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Pre výstavbu objektov relaxu 
sú ideálne podmienky

Keďže je obdobie, keď sa 
ekonomike v EÚ a teda i na 
Slovenska darí, čo určite po-
ciťujú aj súkromné firmy 
a podnikatelia, inšpirovalo 
ma to k tomu, že práve teraz, 
keď je konjunktúra, sa nám 
ponúka obrovská príležitosť 
-  za cudzie peniaze zrealizo-
vať konečne to, čo ľudia žia-
dajú a na prvom mieste je to 
krytý bazén. V priebehu tohto 
roka ma navštívilo niekoľko 
záujemcov o výstavbu aqu-
aparku či plavárne a ďalších 
rekreačno-športových objek-
tov na pozemku na Nábreží, 
ktorý je  v územnom pláne 
mesta určený na tento účel. 
A tak – keďže je tu zhoda zá-
ujmov – požiadavka obča-
nov, vhodná doba z hľadiska 
ekonomiky i záujem firiem 
postaviť pre mesto na Nábre-
ží tento objekt – myslím si, 
že neísť do tejto aktivity prá-
ve teraz, teda čo najskôr, by 
bol hriech. A k tomu ešte – na 
Nábreží máme vo vlastníctve 
mesta na tieto účely pozemok 
o rozmere cca 1,5 ha, teda in-

vestor nemusí zdĺhavo vy-
sporadúvať pozemky – rea-
lizácia takéhoto zariadenia je  
teda reálna v krátkom čase. 
Keď som s uchádzačmi indi-
viduálne rokoval, videl som, 
že nemajú v tomto areáli ab-
solútne problém vybudovať 
plaváreň, resp. minimálne je-
den 25-metrový bazén, kto-
rý je prioritou nášho záujmu, 
ani spoločenskú sálu s väč-
šou kapacitou, ktorá nám 
v Námestove rovnako chý-
ba. A mesto tento pokus o sú-
ťaž s cieľom vybrať vhodné-
ho investora nič nestojí! Zá-
stupcovia piatich firiem, ktorí 
prejavili záujem, o sebe neve-
dia, nie je to žiadna skupina, 
ktorá by špekulovala v pro-
spech seba, všetko je férové 
a transparentné, podľa mňa 
zdravé a konkurencie schop-
né... Keďže pri tejto akcii ide 

Pozemok na Nábreží, určený na výstavbu krytej plavárne, tanečnej sály, reštauračných, ubytovacích a iných služieb prímest-
skej rekreácie. 

Hoci sa pracovné rokova-
nie poslancov k téme pri-
praviť obchodnú verejnú 
súťaž na využitie rekreač-
nej zóny na Nábreží prie-
hrady skončilo v apríli so 
zamietavým postojom, 
tému ste položili na stôl 
poslancov na júnovom 
mestskom zastupiteľstve 
opäť. Prečo? Opýtali sme 
sa primátora Jána Kaderu: 

Pokračovanie na 2. str.

Aj napriek nepriazni počasia si Námestovčania 
užili všetky zaujímavosti a program, ktorý ponúka-
li Dni mesta uplynulý víkend. Tento silák sa popa-

soval so 130 kg vážiacou betónovou guľou. Víťaz 
ju dokázal prehodiť cez prekážku trikrát.   
                Foto: redakcia, Michal Glonek

Dni mesta ukázali majstrov jemnosti aj sily
Cez víkend 23. a 24. júna 

sa na Nábreží Oravskej 
priehrady uskutočnili Dni 
mesta. Zatiaľ čo prvý deň 
patril najjemnejším prstom 

majstrov, ktorí stavajú mo-
dely od výmyslu sveta, druhý 
deň predstavil ukážku hru-
bej sily na Majstrovstvách 
Slovenska Silných mužov. 

V sobotu sa návštevníci po-
čas medzinárodnej modelár-
skej výstavy divili detailom 
funkčných modelov od naj-
menších autíčok až po ver-
né kópie bojových vozidiel 
z histórie ozbrojených síl. 
Aj napriek tomu, že pre deti 
boli pripravené ďalšie atrak-
cie, najviac sa tešili práve 
z jazdy s vernými model-
mi kamiónov, terénnych áut, 
bagrov, tatroviek a desiatok 
ďalších modelov, ktorých vý-
roba trvá od desiatok hodín, 
až po roky. V Námestove sa 
tak deti sa tak dostali ku ra-
ritám, ktoré pri predaji pre-

kračujú stovky až tisícky eur. 
Vynikajúcej atmosfére a zá-
ujmu mnohých Námestov-
čanov však neprialo počasie, 
ktoré dažďom vyhnalo v so- so-so-
botu záujemcov hneď na nie-
koľkokrát pod strechy a do-
mov. Sychravej sobote však 
ľudia nepodľahli a neuveri-
teľne verné modely obdivo-
vali aj s kvapkami na dážd-
nikoch. A úprimne, len ťažko 
by ste hádali, kto mal o jazdu 
s modelmi väčší záujem, pri 
joystickoch sa striedali deti aj 
oteckovia, obe skupiny však 
s neopísateľným zapálením. 

Pokračovanie na 5. str.

Funkčné modely lodí, áut či bojovej techniky, prepracova-
né do najmenších detailov zaujímali deti, dospelých, ale asi 
aj kvapky dažďa, ktorý bol neúprosný...      Foto: (red.)



Čo vás presvedčilo zmeniť 
rozhodnutie a zahlasovať za 
uznesenie vyhlásiť obchod-
nú verejnú súťaž na predaj 
pozemku pre výstavbu prí-
mestskej rekreačnej zóny na 
Nábreží, keďže na pracov-
nom rokovaní poslancov a 
vedenia mesta k tejto téme 
ste boli proti?

Ing. Róbert Sládek: „Pô-
vodne som 
bol pro-
ti, pretože 
dnes musí 
na Sloven-
sku človek 
vždy hľa-
dať nejaký 
ten úmy-
sel, že pre-
čo to bolo 
práve takto navrhnuté. Na pra-
covnom stretnutí k tejto téme 
sme si niektoré veci nestihli 
vysvetliť, pretože tam nebo-
lo predložené nič konkrétne, a 
ani samotní pracovníci mest-
ského úradu nemali na vec 
jednotný názor. Sformulovaný 
návrh, predložený na zasad-
nutie, nebol dokonalý, čo mi 
vadilo a tak som bol rozhod-
nutý, že za to nezahlasujem. 

Aj teraz na zastupiteľstve 

som bol na vážkach, ale pri-
stúpil som na určitý kom-
promis po zapracovaní as-
poň pár nevyhnutných dopln-
kov a pretože niektoré veci tu 
boli vysvetlené. Myšlienka to 
nie je zlá. Plaváreň je dlhodo-
bo boľavý bod Námestova, 
mesto cíti tlak verejnosti a tak 
už konečne na to niekto zare-
agoval.“

Aký je váš názor na roz-
hodnutie poslancov MsZ ne-
schváliť zmenu územného 
plánu na výstavbu rekreač-
no-rehabilitačného zariade-
nia pre občanov s telesným 
postihnutím v lokalite Sla-
nica?

 
PhDr. Mária Kondelová: 

Je to právo 
poslancov, 
najmä, 
ak nema-
jú dosta-
tok infor-
mácii. Ne-
viem, aké 
materiály 
poslanci 
dostali, ale 
na zastupiteľstve odznelo veľ-
mi málo konkrétnych faktov.  

