

Súrodenci Ivana a Karol Kurtulíkovci - vyštudovali oper-
ný spev na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Zúčastni-
li sa medzinárodných speváckych súťaží, najvyšší Ivanin 
úspech je 1. miesto na speváckej súťaži v Olomouci v roku 
2012, kde Karol v rokoch 2009 a 2011 získal tretie miesto. 
Obaja absolvovali študijný pobyt na Conservatorio di Mu-
sica v Parme a pôsobia ako členovia zboru v Štátnej opere 
v Banskej Bystrici. Zároveň vyučujú na ZUŠ v B. Bystrici, 
resp. na konzervatóriu vo Zvolene.                    Foto: (lá)

Súrodenci Šimon a Matej Hrmovci - za-
čali hrať na gitare v siedmich rokoch. V 
roku 2010 vytvorili gitarové duo a získali 
2. miesto na celoslovenskej súťaži v ko-
mornej hre Handlovské gitary. Uspievajú 
aj ako sólisti, na celoslovenských gitaro-
vých súťažiach získavajú najvyššie ocene-
nia. Obaja navštevujú ZUŠ L. Mokrého v 
Topoľčanoch, Šimon je aj mimoriadnym 
žiakom žilinského konzervatória. Súro-
denci majú korene v Námestove, trvalé 
bydlisko v Nitre.

Ivany Kurtulíkovej sme sa opýtali:
 Čo pre vás znamená operný spev? Ho-

vorí sa, že ak je koníček zároveň povola-
ním, časom zovšednie a stáva sa z neho 
obyčajná „práca“. Ako je to vo vašom 
prípade?

Znamená pre mňa dosť veľa. Prácu v 
divadle, resp. spievanie v divadle pova-
žujem skôr za moje hobby, ktoré je záro-
veň aj mojím povolaním. Je to neustále 
sa vyvíjajúci živý proces, v ktorom sa 
stále niečo deje. Nádherná scéna, krásne 
kostýmy, nové hlasy, nové tváre, režiséri, 
choreografi, tanečné čísla, nové kontakty, 
jednoducho živá atmosféra, ktorá sa nedá 
ničím iným nahradiť. Krásne je to, že mô-
žem zapojiť samu seba, kreatívne sa reali-
zovať, hľadať sa v postavách, ísť po poci-
toch a emóciách. Je to niečo, čo sa nemôže 
dostať do každodenného stereotypu. 

Zo spevákov v iných žánroch sa akosi 
ľahšie, rýchlejšie stávajú populárne spe-
vácke hviezdy, než je to v prípade inter-
pretov operného spevu. Ako to vidíte vy a 
nevadí vám to?

Keď sa už raz dostanete pred oči médií, 
ste v tom. Je to aj v prípade operných spe-
vákov. Samozrejme, je dôležité mať dob-
rého manažéra, ľudí za sebou, kontakty. 
Aj vo svete operných spevákov môžeme 
povedať, že máme „spevácke hviezdy“, aj 
keď sa teda nemusia vyskytovať denno-
denne v televízií. A niekedy je to možno 
lepšie. Nikdy neviete, kto vás počuje a vidí 
v médiách a práve vy sa mu môžete zapá-
čiť. Asi tu platí fráza, byť v správnom čase 
na správnom mieste. Treba mať pozitívne 
myslenie, samozrejme, pracovať na sebe, 
mať kúsok šťastia a potom už len krok 
vpred a dvere do sveta máte otvorené.

Ako ste vnímali svoje vystúpenie na 
Hudobnom lete 2015 na Ostrove umenia 
pred svojimi rodákmi - Oravcami, ro-
dičmi, súrodencami, babkou...? Cíti túto 
blízkosť z hľadiska počas vystúpenia in-
terpret na javisku?

Úprimne som sa veľmi tešila, ale keď 
nadišiel ten deň, uvedomila som si, že 
pred domácim publikom sa spieva asi 
najhoršie. Všetky tie očakávania, že 
práve teraz musím podať naozaj skvelý 
výkon  vo mne vyvolávali veľkú zodpo-
vednosť. Nakoniec, najbližší ma prišli 
podporiť, spievalo sa mi s pokojom, s 
pocitom, že to predsa viem. Keď máte 
skvelú rodinu, ktorá vás podporuje, cíti-
te to aj na  javisku. Bolo to úžasné. Ešte 
po samotnom koncerte vo vás doznieva-
jú pozitívne emócie.   
                                             (lá)

Pred domácim publikom 
je veľká zodpovednosť 
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Do Medžugoria chodí z národov celého 
sveta najviac Slovákov

Hoci Medžugorie nie je o 
štatistikách, možno povedať, 
že aj námestovskí pútnici pri- 
spievajú k tomu, že Slovensko 
je krajinou, z ktorej na toto 
miesto, kde sa spája nebo so 
zemou, prichádza najviac pút-
nikov na svete, v porovnaní k 
počtu obyvateľov. Prečo je to 
tak? Asi, že máme za patrónku 
Slovenska Pannu Máriu - ona 
nás chce mať pri sebe a tak nás 
tu neustále pozýva. Veď každé 
svoje posols-
tvo cez vizi-
onárov končí 
slovami: „Ďa-
kujem vám, že 
ste prijali moje 
pozvanie“. Aj 
vďaka veľké-
mu počtu Slo-
vákov v Me-
džugorí boli 
pri hlavnom ol-
tári na voľnom 
priestranstve 
pre nich v čase 
púte Námes-
tovčanov sv. 
omše v slovenčine denne. 

Panna Mária, Kráľovná po-
koja nám – svetu - 25. augusta 
cez vizionárku Mariju Pavlo-
vičovú–Lunettiovú adresovala 
toto posolstvo:

„Drahé deti! Aj dnes vás 
pozývam, aby ste boli mod-
litbou. Nech sa vám modlitba 
stane krídlami pre stretnutie 
s Bohom. Svet sa nachádza v 

okamihu pokušenia, pretože 
zabudol a opustil Boha. Preto 
vy, deti moje, buďte tí, ktorí 
hľadajú a milujú Boha nadov-
šetko. Som s vami a vediem vás 
k svojmu Synovi, ale vy musíte 
povedať svoje ÁNO v slobode 
Božích detí. Prihováram sa za 
vás a milujem vás, deti moje, 
nekonečnou láskou. Ďakujem 
vám, že ste prijali moje pozva-
nie.“ 

Máriine slová stačilo iba 

hlboko precítiť, prijať a mod-
litba skutočne spájala ľudí s 
nebom, začala meniť ich dni. 
Hodiny strávené pred krížom, 
pred Sviatosťou oltárnou, pu-
tovanie na Horu zjavenia či na 
Križevac, kde sú v mohutnom 
kríži zabudované pozostatky 
Ježišovho kríža, hodiny s ru-
žencom v ruke sa stávali slas-
ťou, pri ktorej človek vôbec 

nepozerá na ho-
dinky, naopak, 
...a nechce, aby 
sa to skončilo, 
nechce, aby 
prišiel večer a 
on musel odísť 
z toho miesta 
na odpočinok 
– úprimného 
rozhovoru cez 
modlitbu sa mu 
stále máli. Má 
z tých odrieka-
ných slov stále 
väčšiu radosť, 
pocit pokoja, 
vnútornej ra-
dosti... Každý 
to zažíva po 
svojom, ale 
určite každý 
pozná, že je to 
mnohými popi-
sované pritia-
hnutie zeme k 
nebu, duchovná 
blízkosť Boha a človeka, ktorý 
má oči plné sĺz šťastia a srdce 
pre všetkých, no najmä pre 
Boha. 

Ľudia sa zvyknú pýtať, ako 
bolo v Medžugorí a čo sme si 
odtiaľ priniesli. Odpoveď na 
prvú časť otázky je hore a na 
tú druhú? Určite takmer každý 
zo stovky účastníkov osobný 
dotyk Boha, v nejednom prípa-
de aj cez jeho skutočný – sku-
točný hlas a skutočný obraz, 
Boha, ktorý je taký zreteľný 
a akčný, že zmenil mieru hod-
nôt človeka a chronologicky 
usporiadal poradie dôležitosti 
hodnôt u členov jeho rodiny, 
pričom Boh dostal prvé miesto 
v jeho živote a stal sa stredom 
ich domova. To bol ten najväč-
ší dar, posolstvo, poslanie z 
Medžugoria pre neho samého, 

pre deti, rodinu: Postaviť Boha 
v živote na prvé miesto a dať 
mu priestor v centre jeho blíz-
kych. ...a potom sa začalo v 
živote pútnika toho veľmi veľa 
meniť: Nemocnému švagro-
vi, ktorý sa aj pre dlhoročnú 
chorobu, aj pre pohodlie roky 
„neobťažoval“  chodením do 
kostola, sa zo dňa na deň, on 
sám to povedal - bolo to prá-
ve v deň Pochodu za život, 
zdravotný stav úplne zmenil. 
Predtým to opakovane potvr-
dili výsledky vyšetrení. Pred 
uzdravením jeho srdca prišlo 
najskôr duchovné uzdravenie 
– on sám! siahol po každo-
dennej úprimnej modlitbe. 
Bolo to ešte v Medžugorí a 
meniny mal Augustín, keď sa 
dcéra rázne rozhodla ukončiť 
niekoľkoročný nemanželský 
vzťah a vracia sa k rodičom a 

– tentoraz už zrejme na-
ozaj aj k Bohu. Poveda-
la, že je u nej úplne ten 
prvý, zanechala všetko 
a z ďalekej cudziny si 
práve domov vezie iba 
štvorročného syna! Zať 
sa po rokoch rozhodol 
ísť na sv. spoveď. Ne-
chodil do spovednice, 
pretože na niektorých 
kňazov má kritický 
pohľad, lebo vraj – ob-
razne povedané, pod-
ľa neho „vodu kážu a 
víno pijú“. Manželka 
mu pred vyše mesia-
com porodila krásneho 
a zdravého syna, hoci 
on užíva silné lieky na 
ťažkú, vlastne nevy-
liečiteľnú chorobu... 
Stačilo v Medžugorí úprimne 
prosiť – cez Matku Božiu jej 
syna. A meniť sa začalo mno-
ho ďalších vecí. Po dlhoročnej 
absencii spoločnej modlitby sa 
trojgeneračná rodina k nej úpl-
ne samovoľne, bez nejakého 
„násilia“ vrátila. A to stále ho-
voríme o jednej a tej istej rodi-

ne. Prosba matky cez Nebeskú 
matku je veľmi silná! Boh ti dá 
všetko, čo potrebuješ. Len ver, 
dôveruj mu a pros o dar Božej 
lásky. Neveríš? Uver/íš! Láska 
je taká... Plná malých aj veľ-
kých zázrakov!

Strohé svedectvo na posil-
nenie viery pre tých, čo chcú 
veriť.            (lá)

Na záver - objatie od anjela strážneho, spolupútničky, ktorá sa za 
teba modlila počas celej púte, zatiaľ čo ty si o tom vôbec nevedela.

Tvár sochy Panny Márie z Hory zjavenia. 
             Foto: (lá)

Aj takto sa putuje na Križevac či Horu zja-
venia.

Pri dotyku medenej sochy ukrižova-
ného Krista, z ktorej vyteká zvláštna 
tekutina, človeka naplní doposiaľ ne-
poznaný pocit aj istota, že tu na prob-
lémy a ťažkosti nie si sám...