Ako predseda sociálnej ko-

misie ste boli zajedno s po-
slancami prítomnými na 
rokovaní mestského zastu-
piteľstva, ktorí svorne hla-
sovali proti zmene územné-
ho plánu Mesta Námestovo 
ohľadne výstavby rekreač-
no-rehabilitačného stredis-
ka pre zdravotne postihnu-
tých občanov v lokalite Sla-
nica. Prečo?

MUDr. Štefan Blahút: Za 
návrh 
som ne-
zahlaso-
val, lebo 
až taký 
deficit so-
ciálnych 
služieb v 
Námes-
tovskom 
okrese 
nepociťujeme. Na zastupi-
teľstve nám bol predstavený 
projekt, ktorý nemá žiadnu 
jasnú koncepciu, ale ani žiad-
nu jasnú perspektívu do bu-
dúcna. Samotní navrhovatelia 
nevedia, čo tam bude – či za-
riadenie pre invalidov, či vo-
zičkárov, mladých, starých... 
Podľa mňa v tomto prípade 
môže ísť najmä o snahu zís-
kať prostriedky z eurofon-

dov. Zrejme aj u kolegov po-
slancov existuje tiež obava, 
že ak po piatich rokoch za-
riadenie nebude objektívne 
fungovať, tento majetok tak 
zo zákona prepadá a stáva sa 
majetkom neziskovej orga-
nizácie. V Námestove a jeho 
okolí máme veľké sociálne 
domy – v Oravskej Lesnej, 
Novoti, v Trstenej, v Tvrdo-
šíne, 62-miestne zariadenie 
pre seniorov v rámci CSS 
v Námestove... A nadôvažok 
– od júla sa zvyšuje opatrov-
né člena rodiny na 450 €, čo 
je pre bežného človeka nor-
málny plat, takže predpokla-
dá sa, že záujem o opatrova-
nie svojich blízkych zo stra-
ny rodiny bude určite veľký 
a klesne záujem o umiestňo-
vanie seniorov a chorých do 
domov sociálnych služieb. 
Štát to konečne múdro zaria-
dil, pretože náklady na jedné-
ho obyvateľa v DSS sú 750 
€, rodinný príslušník dostane 
450 € a obe strany – aj štát, aj 
rodina budú spokojní. Takže 
aj z tohto hľadiska si myslí-
me, že takéto zariadenie v na-
šom regióne nemá perspektí-
vu a všetci poslanci sme tak 
boli proti tomuto návrhu.  

(lá)

Jedno z posledných rokova-
ní poslaneckého zboru v tomto 
zložení sa uskutočnilo v stre-
du 20. júna. Nosnými téma-
mi rokovania bol Komunitný 
plán sociálnych služieb mesta 
na roky 2018 až 2022 a záve-
rečný účet mesta za rok 2017. 
Nechýbal bod prevody, nájmy 
a výpožičky majetku mesta, 
či kontrola plnenia uznesení 
od hlavného kontrolóra mes-
ta. Ten, navyše, predložil plán 
kontrolnej činnosti na druhý 
polrok 2018, ale aj svoje stano-
visko k záverečnému účtu mes-
ta. Kronikár mesta Miroslav 
Hajdučík predložil poslancom 
na schválenie zápis do kroniky 
mesta. 

Na začiatku rokovania od-
poručil primátor mesta do 
programu zaradiť aj bod Požia-
davka na vypracovanie dopln-
ku k územnému plánu mesta. 
Týmto bodom sa napokon ro-
kovanie začalo. Investor a ma-
jiteľ pozemkov na Slanickej 
osade už po niekoľkýkrát žia-
dal poslancov o možnosť vý-
stavby na svojich pozemkoch 
na Slanickej osade. Najskôr 
to bola požiadavka na výstav-
bu rekreačných chát, neskôr 
na výstavbu rekreačno-rehabi-
litačného zariadenia pre zdra-
votne postihnutých občanov 
s kapacitou 12 miest. Po asi ho-
dinovej rozprave poslanci ná-
vrh umožniť ďalšie zahustenie 
výstavby na Slanickej osade 
neschválili.

Komunitný plán sociálnych 
služieb predložil vedúci správ-
neho oddelenia mestského úra-

du Martin Panek. Komunitný 
plán spracovala externá spo-
ločnosť za aktívnej pomoci 
ďalších osôb, predovšetkým 
riaditeľky Centra sociálnych 
služieb Námestovo Márie 
Kondelovej. Komunitný plán 
na 130 stranách komplexne 
pojednáva o sociálnej oblasti 
v našom meste a o rozvoji soci-
álnych služieb až do roku 2022.

Záverečný účet mesta aj 
s podrobnou správou prednies-
la vedúca finančného oddele-
nia mestského úradu Katarína 
Rusinová. Záverečný účet vy-
povedá o hospodárení mesta 
vo všetkých oblastiach živo-

ta mesta, vrátane hospodáre-
nia mestských príspevkových 
a rozpočtových organizácií. 
Výsledok hospodárenia pred-

stavuje prebytok viac ako jeden 
milión eur. Ten sa previedol do 
rezervného fondu a v budúcich 
rokoch bude možné z neho fi-
nancovať investičné akcie 
v meste.

V bode prevody, nájmy a vý-
požičky majetku mesta bol naj-
zaujímavejší návrh primátora 
na vypísanie obchodnej verej-
nej súťaže na predaj pozemku 
na Nábreží na účely výstav-
by krytej plavárne s 25 m ba-
zénom a ostatnými službami 
v cestovnom ruchu. Po dlhšej 
debate a uistení sa poslancov, 
že si bude mesto môcť vybrať 

najlepšiu ponuku, alebo súťaž 
aj zrušiť, nakoniec po určitých 
úpravách a doplnkoch návrh 
schválili. Ak všetko dobre do-

padne, ponuky budú vyhod-
nocovať už poslanci nového 
zastupiteľstva koncom tohto 
roka.

Na konci rokovania ešte po-
slanci súhlasili, že sa navýšia 
prostriedky na rekonštrukciu 
pavilónu v materskej škole na 
Bernolákovej ulici a nájdu sa 
tiež financie na projekt rekon-
štrukcie sociálnej bytovky na 
Komenského ulici.

Primátor ukončil rokovanie 
pred 21. hodinou. Všetkým po-
ďakoval za účasť.

Milan Rentka
prednosta MsÚ
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Rokovanie mestského zastupiteľstva

Júnové rokovanie mestského zastupiteľstva bolo viac-menej o sociálnych témach, takže  sa 
im hlbšie venovali najme poslanci - členovia sociálnej, zdravotnej a bytovej komisie – predse-
da Štefan Blahút, členka komisie Silvia Loneková a riaditeľka Centra sociálnych služieb Mária 
Kondelová (na foto vpravo.)                   Foto: (lá)

V poradí tretie rokovanie mestského zastupiteľstva 
v tomto roku opäť prinieslo zaujímavé momenty.o predaj mestského majetku 

– pozemku, musíme  postu-
povať podľa Zákona o ma-
jetku obcí a teda ide o klasic-
kú obchodnú verejnú súťaž. 
Zdôrazňujem to preto, že  na 
minulotýždňovom rokovaní 
MsZ bol  návrh na vyhláse-
nie iného druhu súťaže, kto-
rý však v tomto prípade nie 
je možné uplatniť.“ (Všetky 
podmienky spomínanej ob-
chodnej verejnej súťaže uvá-
dzame na 2. str. novín, pozn. 
red.) „Navrhujem, aby vý-
berovú komisiu tvorili všetci 
dvanásti poslanci MsZ, v prí-
pade, že by sa cítili nekom-
petentní rozhodnúť o tejto 
veci, uvažujem poveriť vý-
berom uchádzača tiež komi-
siu výstavby pri MsZ, v kto-
rej sú odborníci, architekti 
atď.. Osobne si však  myslím, 
že každý poslanec určite vie 
posúdiť, ktorý projekt mes-
tu vyhovuje a ktorý nevyho-
vuje. Platí teda moja ponuka, 
aby komisiu tvorili poslanci, 
ktorí rozhodnú transparentne, 
aby nevznikli pochybnosti, 
že sa ponúka lukratívny po-
zemok niekomu, kto si to pre 
slabú ponuku nezaslúži. 

Keď sme mali pracovné ro-
kovanie s poslancami k tejto 
téme, boli sme kdesi v začiat-
koch, informovali sme o zá-
ujme, možnostiach a pýta-
li sa poslancov, či sú vôbec 

ochotní o tom rozprávať, či je 
vôľa v tejto téme pokračovať. 
Mali z toho zmiešané poci-
ty, ja som mal pocit, že skôr 
do toho nechcú ísť, pretože je 
volebný rok a je blízko pred 
voľbami. Stále však zastá-
vam názor, že pracujeme stá-
le, bez ohľadu na to, či sú, či 
nie sú voľby. Vždy treba ro-
biť, treba robiť  zodpovedne 
a myslím si, že ak sa rozho-
duje triezvo, so zdravým sed-
liackym rozumom, určite aj 
tí, ktorí by, v prípade zmien, 
prišli po nás, tieto rozhodnu-
tia privítajú a v začatej práci 
budú pokračovať. Opätovne 
som predložil poslancom ná-
vrh súťaže na rekreačnú zónu 
preto, že som presvedčený, 
že na zrealizovanie tohto die-
la existujú v súčasnosti ideál-
ne podmienky, že záujemco-
via o túto výstavbu sú a na ro-
kovaniach s poslancami sme 
postupne spoločne dopraco-
vali túto myšlienku do kon-
krétnej, definitívnej podoby. 

Či bude niekto zo záujem-
cov reagovať na vyhlásené sú-
ťažné podmienky, to nevieme, 
ale za pokus to stojí! Ak po-
nuky budú nevýhodné, mesto 
môže súťaž zrušiť a žiadna 
ujma sa mestu nestane.  Ja 
som však optimista a verím 
v úspech tejto aktivity, takže 
predpokladané začatie výstav-
by by mohlo byť niekedy na 
jar roku 2020.            (la)

Pre výstavbu objektov relaxu 
sú ideálne podmienky

Mesto Námestovo ponúka na odpredaj 
formou obchodnej verejnej súťaže 

Časť pozemku parcela C-KN č. 2051/12, na-
chádzajúceho sa na Nábreží v Námestove, 
o maximálnej výmere 10 000 m2 .

Pozemok je určený na výstavbu krytej plavár-
ne s 25 m bazénom, tanečnej sály, ubytovacích, 
reštauračných a iných služieb prímestskej rekreácie 
v zmysle územného plánu mesta.

Odpredávať sa bude len pozemok pod zastavaný-
mi časťami objektov, nezastavané plochy zostanú 
vo vlastníctve mesta. Pozemok pod parkoviskami 
zostane vo vlastníctve mesta, ale parkoviská vybu-
duje investor stavby.

Odpredaj pozemku prebehne formou zmluvy 
o budúcej zmluve s uhradením zálohy v predpokla-
danej výške kúpnej ceny pri podpise zmluvy o bu-
dúcej zmluve a odpredajom pozemku až po skolau-
dovaní stavby. 

Minimálna cena pozemku je vo výške 70,- eur/
m2.

Termín predkladania ponúk: v zalepených obál-
kach s označením „Súťaž na pozemok Nábrežie 
- neotvárať“ do 12,00 hod. 31. 10. 2018.

Vyhodnotenie ponúk: do 31. 12. 2018.
Viazanosť ponuky: do 31. 12. 2019 musí byť vy-

dané stavebné povolenie, inak sa od zmluvy odstu-
puje.

Ponuka musí obsahovať architektonicko-ur-
banistickú štúdiu a ponúkanú cenu pozemku za 
m2. Ponuky, ktoré nebudú obsahovať zámer vý-
stavby plavárne s 25 m bazénom, budú zo súťaže 
vyradené.

Kritérium pre výber: cena za m2 pozemku 
a atraktivita návrhu.

Mesto si vyhradzuje právo žiadny návrh neprijať, 
alebo zrušiť súťaž bez uvedenia dôvodu.

Dokončenie z 1. str.

ANKETA
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Mesto rozšíri poskytovanie 
sociálnych služieb

Aké sociálne služby posky-
tuje mesto Námestovo v sú-
časnosti a aké zmeny v so-
ciálnych aktivitách mesta 
pribudnú po prijatí Komu-
nitného plánu na obdobie 
2018 – 2022? Opýtali sme 
sa riaditeľky Centra soci-
álnych služieb Námestovo 
PhDr. Márie Kondelovej.

Zákon o sociálnych službách 
ukladá mestám a obciam po-
vinnosť vypracovať Komu-
nitný plán sociálnych služieb. 
Mestské zastupiteľstvo Ná-
mestovo schválilo uvedený 
dokument na obdobie 2018 
– 2022, v ktorom sú zahrnu-
té sociálne služby patriace do 
pôsobností obce. Poskytova-
nie nových sociálnych služieb 
sa bude realizovať postup-
ne v priebehu obdobia 2018 
-  2022. Najprv  bude potreb-
né nový druh sociálnej služby 
schváliť vo všeobecne záväz-
nom nariadení, resp. v jeho 
doplnku  a potom schváliť 
rozpočet  na � nancovanie ta-na �nancovanie ta-
kejto služby. 

Mesto Námestovo poskytu-
je svojim občanom sociálne 
služby prostredníctvom ve-
rejného poskytovateľa Cen-
trum sociálnych služieb Ná-
mestovo (CSS Námestovo).  
Je to príspevková organizá-
cia mesta Námestovo, kto-

rá sociálne služby poskytuje 
od 28. 10. 2013. V súčasnos-
ti poskytuje sociálne služby: 
opatrovateľskú službu, zaria-
denie pre seniorov, jedáleň 
a nocľaháreň. V najbližšom 
období  chceme rozšíriť túto 
ponuku o odľahčovaciu služ-služ-
bu a  v priebehu nasledujúceho 
roka by to mali byť nové služ-
by - zariadenie opatrovateľ-
skej služby a denný stacionár 
pre seniorov. Na tieto služ-
by chceme vytvoriť priestor 
v budove zariadenia  pre se-
niorov, lebo pôjde len o nie-
koľko miest pre občanov mes-
ta. Komunitný plán počíta aj s 
poskytovaním nízkoprahovej 
sociálnej služby pre deti a ro-
dinu, ktorá  pomáha rodinám v 
nepriaznivej sociálnej situácii. 

Občania mesta Námestovo 
môžu využívať tiež služby 
poskytované v zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti Žilinského samosprávneho 
kraja. 