Už 15 rokov sa z Námestova vydávajú autobusy plné 
pútnikov do Medžugoria. tohto roku na prelome au-
gusta  a septembra (24. 8 – 1. 9.) mala stovka Horno-
oravcov medzi sebou jedného mimoriadne významné-
ho spolupútnika – svätého Jána pavla II.  Žiak Sv. Otca, 
otec kanoník Wladyslaw Kos totiž priniesol osobnú 
relikviu I. stupňa Jána pavla II. s telesnými ostatkami, 
vlasmi tohto, nielen poľského ale aj nášho, svätca.
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Spomienkový zájazd na Oravu
Pri príležitosti 50. výročia 

úmrtia biskupa Jána Vojtaš-
šáka a 60. výročia  úmrtia 
blahoslavenej sestry Zden-
ky Schelingovej usporiadala 
7. augusta, v deň 50. výročia 
pohrebu biskupa, Konfe-
derácia politických väzňov 
Slovenska (KPVS) spomien-
kový zájazd na Oravu. 

Pútnici prišli najprv na Bre-
zovec v Dolnom Kubíne k so-
che biskupa Jána Vojtaššáka, 
umiestnenej pred Kostolom 
povýšenia Sv. kríža. Ďalej nav-
štívili Krivú, rodisko blaho-
slavenej sestry Zdenky Sche-
lingovej. Prezreli si Kostol 
sv. Jozefa, kde je umiestnená 
socha sr. Zdenky a jej relikvie. 
Zastavili sa aj pri pamätníku na 
jej rodnom dome. V Tvrdošíne 
na priečelí fary v spomienke 
postáli pri bustách Jána Vojtaš-

šáka a Štefana Šmálika. V Ná-
mestove rovnako smerovali k 
soche biskupa pred kostolom, 
ktorá bola odhalená a posvä-
tená v roku 1998. Jej zhotovi-
teľom je akademický sochár 
Peter Švarala a organizátorom 
zhotovenia a umiestnenia bol 
vtedajší primátor mesta Náme-
tovo Ivan Krušinský v spolu-
práci s farským úradom. 

Spišský biskup Ján Vojtaššák 
patrí bezpochyby do plejády 
duchovných dejateľov Oravy. 
Jeho socha je právom umiest-
nená pred kostolom v Námesto-
ve, ktoré často navštevoval pri 
birmovkách, misiách, vysviac-
kach a iných príležitostiach. 
Rád sa porozprával s farárom, 
kaplánom, s veriacimi. Jednal 
aj s richtárom, skontroloval aj 
matriky a všetku agendu dô-
sledne poprezeral, v týchto ve-

ciach bol veľmi prísny.
Vojtaššák sa angažoval v 

katolíckej spolkovej činnosti 
a v rozvoji všetkých akcií cir-
kevného života v diecéze. Z 
jeho podnetu bolo v diecéze 
postavených 16 nových kos-
tolov, 17 farských budov a 9 
kultúrnych domov, 49 škôl, 
niekoľko charitných domov a 
sirotincov. Veľkú pozornosť 
venoval katolíckemu školstvu. 
V Spišskej Kapitule pristavil 
kňazský seminár a učiteľský 
ústav. V Levoči založil ženský 
učiteľský ústav. Finančne po-
máhal chudobným študentom 
a nadaných posielal na zahra-
ničné štúdiá.

Pútnici sa zaujímali  aj o his-
tóriu námestovského kostola. 
Zastavili sa pri soche blahosla-
venej sr. Zdenky Schelingovej, 
ktorú zhotovil Juraj Brišák zo 

Zákamenného a v roku  2011 
požehnal spišský pomocný 
biskup Andrej Imrich. Ďalej sa 
presunuli pred katolícky dom, 
na ktorého fasáde bola 2. 6. 

2013 odhalená a 
posvätená pamät-
ná tabuľa všetkým 
obetiam komunis-
tického režimu z 
Oravy. Práve ich 
organizácia - Kon-
federácia politic-
kých väzňov Slo-
venska ma zásluhu 
na umiestnení tejto 
tabule.

Pri múre osob-
ností boli  prek-
vapení, akí úžasní 
ľudia pochádzali z 
hornej Oravy. Pre-
zreli si tabuľu mar-
týrov z Kragujeva-
ca a udalostí z 10. 

októbra 1920 v Námestove. 
 Obec  a farnosť Zákamen-

né navštívili účastníci púte vo 
výročitý deň pohrebu biskupa 

Jána Vojtaššáka, osobnosti 
politického, kultúrneho a ná-
boženského života, bývali po-
litickí väzni, príslušníci býva-
lých Pomocných technických 
práporov,  ich rodinní prísluš-
níci, podpredseda Konfederá-
cie politických väzňov Sloven-
ska Peter Sandtner, predseda 
správnej rady Ústavu pamäti 
národa Ondrej Krajňák a ďalší 
vzácni hostia. Svätú omšu tu 
slúžil cirkevný historik a vi-
cepostulátor  v procese kauzy 
blahorečenia Jána Vojtaššá-
ka,  Hedr. Ľuboslav Hromjak, 
PhD. za asistencie viacerých 
kňazov. V slávnostnej homílií 
vyzdvihol osobnosť biskupa a 
pripomenul jeho hlavné cnosti 
a utrpenie. Po svätej omši od-
zneli osobné svedectvá členov 
KPVS, ktorí biskupa osobne 
poznali.       Vladimír Kolada

Pútnici s úctou postáli aj pri soche J. Voj-
taššáka pred kostolom v Námestove.

    Foto: Peter Sandtner



Po čase oddychu sme  my 
– spoločenstvo Cirkevnej 
základnej školy sv. Gorazda 
- začali školský rok. Naj-
skôr sme načerpali potrebnú 
duchovnú posilu na duchov-
nej obnove v Saleziánskom 
stredisku v Námestove. Du-
chovné slovko mal pre nás 
pripravené pán kaplán Ma-
rek Jamrich. Uvažovali sme 
nad dôležitosťou výchovy, 
láskavého, ale aj spravodli-
vého prístupu  ku zvereným 
deťom.

Okrem slov bol priestor na 
sviatosť zmierenia, modlitbu, 
sv. omšu. Veľkým povzbude-
ním aj motiváciou bola sku-
pinová aktivita zameraná na 
evanjelium daného dňa.

Lebo bez Boha je každé 
naše úsilie márne... V duchu 
týchto slov sa niesla aj sv. 
omša pri príležitosti otvorenia 

nového školského roka. Pán 
dekan Blažej Dibdiak pripo-
menul, že „každú našu prácu 
je potrebné začínať s Božou  
pomocou, využívať dary a 
talenty, ktoré sme dostali. 

A toto všetko nezvládneme 
vlastnými silami, máme na 
to sviatosti, modlitbu, nie iba 
teraz, ale každý deň.“

Na tieto slová chceme ne-
ustále pamätať a vložiť si 

ich do našich sŕdc a s Božou 
pomocou podľa nich žiť. A 
toto všetko prajeme všetkým 
učiteľom v námestovských 
školách. 

Mgr. Z. Ružvoňová

V rámci národného projektu 
Elektronizácia  vzdelávacieho 
systému regionálneho školstva, 
získali školské zariadenia vyba-
venie na zriadenie digitálnych 
učební. Každá zapojená škola 
sa zároveň zaviazala vytvoriť 
multimediálneho sprievodcu 
po zaujímavých lokalitách Slo-
venska. Naša škola si vybrala 

Oravský hrad. Pri spracovaní 
témy žiaci získali nové poznat-
ky o tejto národnej kultúrnej 
pamiatke, niekoľko týždňov 
húževnato pracovali, tvorili a 
napokon sa prezentovali pred 
spolužiakmi. Keďže daná téma 
detí zaujala, vznikol nápad 
zhotoviť model hradu, ktorý sa 
v súčasnosti  hrdo vypína pri 

hlavnom vchode školy 
a je vynikajúcou ozdo-
bou priestorov školy, ale  
predovšetkým  je milou 
spomienkou na neúnav-
nú a tvorivú prácu našich 
detí.  Sme radi, že mo-
derné technológie, ktoré 
rodičia či učitelia dnes 
často zaznávajú, našli 
pozitívny vplyv na naše 
deti a stali sa podnetom 
pre ich tvorivosť. 
Mgr. Jana Gogoláková

ZŠ Slnečná 
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Prvý deň v novej škole
Na   ZŠ  Slnečná v Námes-

tove bol druhý septembrový 
deň slávnostný. Spolu s rodič-
mi prvákov sme privítali 42 
nových žiakov. Všetci sa do 
školy veľmi tešili. Vo vyzdo-
bených triedach ich privítali 
pani učiteľky, ktoré deťom 
vytvorili príjemnú atmosféru. 
Prváci sa s nadšením zozná-
mili s novou triedou a spolu-
žiakmi. Už prvý deň v škole 
ukázali svoju šikovnosť. Na-
učili sa básničku, s ktorou sa 
predviedli svojim rodičom 
a súrodencom. Prekvapenie  

novým žiačikom pripravilo 
aj naše mesto. Osobne ich 
prišiel pozdraviť a privítať  
primátor mesta Ján Kadera a 
riaditeľka našej školy Renáta 
Fidríková. Zaželali  prvákom 
veľa úspechov pri zdolávaní 
prvých písmen abecedy. K  
želaniu sa pripájame aj my, 
učitelia a žiaci našej školy. 
Prajeme žiakom 1. A a 1. 
B triedy príjemne strávené 
chvíle, ktoré ich čakajú pri 
získavaní nových vedomostí.

Kolektív ZŠ Slnečná 
Námestovo

Prvý deň v škole boli prváci so svojimi rodičmi a hos-
ťami, dnes už ale pod vedením svojich učiteliek píšu do 

zošitov prvé čiary – základy písmeniek abecedy. 
	 	 	 	 	 			Foto: (zš s)

Spájali sme srdcia všetkých detí
Zimný štadión Ondreja Ne-

pelu začiatkom septembra 
zaplnilo viac ako 11 000 detí  
z celého Slovenska, aby sa 
zúčastnili kultúrneho a hu-
dobného programu Integrácia 
svieti pre všetky deti rovnako 
2015 pod záštitou preziden-
ta SR Andreja Kisku.  Na 
koncerte vystúpili známe 
tváre z oblasti hudby, špor-
tu či  divadla, ako napríklad 
Tublatanka,  Olympic, Nela 
Pocisková, Lúčnica, Rytmus, 
slovenskí hokejoví a futba-
loví reprezentanti... Hlavnou 
myšlienkou podujatia bolo 
prekonať zdravotné a sociál-
ne bariéry medzi deťmi. Me-
dzi vybrané  školy oravského 

regiónu patrila aj ZŠ Slnečná. 
Naši žiaci tak mohli zažiť 
atmosféru siedmeho roční-
ka tejto charitatívnej akcie, 
ktorá spája  srdcia všetkých. 
Umožnila im uvedomiť si, že 
naše každodenné starosti v 
práci či v škole sú len zrnkom 
prachu proti tomu, akou tŕnis-
tou a strastiplnou cestou mu-
sia prechádzať rodičia a ich 
deti, ktoré vo svojom útlom 
veku bojujú s rôznymi zdra-
votnými problémami a žijú 
s  hendikepom. Je potrebné 
vštepovať našim deťom, že 
pomáhať je radosť, že vzá-
jomná pomoc nás spája a robí 
z nás lepších ľudí.