Neverejným poskytovate-
ľom v našom regióne je Spiš-

ská katolícka charita, ktorá   
v Námestove poskytuje am- Námestove poskytuje am-Námestove poskytuje am-
bulantnú službu  - denný staci-
onár pre 25 občanov a v Rabči 
poskytuje sociálnu službu 
zariadenie núdzového býva-ariadenie núdzového býva-
nia pre matky s deťmi.

Anna Lajmonová

Základná škola na Slnečnej 
ulici je najmladšou školou v 
meste a má výhodnú lokalitu 
pre deti zo Sídliska brehy.

Negatívne hľadisko je z 
juhu a to nedostavaná a chát-
rajúca poliklinika a zo seve-
ru nové ihriská, ktoré navšte-
vujú mladí ľudia nielen kvôli 
športu ale aj iným aktivitám. 

Najhoršia situácia je po 
víkende. Odpadky – fľaše, 
ohorky cigariet a prerezané a 
prepálené siete, ktoré zabra-
ňujú prieniku lopty z ihriska. 

Aby toho nebolo málo, mla-
dí podpaľujú obklad, ktorý je 
na spodnej stene školy a od 
polikliniky ho lámu a rozobe-
rajú ako perníkovú chalúpku. 

Osvetlenie, nápomoc-
né monitorovaniu ško-
ly, mohlo slúžiť na hra-
cej futbalovej ploche v 
jesennom období a ka-
mery, ktoré sú situova-
né pri jedálni, neidenti-
�kujú mladého človeka 
s kapucňou na hlave. 

Všetok tento neporia-
dok sa snažíme odstra-
ňovať cez technickú 
výchovu s našimi žiak-
mi, ktorí by sa namiesto 
toho mohli venovať 
iným aktivitám. 

Žijeme v 21. storočí a je na 
ľuďoch, či idú do areálu za 
účelom športu alebo vanda-
lizmu. Tým druhým poradím, 
že existujú zariadenia, kde za 
nepatrný poplatok dostane-
te kladivo a môžete rozbíjať 
všetko, čo je v areáli... 

Chcem poprosiť - nenič-
te športový areál, ktorý vy-
užívajú deti, z ktorých môžu 

vyrásť úspešní športovci. 
Škola dostáva na opravu 

prostriedky od mesta, ale 
oplatí sa opravovať?

Škola je inštitúcia výchovy 
a vzdelávania a podľa toho 
ma vplývať na žiaka nielen 
vnútornými vedomosťami, 
ale aj vonkajším vzhľadom. 

PaedDr. Tomáš Kucharík
poslanec MsZ

Peniaze sú schválené, ale oplatí sa opravovať?

Noční návštevníci podpaľujú obklad na budove školy.  
           Foto: Dávid Kováč

Aj kresby a olamovanie obkladu ro-
bia nielen obrovské materiálne ško-
dy škole i mestu, ktoré je zriaďovate-
ľom ZŠ Slnečná. Foto: David Kováč

Pomocníkmi zábradlia
V meste vznikajú pešie 

skratky, ktoré uľahčujú obča-
nom rýchlejší presun do cen-
tra, na úrady či obchodného 
reťazca.

Sídlisko Brehy má takmer 
4000 obyvateľov a hlavne tí, 
ktorí chodia pešo, dôchodco-
via, ktorí by možno potrebo-
vali pravidelný mikrobus v 
pravidelnom čase, ale aj mla-
dí ľudia si skracujú cestu me-
dzi Základnou školou Slneč-
ná a nedostavanou poliklini-

kou. Chodník je vyšľapaný 
prevažne v rovinatom teréne, 
problém je vo svahu nad ces-
tou Červeného kríža pri rodin-
nom dome Špitálovcov, preto-
že svah je strmý a počas daž-
ďa a v zime je nebezpečný. V 
priemere tam cez deň prejde 
50 ľudí z Brehov, ktorí majú 
v tejto časti problém hlavne 
v zimnom období. Daný stav 
by sa dal vyriešiť provizór-
nym položením betónových 
kociek, poprípade zábradlia, 

ktoré v súčasnosti pod riadite-
ľom technických služieb Mar-
tinom Miklušíčákom v meste 
realizovali nejedno: pri bytov-
kách, v ktorých žijú imobilní 
občania, potravinách na Bre-
hoch smerom na Slnečnú uli-
cu, na novej dlažbe pri kos-
tole. Som presvedčený, že 
takýchto akcií budú zamest-
nanci technických služieb re-
alizovať viac, pretože Námes-
tovo je v hornatom teréne. V 
súčasnosti sa robia schody ku 

vchodom na Severnej ulici a 
na futbalovom štadióne sa bu-
duje nová vstupná brána. 

Nakoniec dobre mienená 
rada najmä pre starších spolu-
občanov: chodiť po udržiava-
ných vybudovaných chodní-
koch a cestách, ktorých každý 

rok pribúda a určite pribudne 
ešte rekonštrukcia pri Makyte 
a Pošte na Bernolákovom ná-
mestí i Priemyselnej ulici.

PaedDr. Tomáš KucharíkZábradlie na Slnečnej.

Chodiť po strmom svahu, 
najmä po daždi či v zime je 
veľmi nebezpečné. 

Foto: Dávid Kováč

V súčasnosti robia TS scho-
dy k vchodom na Severnej 
ulici.

Žiada sa spresnenie 
V novinách NÁMESTOV-

ČAN č. 1 (noviny vyšli vo 
februári 2018, pozn. red.), 
v článku „Prvé lastovičky 
signalizujú, že sa to dá“ som 
sa dočítal, že v Námesto-
ve sa nestavia a nemôže sta-
vať okrem iného aj preto, že 
ľudia, teda vlastníci pozem-
kov nesúhlasili nadpolovič-
nou väčšinou s pozemkový-
mi úpravami a tým pádom - 
podľa zákona - keď viac ako 
50-percentná väčšina nesú-
hlasí, mesto nemôže konať a 
takéto úpravy  ani začať ro-
biť. Áno, je pravda, že v roku 
2017 boli zvolaní vlastníci 
pozemkov v lokalite medzi 
Vojenským a Páleničkami a 
viac ako 50% vlastníkov ne-
súhlasilo. V tomto prípade 
ide  o zónu, ktorá nie je pri-
márne vyčlenená na individu-
álnu bytovú výstavbu ale na 
priemyselnú zónu. Čo sa týka 
pozemkových úprav pre in-
dividuálnu bytovú výstavbu 
v lokalitách Čerchle a Vojen-Čerchle a Vojen- a Vojen-

ské, teda 
tam, kde 
by sa dali 
reálne sta-
vať rodin-
né domy, 
tak v roku 
2012 boli 
oslovení 
majitelia 
pozemkov 
a viac ako 50 percent súhla-
silo. 

Prečo mesto ďalej nekona-
lo v pozemkových úpravách 
pre individuálnu bytovú vý-
stavbu, sa v článku neuvá-
dza.  Tvrdiť, že vlastníci po-
zemkov súhlas na pozemko-
vé úpravy nedali, nie je cel-
kom pravda.

Pre lepšiu informovanosť 
je potrebné  spresniť, či ide 
o pozemkové úpravy pre 
individuálnu bytovú výstav-u bytovú výstav-
bu, alebo pre priemyselnú 
zónu.

Milan Hubik
poslanec MsZ

O spresnenie informá-
cií ohľadne pozemkových 
úprav, o ktoré vo svojom 
príspevku žiada poslanec 
MsZ Milan Hubik, požia-
dala redakcia vedenie mes-
ta. Prinášame reakciu pred-
nostu MsÚ Milana Rentku:

„Uskutočniť v meste jed-
noduché pozemkové úpravy 
sa pokúsilo vedenie mesta už 
začiatkom tohto milénia. Boli 
oslovení vlastníci pozemkov 
z lokalít Čerchle a Vojen-
ské a uskutočnilo sa stretnu-
tie v kinosále domu kultúry. 
Vlastníkom boli vysvetlené 
výhody scelenia rozdrobe-
ných pozemkov týmto spô-
sobom, bohužiaľ, dostatočná 

podpora 
sa nezís-
kala, a pa- pa-pa-
radoxne, 
proti boli 
najväč-
ší vlastní-
ci pozem-
kov. Dru-
há inicia-
tíva zo 
strany mesta sa uskutočnila 
v roku 2012. Všetkým vlast-
níkom bola zaslaná výzva na 
udelenie súhlasného stano-
viska. Súhlas dala nadpolo-
vičná väčšina vlastníkov, je 
teda predpoklad, že sa po-
zemkové úpravy podarí zre-
alizovať a konečné rozdele-

nie pozemkov schváliť. Na 
to je ale potrebný až dvojtre-
tinový súhlas všetkých vlast-
níkov pozemkov. V súčasnej 
dobe mesto ukončilo súťaž 
na výber dodávateľa projek-
tu jednoduchých pozemko-
vých úprav, pretože ten môže 
zabezpečiť len profesionál-
na geodetická �rma. Zmlu-
vu s víťaznou �rmou predlo-
ží mesto pozemkovému úra-
du, ktorý pozemkové úpra-
vy riadi a jednotlivé etapy 
schvaľuje. Pozemkové úpra-
vy zahŕňajú lokalitu Vojen-
ské s plochou 31 hektárov 
a približne 410 vlastníkmi 
pozemkov.

Je potrebné ešte uviesť, že 

mesto celý proces zastrešu-
je, ale pozemkové úpravy si 
musia zaplatiť vlastníci po-
zemkov a tiež skutočnosť, 
že časť pozemkov budú mu-
sieť vlastníci ponechať pod 
miestne komunikácie a bez-
platne previesť v prospech 
mesta. Na druhej strane sa 
zasa mesto zaviaže, že na 
týchto pozemkoch vybudu-
je inžinierske siete a miestne 
komunikácie. Ak všetko dob-
re dopadne, v danej lokalite 
sa vytvoria ideálne podmien-
ky na budúcu výstavbu ro-
dinných domov“, uviedol 
v k téme pozemkových úprav 
v meste Námestovo prednos-
ta MsÚ Milan Rentka.

Pozemkové úpravy – spresňujúce informácie

Zariadenie pre seniorov, fungujúce v rámci CSS 
v Námestove.                 Foto: int.



Súčasné parkovacie auto-
maty v Námestove si vyža-
dujú postupne stále vyššie 
náklady na údržbu a servis. 
S cieľom vyjsť obyvateľom, 
ako aj turistom v ústrety sa 
mesto rozhodlo systém fun-
govania úhrady za parkova-

nie pozmeniť tak, aby nebo-
lo nutné kupovať nové, mo-
derné a nákladné zariadenia. 
Tie síce fungujú na báze mo-
dernejších technológií, av-
šak ich kúpa by bolo neefek-
tívne riešenie, najmä ak exis-
tuje iná možnosť. 

Súčasné parkovacie auto-
maty preto ostanú na svo-
jom mieste a budú slúžiť ako 
informačné stojany, na kto-
rých budú uvedené možnos-
ti a spôsoby platby za par-
kovanie. Namiesto kúpy no-
vých parkovacích automatov 
bude za ušetrené prostriedky 
zavedená aplikácia ParkDots 

– poplatok za jej zavedenie 
je 1500 eur bez DPH. Tento 
spôsob prináša viaceré vý-
hody aj oproti SMS platbám. 
Plusom je najmä úspora na 
transakčných poplatkoch, 
ktoré sú pri SMS o 15 % 
vyššie. Ešte načas však bude 

fungovať aj ten-
to, zaužívaný sys-
tém úhrady. Mesto 
bude mať vďa-
ka aplikácii k dis-
pozícii databázu, 
ktorá bude evido-
vať súhrnné platby 
oboma spôsobmi, 
čo prinesie vyššiu 
efektivitu kontrol 
prostredníctvom 
jedného  systému 
– mobilnej apli-
kácie na skenova-
nie EČV vozidiel. 
V dôsledku toho 
bude možné skon-
trolovať  rýchlejšie  
viac vozidiel, čím 
zároveň stúpa vý-
nos  z parkovného, 
prípadne z ulože-
ných pokút a záro-
veň sa zvyšuje pla-
tobná disciplína.

V Námestove 
nastane aj ďalšia 
zmena - v parko-

vacej zóne na Hviezdoslavo-
vej ulici sa bude meniť do-
pravné značenie. Parkovanie 
v tejto zóne tak bude možné 
len po úhrade parkovného 
(SMS, alebo aplikáciou) vo 
výške 1€/30 minút. Spoplat-
nenie sa nebude týkať  vozi-
diel s platným povolením na 
vjazd ozbrojených zborov 
a záchranných zložiek i cyk-
listov. Cyklisti majú takúto 
výnimku napríklad aj v Žili-
ne – je to súčasť snahy o roz-
voj a uľahčenie nemotorovej 
dopravy.

Jozef Balcerčík
náčelník MsP

Vendelín Ťažandlák bol na 
záver  popularizačného se-
minára zameraného na tradí-
cie hornooravského pláten-
níctva, modrotlače a spraco-
vania ovčej vlny 30. mája ur-
čite spokojný. Dal si totiž za 
svoj osobný cieľ oživiť a spo-
pularizovať  dobu hornoorav-
ského plátenníctva, ktoré bolo 
v minulosti zlatou érou Oravy. 
Po prvom  pracovnom stretnu-
tí v apríli s ľuďmi, ktorí k tej-
to téme majú čo povedať, sa na 
námestovskej radnici opäť, už 
za účasti verejnosti, zišli znalci 
plátenníckej doby, ktorí spomí-
nanú pýchu tohto úseku našej 
histórie  priblížili dnešnej ge-
nerácii. Takže  autor myšlien-
ky „aby tí po nás o tejto dobe 
vedeli a hlavne, aby bolo plá-
tenníctvo motivujúce“, bol rád, 
že táto téma ožila. Chcel ju ob-
noviť  aj preto, „aby nás nasle-
dovníci pozitívne hodnotili“.  
Je správne, ak má človek sna-
hu zanechať po sebe viditeľnú 

stopu, tak to má v živote byť...
*  *  *

Veľmi zaujímavá bola pre-
chádzka históriou plátenníc-
tva v tejto časti Oravy, zvlášť 
v Zub-
rohlave, 
ktorej sa 
venova-
la býva-
lá staros-
tka obce, 
spisova-
teľka Eva 
Kurjaková. 
Okrem iné-
ho porov-
nala kultúr-
ne rozdiely 
medzi plá-
tennícky-
mi a sed-
liackymi rodinami v pláten-
níckych obciach hornej Oravy. 
Dozvedeli sme sa, že plátenník 
nebol výrobca, ale predajca, 
distribútor plátna, plátenníc-
tvu sa venovalo na Orave de-

väť dedín, plátenníci predáva-
li plátno po celej Európe, ale 
aj v Káhire, Istanbule, na Blíz-
kom Východe..., že sedliaci sa 
obliekali do súkna, plátenníci 

už ako mestskí ľudia, aby boli 
vážení a uctení, že plátenníci 
boli nositeľom pokroku, vzde-
lania a práve z oravských plá-
tenníckych rodín vyšli mnohí 
vzdelanci, spisovatelia...