ZŠ, Slnečná, Námestovo 

Účastníci podujatia Integrácia svieti pre všetky deti rovnako 
zo ZŠ Slnečná, ktorého sa v Bratislave zúčastnilo viac ako 11 
tisíc detí zo Slovenska.       Foto: (zš s)

Pri modeli Oravského hradu zľava 
Mário Portala, Lucia Čajková, To-
máš Madleňák.            Foto:(zš s)

Na ZŠ Slnečná vyrástol 
Oravský hrad

Začíname s Božím požehnaním

Kolektív vyučujúcich na Cirkevnej základnej škole sv. Gorazda.               Foto: (czš)

Neplytváme jedlom?

Zjete všetko? Neplytváte 
jedlom? Takéto otázky sme 
dostali od sestričky Miriam 
Motýľovej z komunity sestier  
Matky Terezy. Bolo to pre nás 
prekvapenie, keď sme dostali 
ponuku návštevy. Prišlo nám 
to vhod, lebo tento rok  bol 
vyhlásený Sv. Otcom Františ-
kom za rok  zasväteného ži-
vota Sestrička pochádza z Be-
ňadova a po desiatich rokoch 
prišla domov. Jej pôsobisko 
bolo už v Uzbekistane,  Indii 
v  Kalkate, v Taliansku a teraz 
je v Poľsku. 

Bolo zaujímavé sledovať 
jej príhovor a besedu s ňou. 
Naozaj sa máme nad čím za-
myslieť. Tieto sestry vyhľadá-
vajú tých najchudobnejších a 

Sestra Miriam Motýľová z komunity sestier Mat-
ky Terezy prišla po jedenástich rokoch  domov do 
Beňadova. Jej slová počas besedy žiakov a učite-
ľov veľmi zaujali

Sestrička Miriam sa na pôde cirkevnej školy tešila záujmu a obdivu žia-
kov i pedagógov.                Foto: (czš)

Naučme sa vážiť si vodu
V rámci didaktických hier a 

účelových cvičení navštívili 
žiaci tretieho a štvrtého ročníka 

Cirkevnej základnej školy sv. 
Gorazda  v Námestove čističku 
odpadových vôd. Ráno 8. sep-

tembra sme 
sa, celá sku-
pina, pešo 
presunuli 
do areálu 
č i s t i č k y. 
Na mies-
te nás už 
čakali za-
mestnanci, 
ktorí nám 
vysve t l i -
li proces 
spracova-

nia znečistenej vody. Dozvedeli 
sme sa veľa zaujímavých infor-
mácií. Napríklad, že čistiareň 
odpadových vôd slúži pre všetky 
oravské obce, koľkými procesmi 
musí prejsť čistenie vody, aby 
bola dokonale čistá a na čo všet-
ko sa dá využiť odpad z tohto 
čistenia. Získané informácie nás 
obohatili o nové skutočnosti, o 
ktorých sme doteraz nevedeli, 
alebo sme mali o nich iné pred-
stavy. Dúfame, že nám získané 
informácie pomôžu k tomu, aby 
sme si viac vážili  vodu ako dôle-
žitú súčasť nášho každodenného 
života.        Mgr. A. Jurčáková

Pri návšteve čistiarne odpadových vôd sa deti do-
zvedeli, že kým sa voda dostane do vodovodného ko-
hútika, musí prejsť mnohými čistiacimi procesmi, a tak 
v ich očiach získa snáď väčšiu hodnotu.		Foto: (czš)

starajú sa o nich. 
Sestrička pove-
dala, že aj v Ná-
mestove by našla 

niekoľko tých najbiednejších. 
Prajeme jej veľa zdravia a 

tiež  nasledovníkov, možno aj 
z Oravy.          M. Kurtulíková
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Letné aktivity so ZUŠ I. Kolčáka
Napriek tomu, že letné práz-

dniny sú pre žiakov a učite-
ľov obdobím oddychu, prácu 
pedagógov a žiakov zo ZUŠ 
Ignáca Kolčáka mali mož-
nosť vidieť i počuť ľudia na 
mnohých letných akciách. 

Heligonkári (súbor Helizuš) 
z triedy Petra Kozoňa  prezen-
tovali svoje umenie na viace-
rých prehliadkach heligon-
károv -  Kliňanská heligónka 
(júl), XXII. ročník Rabčickej 
heligónky (august) a pod-
porili aj charitatívnu akciu 
„Beh pre správnu vec“.   

Každoročne sa v auguste 

koná pod záštitou primátora 
mesta Námestovo obľúbe-
ná prehliadka dychových 
hudieb. Na Námestovskom 
dychfeste 2015 mala zastúp-
nie aj ZUŠ I. Kolčáka. V ne-
tradičnom zložení – dycho-
vé nástroje a heligónky – si 
obecenstvo vypočulo známe 
melódie ľudových piesní, za 
ktoré odmenili zuškárov veľ-

kým potleskom. Žiakov pri-
pravili Martin Namislovský 
a Peter Kozoň.

Aj speváci z triedy Daniely 
Čiernikovej majú za sebou 
„pracovné“ prázdniny. V 
Skalici sa zúčastnili letného 
sústredenia spolu s deťmi 
zo speváckeho zboru Kví-
tek z Poděbdrad. Všetci si 
užili spolu veľa spievania, 
hier, súťaží a najmä smiechu. 
Stretnutie zavŕšili spoločným 
vystúpením muzikálu Neber-
te nám princeznú v Kúpeľnej 
dvorane v Piešťanoch.

Nie je oddych ako oddych. 

Naši učitelia a žiaci dokázali, 
že hudba je súčasťou ich ži-
vota v každom čase. 

Všetkým pedagógom a 
žiakom ZUŠ Ignáca Kol-
čáka v Námestove prajeme 
veľa pracovných  síl, tvori-
vých nápadov, trpezlivosti a 
úspechov v novom školskom 
roku. 

 Mária Vojtašáková

Zuškári v Piešťanoch.        Foto: (zuš)

Úspešný nový školský rok 
Po dvojmesačných letných 

prázdninách na brány škôl 
začal znovu klopať nový 
školský rok. Do lavíc na-
šej základnej školy zasadlo 
spolu 342 žiakov, do prvého 
ročníka nastúpilo 34 prvá-
čikov. Našich najmenších 
žiačikov, prváčikov, prišiel 
pozdraviť aj primátor mesta 
Ing. Ján Kadera. Zaželal im 
veľa  šťastia a úspechu pri 
získavaní nových vedomostí.  
Ich samostatnosť, odvážne 
vystupovanie, správne odpo-
vede ho milo prekvapili. Pán 
primátor nezabudol zdôrazniť 
potrebu učenia sa a zodpo-
vednú úlohu učiteľa.  Každý 
prváčik dostal nové učebnice  
a malý darček v podobe škol-
ských pomôcok. 

Okrem prvákov a nových 
piatakov z Vavrečky, sme už 
tradične otvorili 4. ročník 

športovej triedy so zamera-
ním na futbal, ktorú bude ten-
to rok navštevovať 14 žiakov. 
Veríme, že nás budú aj títo 
noví športovci úspešne repre-
zentovať. 

Prajeme všetkým žiakom aj 
ich  učiteľom úspešný škol-
ský rok 2015/2016, aby sme 
na jeho konci mohli s rados-
ťou hodnotiť to, čo sme za 
10 mesiacov spolu dokázali. 
Želáme vám veľa dobrých 
známok, veľa pochvál a veľa 
radosti zo školskej práce. 

Vám, milí rodičia ďakujeme, 
že ste nám zverili vaše deti a 
vložili vašu dôveru vo vý-
chove a vzdelávaní do našich 
rúk. Veríme, že vzájomnou 
spoluprácou dosiahneme, aby 
z vašich  detí a našich žiakov  
boli nielen múdri, ale hlavne 
spokojní a dobrí ľudia. 

ZŠ Komenského

Ako sme zavŕšili zaujímavý 
projekt

Naše pozvanie prijali dobro-
voľníčky z Občianskeho zdru-
ženia Ňufáčik, ktoré sa starajú 
o pustené a zatúlané psíky v 
karanténnej stanici Zubrohla-
va. Osud opustených a často 
aj týraných zvierat nás dojal. 
Rozhodli sme sa, že i my pris-
pejeme k tomu, aby sa mali 
lepšie. Do školy sme priniesli 
staré deky, uteráky, koberček, 
hračky, piškóty a iné potreby 
pre psíkov. Dobrovoľníčky z 
Ňufáčika si prichystali pútavú 
prezentáciu a video o tom, ako 
možno pozitívne zmeniť osud 
bezbrannému tvorovi, ktorý 
doplatil na ľudskú krutosť. 
Žiaci sa od  Petry Šalatovej, 
Mirky Tarabovej a Kristín-
ky Hajdučíkovej dozvedeli o 

osudoch psíkov, ktoré karan-
ténnou stanicou prešli, ako sa 
im darí v súčasnosti a predo-
všetkým to, ako sa v prípade 
stretnutia s takýmto zvieraťom 
zachovať a koho kontaktovať. 
Veľmi oceňujeme obetavosť 
a prácu dobrovoľníčok a sme 
hrdí na to, že takíto úžasní 
ľudia vyšli z radov našich 
žiakov. Plánujeme i v budúc-
nosti zostať s nimi v kontakte 
a pomáhať im. Veď čo kraj-
šie môžeme odovzdať našim 
žiakom, ako schopnosť mať 
otvorené srdcia pre tých, ktorí 
pomoc potrebujú, či už ide o 
ľudí alebo o zvieratá, ktoré sa 
nedokážu brániť ľudskej zlo-
be a ľahostajnosti. 

ZŠ Komenského

Prezentácia a video o tom, ako žijú opustené zvieratá, nene-
chali deti chladnými.        Foto: (zš k)

Charitatívny koncert 
Integrácia 2015

Tretí september – druhý deň 
nového školského roka – bol ne-
tradičným. Naši žiaci navštívili 
Bratislavu, ktorá bola dejiskom 
charitatívneho nadnárodného 
koncertu Integrácia 2015. Zimný 
štadión Ondreja Nepelu zaplnilo 
11 000 detí zo siedmich krajín 
Európy i Severnej Ameriky, väč-
šinu z nich tvorili žiaci a študenti 
slovenských škôl. 

Koncert otvoril slávnostným 
prestrihnutím pásky prezident 
SR Andrej Kiska spolu s ďalšími 
ministrami a primátorom nášho 
hlavného mesta. Počas štyroch 
hodín Slovnaft Aréna burácala 
pri vystúpeniach rôznych zná-
mych osobností, hudobných 
skupín, hokejovej a futbalovej 
reprezentácie, ale aj pri vystúpe-
niach detí z detských domovov 
a špeciálnych škôl. Neutíchajúci 

potlesk patril najmä Egovi, Ryt-
musovi, Kalimu, Zuzke Šebovej 
alias Luky.