Veľmi cennými informácia-
mi prispeli na spomínanom se-
minári pod názvom Premeny 
tradičného textilu aj Augustín 
Maťovčík zo Slovenskej ná-
rodnej knižnice Martin, his-
torik Peter Huba, Elena Be-
ňušová z Oravského múzea P. 
O. Hviezdoslava... Dlhoročne 
sa téme modrotlače venuje aj 
Námestovčan Miroslav Hajdu-
čík, ktorý  ju už niekoľko ro-
kov popularizuje na školách.  
Je dobré, že modrotlači a plát-
nu je v súčasnosti naklonená 
aj móda – šaty či obuv z mod-
rotlače sú dnes veľmi moder-
né, o čom prítomným na se-
minári porozprával Matej Ra-
bada, ktorý v  roku 2015 oživil 
tradíciu modrotlače v Párni-
ci po tom, čo sa tu táto výro-
ba skončila v roku 2010. Matej 
Rabada sa inšpiruje u vzorov 
prírodou, spolupracuje s via-
cerými firmami a módnymi 
značkami, je držiteľom  ocene-
ní ako Zlatá Fatima... Pre zau-

jímavosť – opýtali sme sa, koľ-
ko stojí meter látky modrotla-
če. Pätnásť eur.

V popularizácii „zlatej éry 
Oravy“ nás však čaká ešte ne-
krátka cesta, pretože mladí ľu-
dia o nej veľa nevedia, ako sme 
sa dozvedeli na seminári a pre-
svedčili sa aj z odpovedí žia-
kov I. stupňa jednej zo základ-

ných škôl z neďalekej obce. 
Regionálna výchova a podob-
né aktivity, akú 30. mája v Ná-
mestove zorganizovalo Orav-
ské kultúrne stredisko v Dol-
nom Kubíne, Mesto Námes-
tovo i spomínaní zanietenci 
pre plátenníctvo a modrotlač, 
môžu však zmene v tom vý-
razne napomôcť.             (lá)
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SMS platby za parkovanie nahradí 
mobilná aplikácia Námestovo by mohlo byť slovenskou raritou

Poznámka poslancov na 
zastupiteľstve – že mesto 
chce na hladine priehra-
dy vybudovať fontánu, ale 
úpravu pred  vchodom do 
bytovky, ktorá mala byť 
hotová už v roku 2017 zre-
alizovanú doteraz nemá, 
vás poriadne rozladila – 
začali sme debatu s vedú-
cim výstavby MsÚ Ing. 
Vladimírom Natšinom.

„Mesto sa snaží robiť naj-
prv tie rozsiahlejšie inves-
tičné akcie a tie menšieho 
charakteru následne, takže 
spomínaná požiadavka pri-
chádza na rad a ako som sa 
vyjadril pred žiadateľkou 
a poslancami bude realizo-
vaná. Myslím si však, že 
každé mesto má z objektív-
nych príčin podobné prob-
lémy s meškaním menších 
prác, veď dlažbu klásť mô-

žeme aj v októbri, ale asfalt 
nie! A odsúvať preto dobré 
myšlienky, ktoré by realizá-
ciou výrazne podporili roz-
voj cestovného ruchu a ur-
čite potešili občanov mesta, 
nie je namieste.

Predstavením myšlienky 
vybudovania fontány som 
od poslancov nežiadal nič 
schvaľovať, len zistiť, či je 
ochota a vôľa, aby sme na 
myšlienke vybudovať takú-
to raritnú stavbu, ktorá na 
Slovensku nemá obdobu, 

mohli pracovať na príprav-
ných prácach. Poslancom 
som pred rokovaním zastu-
piteľstva poslal niekoľko 
návrhov i zdôvodnenie, pre-
čo je táto dominanta výhod-
ná a prečo práve teraz. Nik-
to z nich nebol proti, nepo-
slal mi zamietavá stanovis-
ko a tak som predpokladal, 
že tentoraz ich myšlienka 
vybudovania fontány a pod-
statné argumenty zaujali.

Fontána postavená v stre-
de lagúny by mala nielen vi-
zuálny efekt a bola by urči-
te atrakciou nielen pre turis-
tov, ale i pre občanov mes-
ta. Naviac by aj okysličova-
la stojatú vodu v zátoke, čím 
by sa v tomto priestore zne-
možňoval rast rias. A prečo 
som vyšiel  so staronovou 
myšlienkou fontány práve 
teraz? Na budúci rok majú 

v trstenskej časti priehrady, 
podľa zodpovedných infor-
mácií kompetentných, bu-
dovať vtáčí ostrov, takže sa 
bude znižovať hladina prie-
hrady. Keďže klesne hladi-
na vody, mohli by sme zako-
pať hlboko do zeme v stre-
de lagúny, kde by mohla 
fontána stáť,  prívodný ká-
bel a urobiť ďalšie potreb-
né práce, aby fontána bola 
pevne ukotvená v zemi. Vy-
budovanie fontány na hla-
dine priehrady nie je jedno-

duchá záležitosť, nedá sa to 
urobiť zo dňa na deň, preto 
som  chcel poznať názor po-
slancov, cez nich i názor ve-
rejnosti a v prípade záujmu 
začať pracovať na realizá-
cii tejto, podľa mňa peknej 
myšlienky. Ide mi o to, aby 
sme sa rozprávali o podstate 
vecí, nie o peniazoch, preto-

že peniaze máme.“ 
(Podľa slov primátora, 

jednu tretinu prostriedkov 
by  mesto garantovalo zís-

kať z iných 
zdrojov, 
ďalšiu by 
po oslove-
ní určite 
združili tiež 
prevádz-
kovatelia 
zariadení 
na nábre-
ží priehra-
dy a ďalšia, 
niečo viac 
ako tretina, 
by bola fi-
nancova-
ná z mest-
ských pros-
triedkov,   

                pozn. aut.) 
Myšlienka budovania fon-

tány na hladine Oravskej 
priehrady tak po májovom 
rokovaní MsZ zostáva  na-
ďalej vŕtať v hlave vedúce-
mu výstavby MsÚ Vladimí-
rovi Natšinovi. Ale možno 
zaujme i vás, vážení Námes-

tovčania. Určite bude rád, ak 
mu dáte vedieť, aký je váš 
názor.       Anna Lajmonová

Fontána by mohla byť umiestnená v strede zátoky.

Efektný je pohľad na osvetlenú fontánu...

Jeden z viacerých zaujímavých návrhov.

Plátno a modrotlač sú dnes opäť v móde 

Účastníkov seminára zaujal vzorkovník hornooravskej mod-
rotlače Miroslava Hajdučíka, ktorý túto tému-koníčka už nie-
koľko rokov popularizuje formou prednášok i publikačne.