Cieľom tohto projektu bolo 
spojiť všetky deti bez ohľadu na 
zdravotný stav, farbu pleti. Jed-
notu vystihovala všade prítom-
ná žltá farba, farba slnka, ktoré 
svieti pre každého rovnako. Také 
usmievavé slniečko bolo domi-
nantné na tričkách, ktoré malo 
oblečené  každé dieťa. Všetci 
sme si uvedomili, akú dôležitú 
úlohu v živote ľudí má a bude 
mať POMÁHAŤ SI NAVZÁ-
JOM, a aké dôležité je, aby slnko 
svietilo na všetky deti rovnako.

Vrátili sme sa domov plní zá-
žitkov, stretnutí so známymi 
osobnosťami, s množstvom fo-
tografií s nimi a s pocitom, že 
sme si všetci rovní.

ZŠ Komenského

Tričko s tvárou slnka si obliekol každý detský účastník Integ-
rácie 2015.         Foto: (zš k)

Zastali pred bránami 
majstrovstiev Slovenska

O tom, že nám naši futba-
listi robia dobré meno, sved-
čí aj  Dôvera cup. Je to sys-
tém   futbalových turnajov v 
malom futbale od predkôl až 
po majstrovstvá Slovenska. 
Tím  mladších žiakov ZŠ 
Komenského postupoval cez 
jednotlivé  turnaje  s ľahkos-
ťou.  Chlapci hrali dovedna 
12 zápasov, ktoré boli rozlo-
žené na september, október, 
apríl a máj. Jedenásť zápa-
sov vyhrali, len v poslednom 
turnaji na krajskom kole v 
Ružomberku remizovali so 
Žilinou 3:3. Žilina nás pripra-
vila o najvyšší stupeň, mala 
rovnaký počet bodov ako ZŠ 
Námestovo. Zastali sme tes-
ne pred bránami majstrovs-
tiev Slovenska. O postupe 
rozhodoval rozdiel v skóre, 
ktoré sme mali o jeden jedi-
ný gól nižšíe ako Žilinčania. 
Tí postúpili na majstrovstvá 
Slovenska do Popradu, kde sa 
stali aj víťazmi tohto turnaja. 
Hoci sme neskončili prví, bol 
to náš veľký úspech. Porazili 
sme víťazov  okresov Čadca, 
Martin, Ružomberok, Liptov-
ský Mikuláš a Tvrdošín.

 V „drese“ nášho mužstva 

sa predstavili  Mäsiar, Cicek, 
Kaprálik, Chorvát, Sivoň, 
Luka, Košút, Papan Braňo a 
Maroš, Kabáč a Vojtas.

 „Bol to zodpovedný a dis-
ciplinovaný výkon, 12 zápa-
sov bez prehry... som spokoj-
ný,“ konštatoval tréner Tomáš 
Smataník. 

 Samotní chlapci vzali 2. 
miesto športovo. Slová jedné-
ho z hráčov hovoria za všet-
kých: „Veľmi sa nám to páči-
lo. Bolo vidieť, že sme všetci 
dobrí, že je medzi nami súhra 
a spolupráca. Vynikajúce je 
aj  povzbudzovanie a držanie 
prstov zo strany spolužiakov.  
Myslím si, že sme si to uži-
li. A nabudúce budeme ešte 
lepší!“

Dôvera Cup splnil naše oča-
kávania. Vidieť, že naši fut-
balisti na sebe pracujú a čas 
strávený na ihrisku prináša 
ovocie.

V prvom rade chceme poďa-
kovať skvelým športovcom a 
ich učiteľovi.  Sme radi, že aj 
takýmto spôsobom pozitívne 
reprezentujú školu. Želáme 
im veľa ďalších športových 
úspechov. 

ZŠ  Komenského

Reprezentanti ZŠ Komenského na krajskom finále v malom 
finále skončili tesne pred bránami majstrovstiev Slovenska, čo 
je veľký úspech!          Foto: (zšk)
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PODUJATIA sePTember – nOvember 2015

25. 9. piatok

o 18,30 h
nIkDy nIe Je neskOrO 3 €

Kino KULTÚRA Námestovo september 2015

Hudobný, komédia 2D

27. 9. nedeľa
o 16.00 h

mUnO: sTrážcA mesIAcA 3 €

Animovaný film
2D

26. 9. sobota
o 18.00 h

27. 9. nedeľa
o 18.30 h

everesT 5 €

Dráma, dobrodružný
3D

1. 10. štvrtok
o 18.00 h

Fk: FÉnIX – PrOJekT 100 3 €

Dráma
2D

st

sD

st

čt

Kino KULTÚRA Námestovo október 2015

2. 10. piatok
o 16.00 h

4. 10. nedeľa
o 16.00 h

hOTel TrAnsylvAnIA 2 5 €

Animovaný
3D

sD

9. 10. piatok
o 16.00 h

11. 10. nedeľa
o 16.00 h

hOTel TrAnsylvAnIA 2 3 €

Animovaný

2D

sD
5 € 3D

2. 10. piatok
o 18.30 h

3. 10. sobota
o 18.00 h

mArťAn 5 €

Sci-fi

3D

st
5 € 3D

4. 10. nedeľa
o 18.30 h

wIlsOnOv 4 €

Komédia
2D

ov

8. 10. štvrtok
o 18.00 h

9. 10. piatok
o 18.30 h

nA lAne 5 €

Akčný, dráma

3D

st
5 € 3D

10. 10. sobota
o 18.00 h

sIcArIO 3 €

Akčný, triler
2D
st

11. 10. nedeľa
o 18.30 h

fk: AnTOn sTrhOlec 3 €

Dokumentárny
2D

ov

15. 10. štvrtok
o 18.00 h

fK: oKNo Do DvoRA-pRojeKT 100 3 €

Triler
2D
čt

18. 10. nedeľa
o 16.00 h

23. 10. piatok
o 16.00 h

25. 10. nedeľa
o 16.00 h

žmUrkO bIll
3 €

Animovaný

2D

sD

3 € 2D

3 € 2D

18. 10. nedeľa
o 18.30 h

čIsTIč 4 €

Dráma, triler
2D

ov

22. 10. štvrtok
o 18.00 h

POsleDný lOvec čArODeJníc 4 €

fantasty, akčný
2D
čt

23. 10. piatok
o 18.30 h

PArAnOrmAl AcTIvITy: 
The GhOsT DImensIOn

5 €

Horor
3D
st

29. 10. štvrtok
o 18.00 h

fk: mlADOsť - PrOJekT 
100

3 €

Dráma
2D
čt

29. 10. štvrtok
o 16.00 h

30. 10. piatok 
o 16.00 h

paN: cesTA DO krAJIny - 
nekrAJIny

6 €

rodinný

3D st6 €
3D

30. 10. piatok
o 18.30 h

31. 10. sobota
o 18.00 h

FAkJU Pán PrOFesOr 2 4 €

Komédia

2D čd4 €
2D

DUO JAmAhA 
24.9. Štvrtok 18:00

Vstupné: 6 €

duo Jamaha a Ozefa Omáč-
kech vás pozývajú na hudob-
no-zábavný program.

AkO OnDrO PeklO 
PrekAbáTIl 

25.9. piatok 16:00
Vstupné: 2 €

Divadlo Actores Rožňava
Rozprávka na ľudovú nôtu, 

okorenená vtipom, humorom 
a pesničkami. dobro jed-
noznačne víťazí nad zlom, 
nebo nad peklom, láska nad 
peniazmi a nadôvažok príbeh 
rozpráva o tom, že komu sa 
nelení, tomu sa zelení či bez 
práce nie sú koláče.

PreZenTácIA knIhy 
s lOĎAmI žIvOTOm 

25.9. piatok 17:00
dom kultúry v Námestove 

pozýva na prezentáciu knihy 

s Loďami životom, v pries-
toroch mestskej knižnice ju 
predstaví jej autor Vendelín 
Ťažandlák. Okrem histórie 
jachtingu v nej popisuje aj ko-
niec druhej svetovej vojny v 
jeho rodnej obci v Zubrohlave 
a spomína tiež na nezabudnu-
teľnú slávnu éru hornoorav-
ského plátenníctva.

Iv. rOčník námesTOv-
ských AUTOrských 

číTAní
5.10. pondelok 12:00

12:00 – v priestoroch 
mestskej knižnice v Dome 
kultúry v Námestove budú 
čítať JANO LItVÁK, MA-
RIAN MILčÁK,  hudobne 
sprevádzať ich bude MILOŠ 
ŽELEZŇÁK. Moderovať po-
dujatie bude PEtER ZEMA-
NÍK. 

(podujatie je určené študen-
tom stredných škôl a širokej 
verejnosti).

12:00 – v priestoroch 
Gymnázia Antona Berno-
láka v Námestove budú čítať 
zo svojej tvorby a besedovať 
ALEXANdRA PAVELKO-
VÁ, RAStISLAV WEBER, 
JURAJ ŠEBEStA a KAMI-
LA ŠEBEStOVÁ.

( podujatie je len pre gymna-
zistov v Námestove).

12:00 – v priestoroch 
Strednej odbornej školy v 

Námestove predstaví svoju 
tvorbu MEdARd SLOVÍK a 
výtvarník MIROSLAV KNAP 
predstaví svoje ilustrátorské 
práce.

svÄTOPlUk mIkyTA: 
beZOrAvIe 
6. 10. utorok 

16:00 – vernisáž, výstava 
potrvá do 31. 10.

Súčasťou vernisáže je pre-
miéra krátkeho filmu o Svä-
toplukovi Mikytovi: Príbehy 
pre vnútornú potrebu. výsta-
va bude otvorená v pracovné 
dni od 8:00 do 15:00 vo vý-
stavných priestoroch Domu 
kultúry v Námestove.

AJ mUžI mAJÚ svOJe 
DnI 

12.10. pondelok 18:00
Vstupné: 12 €

Pohľad do súkromia ozajst-
ných chlapov. Láska, podvo-
dy, priateľstvo, nenávisť. dá 
sa žiť vo svete bez žien? Šty-
ria sexi muži ponúkajú svoj 
návod na život.

Hrajú: Branislav deák, 
Ján Jackuliak / Marián Mitaš, 
Gregor Hološka, Milan Bahúl. 
Réžia: Martin Mňahončák.

OrAvAJAZZ
16.10 – 17.10. 

Po roku opäť do Námestova 
v dňoch 16. a 17. októbra za-

vítajú slovenskí ale aj svetoví 
jazzoví hudobníci. Šiesty roč-
ník prinesie kvalitných umel-
cov, ktorí svojou hudbou do-
kážu zaujať nielen jazzového 
fanúšika ale každého, kto má 
rád hudbu.

lÚčnIcA 
 rePreZenTAčný 

PrOGrAm 
7. 11. Sobota 18:00

Je výberom najúspešnejších 
programov a reprezentuje naj-
charakteristickejšie folklórne 

oblasti Slovenska. dramatur-
gia je uspôsobená tak, že za-
chytáva rozmanité umelecké 
prejavy bohatej ľudovej tradí-
cie v tanci, v hudbe a kroji, od 
jemných ženských tancov cez 
hravé a vtipné, až po tempe-
ramentné párové a virtuózne 
mužské tance.