Informácie o modrotlači z prvej ruky dostali 
záujemcovia od Mateja Rabadu, pre ktorého je 
modrotlač prácou i koníčkom.             Foto: (lá)

Parkovacím automatom našlo mesto 
nové využitie, budú slúžiť ako informač-
né panely.



Dobrovoľné záchranné zlož-
ky pripravili 10. júna pre deti 
z Námestova a okolia Deň detí 
plný zážitkov. V rámci poduja-
tia, ktoré zorganizovalo mesto 
Námestovo, predviedli prís-
lušníci dobrovoľných hasič-
ských a záchranných zborov 
svoju prácu v praxi. Návštev-

níci mali možnosť vidieť dy-
namické ukážky pri záchrane 
života, autonehode, vystriho-
vaní osôb z havarovaného vo-
zidla, ako aj pri hasení požiaru. 
V plnom nasadení sa predviedli 
aj záchranné zložky, ktoré uká-
zali riešenie krízových situácii 
na vode a nechýbali ani kyno-

lógovia so psími profesionál-
mi. Okrem ukážok si niektoré 
zo zaujímavých činností hasi-
čov a záchranárov mohli deti 
vyskúšať aj v praxi, a tak nie-
ktoré hasili požiar, iné sa vozi-
li na štvorkolkách a ďalšie sa 
tešili zo striekajúcej peny. Na 
akcii mali zastúpenie prísluš-
níci dobrovoľných hasičských 
zborov z Námestova, Mútneho, 
Vavrečky, Klina, Suchej Hory, 
Rabče, ak aj dobrovoľných zá-
chranných zborov: Oravský 
záchranný systém, o.z., Hor-
ská služba, Stredisko Orava aj 
s partnermi z Poľska, Územný 
spolok Slovenského Červené-
ho Kríža Dolný Kubín, Územ-
ná organizácia DPO SR Dolný 
Kubín, ďalej Kynologického 
záchranného zboru SR a Stred-
nej odbornej školy Námestovo. 

Tomáš 
Plutinský, 

veliteľ DHZ 
Námestovo

redakcia

Kolektív hasičov DHZ Ná-
mestovo zobral cez víkend 
22. – 2. júna staručkú babičku 
– konskú hasičskú striekačku 
z roku 1927 na výlet do Ša-
morína. Námestovskí hasiči 
dostali pozvanie na 4. medzi-
národnú výstavu historickej 
hasičskej techniky pod ná-
zvom Takto hasili požiar naši 
predkovia. Ako nám povedal 
veliteľ Tomáš Plutinský, bolo 
sa na čo pozerať – od ručných 
cez parné až po modernejšie 
hasičské striekačky a dobové 
uniformy hasičov. Hasiči krá-
čali popri tejto dobovej tech-
nike v slávnostnom sprievo-
de Šamorínom, sledovali aj 
ukážky hasenia modernou 

technikou a v noci prvú ha-
sičskú fontánu na Slovensku. 
Cieľom podujatia organizá-
torov bolo dostať do kontak-
tu tých, ktorí udržiavajú starú 
hasičskú techniku, aby zís-
kali navzájom cenné infor-

mácie ohľadne údržby a pod. 
Námestovskí dobrovoľní ha-
siči mali tiež snahu dopát-
rať sa bližších informácií 
o ich spomínanej námestov-
skej takmer storočnej babič-
ke – konskej striekačke, kto-

rá bola jednoznačnou raritou 
medzi vystavenými hasičský-
mi exemplármi. Prítomní na 
podujatí sa podľa slov T. Plu-
tinského vyjadrili, že nič po-
dobné ešte nevideli. Námes-
tovčania  sa skontaktovali 
s českým reštaurátorom, kto-
rý im prisľúbil popátrať po 
pôvode námestovskej vzác-
nej striekačky.                 (lá)
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Námestovská konská striekačka bola raritou

Zaujímavým kúskom bola rozhodne aj táto „elegantná“ ha-
sičská striekačka.

Rarita medzi striekačkami – námestovská konská striekačka 
z roku 1927 v sprievode Šamorínom.   Foto: (DHZ)

Dni mesta ukázali majstrov...
Počasie neodradilo ani plážo-
vých volejbalistov a aj keď sa 
hráva v plavkách, súťažiaci 
si obliekli mikiny a pustili sa 
do súbojov. Sobotný program 
ďalej pokračoval hudobným 

programom. Na nábrežnom 
pódiu sa predstavili skupina 
Križiaci, Janais, Vrbovskí ví-
ťazi, ako aj KaKuBánd. Dni 
mesta pokračovali aj v nede-
ľu, pričom jemné ruky detai-
listov modelárov vystrieda-

li siláci. Na Majstrovstvách 
Slovenska sa prestavili bor-
ci najsilnejší z najsilnejších 
a po náročných disciplínach, 
ako napríklad dvíhanie auta, 
si to vyskúšali aj diváci. Viac 
o podujatí aj na 12. str.  (red.)

Dokončenie z 1. str.

Funkčný model lode má v podpalubí maličké wc aj postele. Majster modelár sa jej stavbe ve-
noval  štyri mesiace. Ako sám povedal, ak stráca tak potrebnú trpezlivosť, pustí sa do inej práce. 

Model V3S si hravo poradil aj s vysokou trávou. Jej stavba trvala rok a ak by ste si ju chceli 
kúpiť, museli by ste si siahnuť do vrecka hlboko – minimálne po 300 eur.

Modely zaujali tak 
malých, ako aj veľ-
kých, deti sa hrali, 
chlapi sa bavili.

      Foto: redakcia

Obdiv zožali najmä 
verné kópie bojových 
vozidiel.

MDD s dobrovoľnými záchrannými zložkami



ZUŠ Ignáca Kolčáka v Ná-
mestove sa v celom druhom 
polroku pravidelne zúčastňu-
je množstva kultúrno-spolo-
čenských akcií, súťaží a ume-
leckých prehliadok. Mnohí 
naši žiaci sa spolu so svojimi 
pedagógmi môžu pochváliť 
peknými umiestneniami, kto-
ré na týchto podujatiach zís-
kali. Žiaľ, nie je priestor na 
to, aby sme v tomto článku 
spomenuli všetky naše úspe-
chy, avšak každému jednému 
žiakovi by som sa chcel tou-
to cestou poďakovať za vzor-
nú reprezentáciu našej školy. 
Špeciálne by som však chcel 
spomenúť dve výnimočné 
akcie, ktoré ZUŠ Ignáca Kol-
čáka organizuje v celoslo-
venskom meradle už niekoľ-
ko rokov.

Posledný aprílový týž-
deň (23. – 27. apríla) sa ko-
nal 9. ročník hudobno-inter-
pretačnej súťaže žiakov zá-
kladných umeleckých škôl 
pod názvom Hudobná Biela 
Orava. Prihlásení mladí sú-
ťažiaci si tak mohli pod do-
hľadom odbornej poroty po-
rovnať svoje schopnosti v hre 
na husliach, gitare, akordeó-
ne, heligónke a klavíri. Akcia 
sa už druhý rok uskutočnila 

v krásnych priestoroch za-
sadačky Mestského úradu 
v Námestove. Teší nás, že 
v poslednom období vzrastá 
o túto súťaž záujem a  ďale-
ko presahuje hranice regiónu. 
Tento rok k nám prišlo až 25 
základných umeleckých škôl 
z rôznych kútov Slovenska. 
Kompletnú výsledkovú listi-
nu možno nájsť na našej we-
bovej stránke www.zusno.sk. 
Pekné umiestnenia zazname-
nalo aj niekoľko našich žia-
kov, ktorí sa tak nestratili 
v celoslovenskej konkuren-
cii, ktorá každým rokom na-
berá na kvalite a získava čo-
raz väčší kredit.