Iv. ročník Námestovských autorských čítaní bude pestrejší
Námestovské autorské čítania 

chcú pritiahnuť dnešných mla-
dých ľudí k súčasnej slovenskej 
poézii a próze, oproti predchá-
dzajúcim ročníkom budú žán-
rovo pestrejšie. IV. ročník au-
torských čítaní organizuje dom 
kultúry v Námestove, uskutoční 
sa 5. októbra o 12:00 hod.. Bude 
prebiehať súbežne v priestoroch 
Mestskej knižnice v Námesto-
ve, kde predstavia svoju tvorbu 
poprední slovenskí básnici ako 
Ján Litvák a Marián Milčák, 
hudobne sprevádza Miloš Že-
lezňák. Moderuje dlhoročný 
redaktor rádia Regina v Ban-
skej Bystrici Peter Zemaník. Na 
Gymnáziu Antona Bernoláka 
v Námestove predstaví svoju 
tvorbu spisovateľ Juraj Šebes-
ta, príde aj s dcérou, čerstvou 
debutantkou knihy Generácia 
My, Kamilou Šebestovú, ktorá 
píše o problémoch súčasných 
mladých ľudí. Pozvali sme aj 
dvoch autorov, ktorí píšu žáner 
fantasy - Alexandru Pavelkovú, 
autorku prvej slovenskej fanta-
sy a spoluautorke prvej sloven-
skej fantasy trilógie a Rastisla-
va Webera, ktorý sa zapísal do 
povedomia fanúšikov fantasy 
najmä ako autor poviedok žánru 
historickej fantasy, ktoré vyšli v 
rôznych antológiách. V pries-
toroch Strednej odbornej školy 
predstaví svoju literárnu tvorbu 
oravský autor Medard Slovík a 
ilustrátor Miro Knap predstaví 
svoje ilustrátorské práce. Pri 
autorských čítaniach v predchá-
dzajúcich ročníkoch sa nám po-
darilo vytvoriť tvorivú atmosfé-
ru, študenti zistili, že aj hodina 
slovenčiny môže byť zábavná. 
Záujem študentov o autorské 
čítania ma stúpajúci trend. V 
predchádzajúcich ročníkoch sa 
ukázalo, že niektorí študenti 
sami píšu, a preto sa pýtajú aj 

na konkrétne záležitosti spojené 
s tvorbou. tabuľa sa často plni-
la menami ďalších prozaikov 
a básnikov, ktoré by si podľa 
zúčastnených autorov mohli 
prečítať. dramaturgiu týchto 

podujatí budú mať na starosti 
pracovníci Mestskej knižnice v 
Námestove, ktorí majú dlhoroč-
né skúsenosti s organizovaním 
takýchto literárnych stretnutí.                          
            (ms)

Na oravu zavíta Amerika
Už po šiestykrát bude 16. a 

17. októbra v dome kultúry 
festival Orava Jazz. Festival, 
ktorý dokázal dostať mesto 
Námestovo na mapu ak nie 
celého, tak aspoň jazzové-
ho sveta. Veď každoročne 
na ňom vystupujú svetové 
hviezdy nielen z Európy, ale 
aj z USA. 

Na Orava jazz festivale sa 
tento rok predstaví šesť zosku-
pení zo šiestich krajín – USA, 
taliansko, Rakúsko, Maďar-
sko, česko a taktiež aj Slo-
vensko. Najväčšou hviezdou 
tohto ročníka bude americký 
klavirista Kirk Lightsey s ka-
pelou Paula Zaunera. Medzi 
veľké hviezdy môžeme za-
radiť aj ďalšieho Američana. 
Saxofonista Bob Mintze je 
považovaný za popredných 
saxofonistov svojej generá-
cie, ktorí výrazne ovplyvnili 
americkú jazzovú scénu. vo 
svojej kariére zaznamenal 30 
sólových projektov, štyri no-
minácie na cenu Grammy a 
tiež samotnú cenu Grammy za 
najlepšiu nahrávku jazzového 
orchestra. Už 20 rokov je čle-
nom skupiny Yellowjackets, 
ktorá rovnako získala cenu 
Grammy awards. Na festiva-
le odohrá svoje kompozície s 
kapelou. 

Štandardný jazz predstaví 
český bubeník Otto Hejnic trio 
a experimentálny jazz zas ta-
liansko-slovenská kapela the 
Blessed beat. Priestor dosta-
nú aj mladé slovenské kapely 
Carpet Cabinet a Peter Žaš-
kovský debut project. obidve 
zoskupenia privedú so sebou 
aj špeciálnych hostí. 

Každoročne na festivale dos-
táva priestor aj námestovská 

ZUŠ Ignáca Kolčáka, ktorá 
svojich žiakov nielen pred-
staví na úvod festivalu ako 
talentovaných hudobníkov, ale 
možnosť prezentácie dostane 
aj výtvarný odbor, ktorý kaž-
doročne vystavuje práce žia-
kov ZUŠ na tému jazz.  

Program festivalu sa začína 
každý deň o 19:00 hodine. 

Lístky je možné zakúpiť na 
stránke www.oravajazz.sk, v 
dome kultúry v Námestove a 
taktiež na mieste pred začiat-
kom festivalu. Informácie o 
festivale môžete získať aj z 
internetovej stránky www.ora-
vajazz.sk. 

Andrej Namislovský
organizátor festivalu

Kirk Lightsey, (nar. 15. febru-
ára 1937, Detroit,  Michigan) je 
považovaný za jedného z najväč-
ších klaviristov dnešnej jazzovej 
scény. Patrí medzi TOP 100 ži-
júcich aj nežijúcich klaviristov z 
celého sveta.

Študoval hru na klavíri už od 
piatich rokov a neskôr, na stred-
nej škole aj klarinet. Po službe 
v armáde pôsobil v Detroite a 
v Kalifornii ako korepetítor. Od 
roku 1979 do roku 1983 účin-

koval v Dexter Gordon band a taktiež bol členom aj The Leaders. Toto 
úspešné účinkovanie s Dexterom otvorilo Kirkovi dvere a odvtedy praco-
val s väčšinou dnešných veľkých jazzových hviezd, vrátane takých ako 
Betty Carter, Pharoah Sanders, Bobby Hutcherson, Sonny Stitt, David 

Murray, Chet Baker, Kenny Burrell, 
Freddie Hubbard, Curtis Fuller, Ha-
rold Land, James Moody, Clifford 
Jordan, Benny Golson, Don Cherry, 
Gregory Porter a mnohých mnohých 
ďalších.

Lightsey je aj výborný flautista. 
Občas svoje koncerty zdvojnásobí aj 
hrou na flaute.  

V súčasnosti býva najčastejšie v 
Paríži. Po dlhom čase sa Kirk vrá-
til v roku 2014 do New Yorku, kde 
odohral sériu koncertov. „New York 
Times“ ich zaradil  medzi Top 10 
koncertov v meste za rok 2014. 

Na jeseň 2015 bude Kirk Lightsey s kapelou Paula Zaunera na európ-
skom turné, počas ktorého sa predstaví aj na festivale OravaJazz v tejto 
zostave: Paul Zauner – trombón, Klemens Pliem – tenor saxofón, Milan 
Nikolic – basa, Klemens Marktl – bicie.                                (an)



Pri príležitosti vyhláse-
nia Deklarácie Slovenskej 
republiky sa na nábreží 
Oravskej priehrady  konal 
23. ročník Vatry zvrchova-
nosti.

Po niekoľkoročnej odmlke 
sa toto podujatie v Námesto-
ve uskutočnilo po druhýkrát, 
tohto roku 18. júla. Zorgani-
zovala ho Mestská organizá-
cia SNS pod vedením Mariá-
na Grígeľa. Oproti vlaňajšku 
prišlo na túto akciu oveľa 
viac priaznivcov, pre ktorých 
bolo pripravené občerstvenie, 
nechýbala ani živá hudba. 
Najväčším prekvapením bola 
návšteva samotného predse-
du Andreja Danka, ktorý spo-

lu s ďalšími hosťami najprv 
smeroval na Mestský úrad 
v Námestove.  Po hodinovej 
diskusii na radnici za účasti 
primátora mesta Jána Kade-
ru sa delegácia presunula na 
nábrežie Oravskej priehra-
dy, kde bola zapálená vatra. 
Hostia boli milo prekvapení 
organizáciou podujatia a zá-
ujmom prítomných občanov 
mesta, zvlášť treba vyzdvi-
hnúť živý záujem o pohľad 
hostí na spoločenské dianie 
na Slovensku i vo svete u 
dlhoročných a aktívnych čle-
nov našej organizácie. 

Tomáš Kucharík
predseda OO SNS 

v Námestove
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Odišli z našich radOv

v júni  2015
miklušičáková	 Helena	 50 Žitňák	miroslav	 62

Olexíková	 Lucia
metes	 Filip
Hajdučíková	 Adela
paliderová	 Nela
klušáková	 Alžbeta

paľa	 Andreas
Halimovičová	 emma
Ľabdíková	 emma
Oravcová	 Nina

Vítame medzi nami

narodení v júni 2015

Šutý	 teodor
kupcová	 Viktória
Laštík	 marko
Gereková	 Adela
kubica	 michal
Chovancová	 Anika

turňa	 michal
kozáková	 Natália
piskáčková	 Šarlota
košút	 Lukáš
Gašparová	 Linda
smržík	 tomáš

narodení v júli 2015

v júli  2015

pindjaková	Božena	 64	 konštiak	emil		 55	

spOlOčenská rubrika

Nádej pre Elku
Rok sa opäť stretol s rokom 

a malej Lucke, pre ktorú sme 
vlani organizovali podobnú 
charitatívnu akciu,  za ten 
čas stihli narásť vlásky. Na-
stal čas posunúť sa v rámci 
výhľadovo dlhodobej a in-
špiratívnej pomoci ďalej.

Na Nábreží Oravskej prieh-
rady v priestoroch amfiteátra 
sa  22. augusta opäť konal 

multinacionálny spinning 
maratón, ktorého sa zúčast-
nilo približne 80 štartujú-
cich. Ani chladnejšie počasie 
a vietor nedokázali zlomiť 
odhodlanosť a teplo priná-
šajúcu ústrednú tému a myš-
lienku tohto charitatívneho 
projektu. Už zo samotného 
názvu projektu „Nádej pre 
Elku“ na nás dýcha empatia. 

Hovoríme o ma-
lom dievčatku s 
vážnymi zdravot-
nými problémami 
diagnostikovaný-
mi odborníkmi už 
pri jej narodení. 
Účastníci mara-
tónu museli pre-
konávať nielen 
fyzickú únavu, 
ale aj psychický 
tlak vyplývajúci 
zo súvzťažnosti s 
malou Elkou.

Ú s t r e d n ý m 
faktorom stme-
ľujúcim rytmus 
sp inn ingových 
nadšencov bola 
myšlienka vy-
slovená predsed-
níčkou Dynamit klubu Mgr. 
Alenou Novákovou:  Jednou 
a najkrajšou „vráskou“ na 
tvári dieťaťa, ktorú s nadše-
ním tolerujeme, je úsmev.

V neposlednom rade sa o 
nespochybniteľný úspech 

tejto akcie zaslúžili nielen 
organizátori, ale aj obyčajní 
ľudia a ostatní partneri.

Ďakujem Stavebninám Ma-
rián Grígeľ, ktoré finančne 
participovali na tejto akcii.

           (an)

Veľavravné výrazy tvárí... 
               Foto: (dy k)

Pohľad na časť účastníkov podujatia.    Foto: (dy k)

Farský	 matúš
Gruchaľák	 Damián
Floreková	 eliška
Veselovská	 Nela

smataník	 martin
Holubová	 saša
Ondrek	 Jaroslav
plutinský	 tomáš

narodení v auguste 2015

v auguste  2015

Furdeková	 Oľga	 60
Bandík	 rudolf		 54

Čiernik	 Jozef	 58
Valek	 Andrej	 63

Vatra bola vskutku majestátna.

Na nábreží priehrady horela vatra zvrchovanosti

Podporte deti s nadaním, no bez šance rozvíjať ho
Štvorlístok pre talenty je ná-

zov slávnostného benefičného 
galavečera občianskeho zdru-
ženia LECA, ktorý bol vyvr-
cholením ročnej činnosti pro-
jektu zameraného na podporu 
talentovaných detí a mládeže 
zo sociálne znevýhodnených 
skupín. Konal sa v Divadle 
Nová scéna v Bratislave a v ne-
deľu 27. septembra o 20.00 hod 
ho odvysiela všetkých približ-
ne 50 regionálnych televízií na 
Slovensku, medzi nimi aj TV 
Oravia. Obsah galavečera spe-
vom, tancom a hrou vytvorili 
štipendisti o.z. LECA – študen-
ti umeleckých škôl  a držitelia 
mnohých ocenení a titulov, po 

boku významných osobností a 
profesionálnych umelcov – Idy 
Rapaičovej, Ľuba Gregora, Ka-
rola Čálika, Lucie Lapišákovej, 
Jany Valockej a Karin Olaso-
vej. Bez nároku na honorár sa k 
nim pridali Sisa Sklovská, Oto-
kar Klein, KING Ivan Vereš a 
Brigita Szelidová, Peter Bažík, 
Veronika Paulovičová, taneč-
ná skupina CreDance, Mája 
Velšicová a ďalší. Súčasťou 
galaprogramu sú tiež ukážky 
z najúspešnejších muzikálov 
repertoáru Divadla Nová scé-
na – Rómeo a Júlia, Hairspray, 
Mata Hari, Princ a Večernica, v 
ktorých diváci uvidia Romanu 
Dang Van, Patrika Vyskočila, 

Simonu Groschmidtovú či Mi-
roslavu Marčekovú. 

Talentované deti zo sociál-
ne znevýhodnených skupín 
môžete podporiť aj vy zasla-
ním darcovskej SMS v znení:  

DMS (medzera) TALENT a 
odošlete ju na číslo 877 v sieti 
všetkých mobilných operá-
torov. Hodnota Darcovskej 
SMS správy sú 2 eurá.  
	 										                  (r)

Občianske	združenie	LeCA	podporuje	umelecky	na-
dané	 deti	 a	 mládež	 vo	 všetkých	 umeleckých	 odvet-
viach	–	hudba,	spev,	tanec,	divadlo	a	výtvarné	umenie.	
Cieľom	je	podporovať	deti	dlhodobo,	aby	dokázali	svoj	
talent	a	jeho	rozvíjanie	obhájiť.	Štipendisti	o.z.	LeCA	sú	
žiaci	základných	umeleckých	škôl,	študenti	konzerva-
tórií,	víťazi	domácich	a	svetových	súťaží,	študenti	ume-
leckých	odborov	na	vysokých	školách.	Zmyslom	pro-
jektu	 je	podporovať	 jedinečnosť	a	osobitosť	každého	
snaživého	 dieťaťa,	 bez	 rozdielu	 sociálneho	 zázemia,	
vierovyznania	a	rasy.

Výstava drobných zvierat
Základná organizácia Slovenské-

ho zväzu chovateľov v Námestove  
organizuje 26. a 27. septembra v 
areáli lodenice na nábreží Oravskej 
priehrady Oravskú oblastnú výsta-
vu drobných zvierat. Pre verejnosť 
bude výstava prístupná  v sobotu 
26. septembra od 13.00 – 18.00 

hod. a v nedeľu 27.  septembra od 
8.00 do 16.30 hod. 

Organizátori vás pozývajú po-
zrieť si, aké druhy drobných zvierat 
sa chovajú v našom meste. Pohľad 
na tieto milé zvieratá zaiste poteší 
každého návštevníka.    
                      (r)

Činnosť Centra voľného 
času Maják v Námestove sa 
30. júnom ani zďaleka ne-
končila. Práve naopak! Po-
čas letných prázdnin CVČ 

organizovalo sedem letných 
prímestských táborov s rôz-
norodým zameraním, ktorých 
sa zúčastnilo 170 detí. Pláva-
li sme, hľadali sme poklad, 
hrali sa na indiánov, súťažili, 
opekali špekáčiky a nechý-
bali ani športové zápasy či 
turistika cez náučný chodník. 
Mladí ochranári preskúmali 
prírodné krásy hornooravskej 
oblasti v sprievode pracov-
níkov CHKO Horná Orava. 
Učili sa poznávať rastliny, 
stromy, zvieratá a tí odváž-
nejší si zajazdili  na koňoch. 
Prežili sme veľa pekných 
chvíľ, na čo nám ostali neza-

budnuteľné prázdninové spo-
mienky. 

CVČ Maják nezaháľa ani 
v novom školskom roku a v 
letnom tempe pokračuje. Pes-

trá ponuka už rokmi osved-
čených záujmových útvarov 
bude tento rok doplnená o 
nové, ako sú Mladé baletky, 
Farbička, Folklór, Detský 
jumping, Krúžok šachu a 
Klub dievčat. Na svoje si prí-
du mnohí, od predškolákov 
až po dospelých. Neváhajte a 
navštívte nás. Krúžkovú čin-
nosť otvoríme 25. septembra 
o 15.00 hod. v CVČ Maják. 
Pre všetkých je pripravený 
pestrý program s diskotékou. 
Zoznam záujmových útvarov 
a bližšie informácie nájdete 
na webovej stránke CVČ Ma-
ják.              Alica Kršáková

Počas prázdnin si deti s CVČ užili dostatok pohybu nielen pri 
športových disciplínach.     (cvč) 

My nikdy nekončíme

sme prvá ambulancia dentálnej hygieny 
v námestove a chceme vás informovať, že 
sme sa presťahovali do nových - moder-
ných bezbariérových priestorov na ná- 
breží Oravskej priehrady č. 1161. 

                         Tel kontakt: 0907 580 503



Sedemnásťročný ping- 
pongista je študentom 3. 
ročníka gymnázia v Ná-
mestove a už piaty rok re-
prezentuje Slovensko v 
stolnom tenise. Pred se-
bou má posledný rok v ka-
tegórii juniorov. 

Do tohtoročnej sezóny, ktorá 
odštartovala koncom augusta, 
vkročil dvomi piatymi mies-
tami na turnajoch v Topoľča-
noch a Ostrave. Talentovaný 
Námestovčan momentálne 
zbiera skúsenosti na medzi-
národnom turnaji „CROATIA 
OPEN 2015“ v chorvátskom 
Varaždíne, ktorý organizuje 
ITTF – medzinárodná stolno-
tenisová federácia. Zatiaľ odo-
hral štyri zápasy – dva vyhral 
a dva prehral. Prehral s Ra-

kúšanom Griningerom 1:3 
a Grékom Panagopoulosom 
2:3, vyhral so Slovincom 
Hribarom 3:1 a Chorvátom 
Vidacekom 3:0.

Andrej už štyri roky repre-
zentuje klub Ružomberka,  
ktorý mu poskytuje najvyš-
šie slovenské mužské stol-
notenisové súťaže – 1. ligu a 
tiež extraligu mužov. Minu-
lú sezónu hrával stabilne 1. 
Slovenskú ligu, kde v hodno-
tenej úspešnosti jednotlivcov 
skončil na 1. mieste s celko-
vou úspešnosťou cca 93 % 
vyhratých zápasov. Hrával 
tiež extraligu mužov, hlavne 
v druhej časti sezóny. Sezó-
nu ukončil na 22. mieste v 
rebríčku mužov na Slovensku, 
hoci je ešte len junior.

Tento rok bude hrávať v dre-

se Ružomberka už len Extra-
ligu mužov – nižšie súťaže už 
tento rok hrať nemôže.

                    Marián Kasan

mestovo, 2. Dolný Kubín, 3. 
Oravský Podzámok, 4. Zá-
zrivá, 5. Trstená, 6. Novoť, 7. 
Tvrdošín. 

Námestovo hralo v zložení: 

Vierka Kurťáková, Lucia Mla-
zovská, Dušan Hupka, Michal 
Bobek, Tibor Brňák, Richard 
Višnovský, Lukáš Chudoba.

          Michal Bobek

Skupina mladých nadšencov 
volejbalu, členovia volejbalo-
vého oddielu  TJ Oravan Ná-
mestovo, usporiadala turnaj 
na ihriskách Slanickej osady 
18. júla už šiestykrát. Sily si 
zmerali družstvá z Dolného 
Kubína, Zázrivej, Oravského 
Podzámku, Trstenej, Tvrdo-
šína, Novote a Námestova. Aj 
tento ročník bol turnajom mix 
družstiev, v každom družstve 
museli teda byť na ihrisku 
minimálne dve ženy. Turnaja 
sa celkove zúčastnilo 58 špor-
tovcov.  

Po vylosovaní sa odohrali zá-
pasy v 2 skupinách z ktorých 
postúpili priamo do semifiná-
le štyri najlepšie tímy, po dva 
zo skupín. Zvyšné družstvá 
hrali medzi sebou o konečné 
umiestnenie. Celý turnaj spre-
vádzalo slnečné počasie, ktoré 
prekvapilo až počas play-off 
zápasov prudkým dažďom, 
ale len na 10 minút vyhnalo 
hráčov z kurtov.

V play-off zápasoch Námes-
tovo porazilo Oravský Podzá-
mok a Dolný Kubín si poradil 
so Zázrivou. 

Zápas o 3. miesto sa skočil 
víťazstvom Oravského Pod-
zámku nad Zázrivou. Vo finále 
sa teda stretli najlepšie druž-
stvá zo základných skupín 
Námestovo a Dolný Kubín. 
Celkovým víťazom sa stal do-
máci výber z Námestova a po 
výsledku 2:0 sa tešili z prven-
stva už po tretíkrát v rade.

Celkové poradie: 1. Ná-
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HK Námestovo opäť v OHL
Prvé zápasy štartujú už 10. 

októbra a súťaž potrvá až do 6. 
marca. Oravská hokejová liga 
(OHL) túto sezónu vyskúša 
nový systém. Jedným zo sta-
ronových účastníkov bude už 
aj HK Námestovo, ktoré malo 
ročnú prestávku. 

„Chuť hrať bola vždy,“ hovo-
rí Juraj Jankuliak z HK Námes-
tovo. „Na základe viacerých 
nedorozumení a možno aj pre 
mierne znechutenie z postupu 
od  vedenia ligy sme minulú 
sezónu vynechali. Tento rok 
sme sa rozhodli opäť dať do-
hromady. Ide o starú partiu, s 
ktorou sme kedysi začínali hrá-
vať ešte v Donom Kubíne. Pri-
dajú sa k nám aj chalani z klu-
bu MTS Krivá a spoločne nám 
pôjde hlavne o to, aby sme sa 
hokejom bavili a užívali si ho,“ 
opísal situáciu Juraj Jankuliak.

V sezóne 2015/2016 sa muž-
stvá rozdelia do dvoch skupín, 
na základe umiestnenia v mi-
nulom ročníku OHL. Názov 
skupín je „PRVÁ TRIEDA“ a  
„DRUHÁ TRIEDA“.

K 12-tim účastníkom z mi-
nulej sezóny pristupujú novo 
prihlásené mužstvá HK MTS 
Námestovo a HK Klin, ktoré 
boli zaradené do druhej skupi-
ny. V základnej časti sa stretnú 
mužstvá v obidvoch skupinách 
každý s každým trikrát. 

„Systém je taký, aký sme si 
zvolili, aj keď vedenie nepo-
núklo alternatívu. Obraz súťaže 
vznikne vždy na základe doho-
dy klubov, “ vysvetľuje Janku-
liak. „Skôr som bol za systém 
dvoch vyrovnaných skupín, no 
podľa vedenia a zápisu z mi-
nuloročnej schôdze, bol takýto 
postup dohodnutý. Napokon 

sme sa však všetci zúčastnení 
dohodli a uvidíme čo tento for-
mát súťaže prinesie.“

Zloženie skupín:
PRVÁ TRIEDA: Draci Dol-

ný Kubín, TJ Oravská Lesná, 
Orawa Senators Oravský Pod-
zámok, HK Vavrečka, TJ Slo-
van Trstená, HK Sokol Liesek, 
HK Rabča

DRUHÁ TRIEDA: HK 
Slanica, HK Pucov, ATTACK 
Oravská Poruba, HK Oravská 
Polhora, HK Podbiel, HK MTS 
Námestovo, HK Klin

           (mk)

Studený koniec leta na Babej hore
Regionálna rada Klubu slo-

venských turistov Orava zara-
dila do kalendára akcií výstup 
na dominantu Oravských Bes-
kýd, na Babiu horu. S nad-
morskou výškou 1 725 metrov 
vyčnieva široko-ďaleko, tvorí 
najsevernejší vyhliadkový bod 
Slovenska a jej siluetu môžete 
vidieť z vrcholov Západných 
Tatier, Chočských vrchov či 
Malej Fatry. Leží priamo na 
slovensko - poľskej hranici, 
Poliaci ju nazývajú Babia Góra 
alebo Diabląk. 

Je opradená povesťami. 
Oravci hovoria, že nahnevaná 
striga je tam dodnes - Babia 
hora má vraj až dvesto dní v 
roku nepriaznivé .počasie Zúria 
tam divoké búrky, lejaky a kru-
pobitia, sú tam 
tuhé zimy, ma-
sívne sneženia, 
hmly, víchrice 
a iné špeciality 
meteonepohody. 
Či už tam nejaká 
striga je alebo 
nie je, počasie si 
prišlo na svoje – 
vystriedalo celý 
svoj repertoár, čo 
však  neodradilo 
150 účastníkov 
z celej Oravy a 
z Horehronia od 
akcie.  

V tomto roku termín túry 
pripadol na prvú nedeľu začí-
najúceho sa školského roka na 
6. september. Vystúp na Babiu 
horu bol zo slovenskej strany 
z chaty Slaná voda po žltej, z 
poľskej strany z osady Przywa-
rowka po zelenej, z Markowe 
Szczaviny alebo Krowiarki 
priesmyk po červenej turistic-
kej značke.

Náučný chodník na sloven-
skej strane je upravený, väčšia 
časť je vydláždená kameňmi 
s   drevenými altánkami, la-
vičkami a zrubmi na odpoči-
nok. Niektorí turisti navštívili 
Hviezdoslavovu hájovňu, kde 
čerpal P.O. Hviezdoslav náme-
ty pre svoje dielo - Hájnikova 
žena. V hájovni je dnes umiest-

nená múzejná expozícia spo-
jená s tvorbou Hviezdoslava. 
V blízkosti sa nachádza aj pa-
mätný dom Mila Urbana. Lo-
kalita Slaná voda je aj miestom 
niekdajších kúpeľov s minerál-
nymi, hlavne jódo–brómovými 
prameňmi. Kúpele zanikli v 
roku 1918. Pri trase náučného 
chodníka, asi 300 metrov od 
chaty Slaná voda, sa nachádza 
výskumný vrt, odtiaľ pramení 
mineralizovaná voda s teplotou 
okolo 47 0C. Teraz je uzavretý 
v drevenom objekte.

Veľké poďakovanie patrí cha-
tárom na horskej chate Slaná 
voda, ktorí nemali vedomosť o 
podujatí a ochotne nám otvorili 
chatu a pripravili tekuté osvie-
ženie.              D. Števonková 

Na vrchole Babej hory.                  Foto: D. Števonková

Víťazné družstvo Slanickej antuky z Námestova.
                        Foto: (mb)

Slanickú antuku vyhralo družstvo 
z Námestova

Krajské športové hry seniorov
V Žiline sa v júli uskutočnili 

krajské športové hry Jedno-
ty dôchodcov na Slovensku 
(JDS), ktoré usporiadala Kraj-
ská organizácia JDS Žilina.

Okresná organizácia JDS 
Námestovo  (OO JDS) mala 
delegovať na hry 6 preteká-
rov, ktorých výberom bola 
poverená mestská organizácia 
v Námestove. Počet preteká-
rov za jednotlivé OO JDS bol 
stanovený koeficientom na 
základe počtu registrovaných 
členov v JDS a každý pretekár 
mohol štartovať maximálne v 
troch disciplínach.  K výberu 
účastníkov na krajské hry po-
mohli aj športovo-zábavné hry 
v rámci guláš-partie v júni na 
Ranči u Edyho, kde bolo mož-
né posúdiť športovú zdatnosť 
a vytypovať možných účastní-
kov krajských hier. Nakoniec 
súhlasilo s účasťou a s repre-
zentáciou OO JDS Námesto-
vo päť športovcov (štyria z 
MO Námestovo a jeden z DO 
Vavrečka). Žiaľ z vážneho ro-
dinného dôvodu sa práve zá-
stupca DO Vavrečka nemohol 
krajských hier zúčastniť.

Napokon OO JDS Námesto-
vo reprezentovali títo preteká-
ri a v týchto disciplínach:

Kristína Mikušková  (kat. 60 
– 65 rokov) hod granátom na 
cieľ, hod váľkom do diaľky a 
beh na 200 m

Margita Grebáčová  (66 
– 70) vrh guľou, hod graná-
tom na cieľ a hod váľkom do 
diaľky

František Gender (66 – 70) 
beh na 60 m, beh na 300 m a 
vrh guľou

Václav Nečas (66 – 70) vrh 
guľou, hod granátom na cieľ a 
do diaľky

Aj napriek veľmi teplému 

až horúcemu počasiu dosiahli 
pretekári OO JDS Námesto-
vo aj pri počtom malom za-
stúpení dobré výsledky, keď 
sa na stupni víťazov objavili 
štyrikrát. Najúspešnejšou re-
prezentantkou za OO JDS 

Námestovo sa stala M. Gre-
bačová, ktorá vyhrala vrh gu-
ľou, v hode váľkom do diaľky 
bola druhá a v hode granátom 
skončila tretia. V hode graná-
tom na diaľku obsadil V. Ne-
čas tretie miesto a doplnil tak 
zbierku medailí OO na štyri. 
Za zmienku stojí aj výkon F. 
Gendera v behu na 60 m, kto-
rý skončil na 4. mieste.

V mene OO a MO JDS Ná-
mestovo ďakujeme za ochotu 
reprezentovať a medailistom 
blahoželáme k dosiahnutým 
výsledkom.

Václav Nečas, člen výboru 
MO JDS Námestovo

Účastníci Krajských športových hier seniorov JDS z MO JDS 
Námestovo, ktorí bojovali o umiestnenie. Zľava: F. Gender, K. 
Mikušková, M. Grebáčová a V. Nečas.        Foto: (vn)

Volejbalový oddiel TJ Oravan Námestovo
otvára v školskom roku 2015/2016:

- Volejbalový krúžok dievčat pre 7. až 9. ročník
- Volejbalový krúžok chlapcov pre 8. – 9. ročník
Krúžky budú v telocvični ZŠ Slnečná v Námestove, 

dievčatá 2x týždenne: 
- v utorok od 16,30  -  18,00 hod.
- vo štvrtok od 15,30 – 17,00 hod.
Chlapci vo štvrtok od 17,00 – 18,00 hod. 

Krúžková činnosť sa začala 17. 9. 2015 !

Kde a kedy sa prihlásiť ?
- v dňoch a hodinách konania  krúžkov do 15. 10. 2015 

v telocvični ZŠ Slnečná 
Chlapci a dievčatá, aktívnou účasťou vo volejbalových 

krúžkoch pomôžete rozvoju volejbalu v Námestove a okolí.
   Václav Nečas, predseda VO

Andrej Kaššay zbiera skúsenosti v Chorvátsku

Andrej Kaššay v „pracovnom“ 
nasadení.
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futbal

Námestovo našlo premožiteľa až v deviatom kole

Mužstvo napĺňa 
stanovené ciele
„Pred sezónou sme si stano-

vili jasné ciele,“ hovorí Pavol 
Strapáč. „Chceme hrať dobrý 
a divácky atraktívny futbal. 
Do mužstva postupne zabudú-
vame mladých talentovaných 
odchovancov a jednoznačne 
sa chceme pohybovať na po- 
predných priečkach.“ Počas 
letnej prípravy to však so žlto-
čiernymi vyzeralo kadejako. 
Predovšetkým vysoké prehry 
v Púchove a doma so štvrto-
ligovou Strážou boli výstraž-
ným signálom, aby sa niečo 
zmenilo. „Na zlé výsledky 
sme reagovali angažovaním 
štyroch skúsených futbalis-
tov. Po príchode Jána Jurky-

ho, Mariána Kasana, Juraja 
Gelčinského a navrátivšieho 
sa Matúša Snováka,  dostalo 
mužstvo potrebnú kvalitu,“ 
opisuje situáciu tréner Stra-
páč. „Káder je teraz dostatoč-
ne široký a kvalitný na to, aby 
sa s ním dalo pracovať. “

príležitosť dostávajú 
mladí hráči
Tím tvorí 14-15 hráčov, kto-

rých pravidelne dopĺňajú via-
cerí dorastenci. „Kostra muž-
stva je v Námestove už dlhšiu 
dobu veľmi silná,“ hovorí tré-
ner. „Smataník, Habiňák, Si-
man, či bratia Čiernikovci sú 
stále opornými bodmi zostavy. 
Starší z bratov však už nastu-
puje len zriedkavejšie pre pra-

covné povinnosti mimo regió-
nu.“  Do popredia sa dobrými 
výkonmi  čoraz viac dostávajú 
aj viacerí mladí odchovanci. 
„Už druhú sezónu pravidelne 
hrávajú Samo Kurtulík, Ľubo 
Jaššo, či Lukáš Čecho. Teraz 
sa k ním pridali aj Lukáš Ku-
bica, Tomáš Trabalík a Peťo 
Juráň.“ Spomínaní hráči majú 
18 – 19 rokov a sú veľkou per-
spektívou pre námestovský 
futbal.  Potrebné je spomenúť 
aj odchod Mariána Šmiheľa, 
ktorý skúsi šťastie v niekto-
rom z pražských klubov, keď-
že sa momentálne presúva na 
magisterské štúdium do met-
ropoly Čiech. 

Mužstvo má za sebou 9 kôl a 
aktuálne mu patrí štvrtá prieč-
ka za Kalinovom, Martinom a 
Makovom, so skóre 17:7.

Doterajšie výsledky
MFK Nová Baňa – MŠK 

Námestovo 1:1 (gól: Marián 

Kasan)
MŠK Námestovo - FK PO-

HRONIE Žiar nad Hronom 
Dolná Ždaňa 4:1 (góly: Gel-
činský 2, Jaššo, Trabalík)

ŠKM Litovský Hrádok 
- MŠK Námestovo 0:1 (gól: 
Gelčinský)

MŠK Námestovo – TJ Lip-
tovská Štiavnica 2:2 (góly: 
Gelčinský 2)

ŽP ŠPORT Podbrezová - 
MŠK Námestovo 0:0

MŠK Námestovo – FO KI-
NEX Bytča 3:0 (góly: Matúš 
Čiernik, Kurtulík, Jaššo)

TJ ŠK Kremnička - MŠK 
Námestovo 0:1 (gól: Michal 
Čiernik)

ŠK JAVORNÍK Makov - 
MŠK Námestovo 1:4 (góly: 
Jurky, Siman, Gelčinský, Tra-
balík)

MŠK Námestovo – FK 
LAFC Lučenec  1:2 (gól: 
Trabalík)

Marián Kasan

po nevydarenej letnej príprave, keď A-mužstvo utr-
pelo niekoľko vysokých prehier, je aktuálna situácia 
úplne iná. Zverenci pavla Strapáča majú na svojom 
konte 5 výhier, 3 remízy a jednu prehru. S týmito vý-
sledkami atakujú špicu treťoligovej tabuľky

Mužstvo dospelých prešlo pred sezónou výraznou obmenou.           Foto: Milan Švába

Juraj Siman: 
Kým budem zdravý a platný pre tím, budem hrať!

Prečo si vlastne začal tak ne-
skoro?

Odmalička som sa venoval 
atletike a cezpoľnému behu. 
Počas stredoškolského štúdia 
som behával za Duklu Banská 
Bystrica a celkom sa mi darilo. 
Obľuboval som rôzne vytrva-
lostné trate od osemsto až po 
desaťtisíc metrov a podarilo sa 
mi získať aj niekoľko titulov 
majstra Slovenska. V tej dobe 
som na futbal vôbec nemyslel.  
Bavilo ma behať a k futbalu 
som sa dostal až po návrate do 
Klina.

V akých kluboch si vlastne 
hrával a kde si zažil „zlaté“ 
časy?

Najskôr som hrával v Kline, 
potom v Námestove, Rakytov-
ciach, Dolnom Kubíne a teraz 
som znova v Námestove. Počas 
každého pôsobenia som zažil 
krásne chvíle, ale tie najk-
rajšie asi v Dolnom Kubíne. 
Hrával som tam jednoznačne 
svoj najlepší futbal. Podarilo 
sa nám historicky prebojovať 
sa do druhej najvyššej ligy, 
niekoľkokrát som bol hráčom 
kola a dokonca som sa dostal aj 

do ideálnej jedenástky jesene. 
Veľmi rád spomínam na tieto 
sezóny.

Hrávaš na viacerých postoch, 
ktorý máš najradšej?

Je to jednoznačne pozícia de-
fenzívneho záložníka. Tam sa 
cítim najlepšie a vždy si tam 
schuti zahrám.

Ako dlho plánuješ hrať? Nie 
sú z teba ešte mladí chalani 
nervózni?

Pár chlapcov by ma už mož-
no najradšej vynieslo v zuboch 
(smiech). Futbal ma však ešte 
stále baví a to je hlavné. Pove-
dal som si, že kým budem zdra-
vý a platný pre mužstvo, bu-
dem hrať. Myslím si, že mám 
mladším svojimi skúsenosťami 
čo ponúknuť  a veľmi rád im vo 
všetkom poradím a pomôžem.

Máš hráčsky vzor?
Futbalovým a osobnostným 

vzorom mi bol vždy môj otec. 
Dokonca som si s ním za-
hral jeden zápas za Klin, keď 
som sa vrátil zo štúdia. Bol to 
krásny zážitok. Myslím si, že 
vrodenú kondíciu a vytrvalosť 
mám po ňom a som mu za veľa 
vďačný!

A čo talizman 
pre šťastie? 
Máš nejaký?

Neuveríš, ale 
mám. Keď som 
začal hrávať, 
prišiel ku mne 
kamarát Jožo 
Tropek a poda-
roval mi chrá-
niče. Síce sú už 
dosť ošúchané, 
ale hrám v nich 
dodnes. Nedá 
mi nespomenúť 
tohto môjho ka-
maráta, pretože 
s ním mám veľa 
zážitkov. Keď 
som ako 19-roč-
ný prišiel na hosťovanie do Ná-
mestova, bol som ešte trošku 
zakríknutý. Práve on so mnou 
zostával po každom tréningu 
na ihrisku a trénovali sme rôzne 
loptové hry. Vždy som si mys-
lel, že mi chce pomôcť a niečo 
ma naučiť, no neskôr vysvitlo, 
že to robí len preto, aby mal 
nad kým vyhrať a mohol sa mi 
povysmievať. Samozrejme, šlo 
o športové podpichovanie a do-
teraz sme dobrí kamaráti.

Čo povieš na momentálnu 
situáciu v MŠK?

V klube pôsobím ako hráč, no 
aj ako tréner prípravky. Samoz-
rejme, náš klub, tak ako mnohé 
ďalšie, má čo vylepšovať, ale 
som rád, že tu hrám a trénu-
jem. Chcel by som vyzdvihnúť 

hlavne to množstvo talentov, 
ktoré je na hornej Orave. Je 
tu neskutočne veľa chlapcov, 
ktorí majú obrovský potenciál. 
V tíme so mnou hrajú chalani, 
ako Ľubo Jaššo, Lukáš Čecho, 
Samo Kurtulík, Tomáš Traba-
lík, Miško Kasan či Lukáš Ku-
bica, ktorí sú naozaj veľmi ši-
kovní a talentovaní a je radosť 
s nimi hrať. Treba si takýchto 
chlapcov strážiť, pretože sú 
pre futbal v Námestove veľkou 
perspektívou.

Ak pomyslíš na záver kariéry, 
ako by si ju chcel ukončiť?

Je to možno zvláštne, ale 
chcel by som sa aspoň na jeden 
zápas vrátiť naspäť do Klina, 
no nie ako hráč ale ako brankár. 
Uvidíme, čo z toho bude. 

                      Marián Kasan

tridsaťosemročný „Simao“ je širokej, nielen oravskej 
futbalovej verejnosti dobre známy. Napriek svojmu 
veku námestovská osmička neustále vyniká svojou bo-
jovnosťou, srdcom a kondíciou v každom jednom zá-
pase. Je príkladom pre mnohých mladých chlapcov, 
napriek tomu, že s futbalom začal až  v 19-tich rokoch. 
Zaujímalo nás, dokedy chce ešte drať futbalové trávni-
ky a tiež to, čo hovorí na momentálny stav MšK.

Juraj Siman si praje ukončiť kariéru v rod-
nom Kline. Nie však ako hráč, ale ako bran-
kár.                   Foto: Milan Švába

Námestovo navštívil šéf 
slovenského PRO Hokeja, 
Richard Lintner

Vďaka športovo-cha-
ritatívnemu podujatiu 
Beh pre správnu vec, 
ktorý organizovalo o.z. 
Spojme sa pre oravu, 
sa podarilo vyzbierať na 
liečbu Maxima a Laury 
krásnych 1 025,10 eur. 
túto peknú akciu prišiel 
podporiť aj richard Lin-
tner.

„Sme veľmi vďační všet-
kým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom prispeli na zbier-
ku pre rodiny. Veľká vďaka 
patrí všetkým dobrovoľní-
kom, firmám a ľuďom, všet-
kým bežcom, účinkujúcim, 
dobrovoľným hasičom a 
každému, kto sa zapojil do 
zbierky na liečbu pre Maxi-
ma a Lauru,“ hovorí Lukáš 
Antušák zo Spojme sa pre 
Oravu.

Napriek horúcemu počasiu 
sa na štart Behu pre správnu 
vec postavilo približne 120 
bežcov. Viac ako 4 km dlhá 
trať viedla ulicami Námes-
tova. Hoci Beh pre správnu 
vec nie sú klasické preteky, 
víťazov sa patrí odmeniť. 
Víťazí jednotlivých kategó-
rií získali okrem pohárov a 
medailí vstup  pre celú rodi-
nu do Aquaparku v Dolnom 
Kubíne a víťazi ženskej a 
mužskej kategórie navyše aj 
značkovú bežeckú obuv.

Pre všetkých bežcov aj 
„nebežcov“ bolo pripravené 
bohaté a chutné občerstve-

nie, voda, kofola ovocie, ale 
aj niečo sladké pod zub. Na 
amfiteátri vystúpili HeliZUŠ 
a SZUŠ Pierrot. Ukážku ha-
sičského zásahu predviedli 
dobrovoľný hasiči, ktorí na 
záver ukážky schladili všet-
kých divákov. „Boli sme 
dohodnutí aj s Petrom Baží-
kom, ten však ráno zavolal, 
že leží doma v horúčkach 

a nemôže 
prísť,“ uvie-
dol organi-
zátor.

Druhý roč-
ník podu-
jatia prišiel 
podporiť aj 
šéf sloven-
skej extrali-
gy Richard 
Lintner, kto-
rý odbehol 
celú trať. 
Po progra-
me na am-
fiteátri sa v 
katolíckom 
dome kona-
la diskusia, 
na ktorej Ri-
chard priblí-
žil niektoré 
zmeny, ktoré 
čakajú slo-

venskú extraligu. Diskusia 
neostala len pri hokeji, Rišo 
si zaspomínal aj na niektoré 
úsmevné momenty zo svoj-
ho života. „Obdivujem ľudí, 
ktorí sa do takýchto akcií 
angažujú,“ týmito slovami 
ukončil debatu majster sveta 
z Goteborgu.  

Celková suma, ktorá popu-
tuje na liečbu pre deti z Ná-
mestova bude však viac ako 
2000 €. Vďaka prísľubu Ma-
riana Grígeľa, ktorý prispeje 
na liečbu rovnakou sumou 
ako je tá, ktorú sa podarilo 
vyzbierať počas podujatia.

Výsledky:
Muži: 1. Martin Rusina 

14:25, 2. Juraj Maxa 15:08, 
3. František Volf 15:24

Ženy: 1. Michaela Maxová 
18:06, 2. Štefánia Sýkorová 
19:32, 3. Timea Pakosová 
21:12

Do 15 rokov: 1. Mária 
Remeňová 17:06, 2. Ondrej 
Čajka 17:21, 3. Zuzana Re-
meňová 17:30

Marián Kasan

Richard Lintner bol v cieli poriadne unavený.  
                   Foto: Michal Glonek

Na štart druhého ročníka charitatívnych pretekov sa postavi-
lo 120 bežcov.                     Foto: Michal Glonek