ZUŠ Ignáca Kolčáka uspo-
riadala 11. – 12. júna už 15. 
ročník celoslovenskej súťaž-
nej prehliadky mladých orga-
nistov. Charakter tejto súťaže 
je jedinečný v tom, že podob-
ná organová súťaž na Sloven-
sku neexistuje. Súťaž ponúka 
možnosť vzácnych stretnutí 
s odborníkmi organovej hud-
by, pedagógmi, interpretmi, 
študentmi aj poslucháčmi. 
Odborná porota bola obsa-
dená pedagógmi, ktorí pôso-
bia na konzervatóriách v Ži-
line a Banskej Bystrici. Celá 
súťaž prebiehala v námes-
tovskom Kostole sv. Šimona 
a Júdu a  a v priestoroch pas-

toračného centra Farské-
ho úradu v Námestove. 
V tejto konkurencii vý-
borne obstáli aj naši žia-
ci pod vedením Mgr. Jú-
lie Habovštiakovej, kto-
rí zaznamenali obdivu-
hodné výsledky. V prvej 
kategórii sa Agáta Siv-
čáková umiestnila na 
I. mieste, rovnako ako 
aj Katarína Vajduliako-
vá v druhej kategórii. 
V tretej kategórii sa na 
II. mieste umiestnili Má-
ria Tyrolová a Ján Šte-
vuliak. Žiačka Katarí-
na Vajduliaková navyše 
získala ocenenie laureát 
súťaže za najlepšiu in-
terpretáciu hudobného 
diela.

Medzi špecifické podujatia, 
ktoré organizuje naša ško-
la ku koncu školského roka, 
patrí aj Deň ZUŠ. Tento rok 
sa 31. mája konal už štvrtý 
ročník a možno povedať, že 
sa z tejto akcie stáva pekná a 
úspešná tradícia. Dňa ZUŠ sa 
zúčastnili sa ho pedagógovia 
a žiaci všetkých umeleckých 
odborov, ktorí na Hviezdo-
slavovom námestí pred Do-
mom kultúry v Námestove 
prezentovali svoju činnosť 

širokej verejnosti.
Na záver by som chcel po-

ďakovať Mestskému úradu 
v Námestove a Rímsko-ka-
tolíckemu farskému úradu 
v Námestove za výbornú spo-
luprácu a pomoc pri organi-
zovaní rôznych podujatí. Slo-
vá vďaky by som rád vyslovil 
predovšetkým mojim kole-
gom pedagógom, za odvede-
nú prácu počas celého škol-
ského roka a v neposlednom 
rade sponzorom a všetkým 
ostatným priaznivcom, ktorí 

našej škole pomáhajú. Slová 
vďaky patria aj všetkým ro-
dičom za prejavenú dôveru 
našej škole, ktorá bude tento 
rok oslavovať už 45. výročie 
existencie. Vďaka vám tak 
môže viac ako 1000 žiakov 
rozvíjať svoj talent v hudob-
nom, výtvarnom, tanečnom 
a literárno-dramatickom od-
bore a prispievať tak k rozvo-
ju kultúrneho ducha v našom 
regióne.

Mgr. Tomáš Buc
 riaditeľ školy
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ZUŠ I. KOLČÁKA

GYMNÁZIUM A. BERNOLÁKA

Zvládli to na ocenenie 
- aj v cudzom jazyku

Študenti Gymnázia Anto-
na Bernoláka v Námestove 
sa  tento rok po štvrtýkrát  zú-
častnili divadelného festivalu 
v cudzích jazykoch v Nitre, 
ktorý sa pravidelne koná 
v aule filozofickej fakulty.

Tohto trojdňového festiva-
lu sa už 19 rokov zúčastňujú 
gymnáziá, bilingválne gym-
náziá a základné školy z ce-
lého Slovenska, ktoré hrajú 
hlavne v angličtine. Téma fes-
tivalu je každý rok iná a tento 
rok to bola téma Nádej.

Naši študenti  sa  predstavili 
hrou Watchout! - Pozor!, kto-
rá bola v angličtine. Autorkou 
scenára bola vyučujúca an-
gličtiny a ako to už býva, pri 
nácvikoch študenti doplni-
li svoje repliky vtipnými vý-

rokmi a frázami.  Hra o tom, 
ako sa filmoví a rozprávkoví 
hrdinovia na konkurze na zá-
chranu sveta, kde ľudia zly-
hali, snažia predviesť, čo do-
kážu a  ako zachránia svet.
Hra podčiarknutá sugestív-
nym tancom a hudbou upúta-
la  porotu zloženú z lektorov 
a vyučujúcich katedry anglis-
tiky a amerikanistiky. Poro-
ta udelila študentom diplom 
za „vyzreté“ herecké výkony 
a ocenila sugestívny tanec, 
hudbu  ako aj nápadité kos-
týmy.

Jednu zo štyroch špeciál-
nych cien festivalu udelili po-
rotcovia našej Janke Cisári-
kovej, ktorá stvárnila postavu 
reportérky.

 Mgr. Soňa Dorošová

Úspešní divadelníci z GAB v Nitre.       Foto: (gab)

Gymnazisti autobusom za poznaním
Koniec mája bol pre skupi-

nu študentov Gymnázia An-
tona Bernoláka v Námesto-
ve impulzom, vďaka ktoré-
mu chcú čoraz viac cestovať 
a poznávať svet. Pod nepre-
konateľným vedením pani 
profesorky Mokošákovej 
a pána profesora Mokošáka 
sme mohli spoznať krásy Ne-
mecka, Francúzska ale aj sto-
vežatej Prahy. V sobotňajších 
neskorých hodinách sme de-
finitívne zavreli kufre a na-
stúpili do autobusu. Nadše-
nie a entuziazmus nielen na-
šich profesorov ale aj pánov 
vodičov nás snáď ani viac 
nakopnúť nemohol a naša 
neutíchajúca túžba pozná-
vať stále rástla. Noc strávená 
v autobuse na nás síce zane-
chala značné stopy v podo-
be naozaj strapatých vlasov 
či opuchnutých očí, no my 
sme odmietali poľaviť z nad-
šenia. Nemecko! Nádherná 
krajina, ľudia v akomkoľ-
vek veku, v snahe udržiavať 
v sebe zdravého ducha, neraz 
prebehli okolo nás. Všetko 
toto nás v  očarujúcej cudzi-
ne  uchvátilo.  Navštívili sme 
miesta plné histórie, popo-
ludní nám všetkým vyrazilo 
dych Porsche múzeum. Ne-
skôr potom sme sa ubytovali 
v bohatom mestečku Baden-
Baden, navečerali sa formou 
veľmi chutných švédskych 
stolov a vyrazili do centra na 
prechádzku. V pondelok ráno 

sme boli všet-
ci po výdatných 
raňajkách pri-
pravení úspešne 
prejsť celý Eu-
ropapark v Rus-
te. Zábavný park 
absolútne pred-
čil naše očaká-
vania. Koloto-
če gigantických 
rozmerov, rôz-
ne iné atrakcie, 
stánky, tradič-
né jedlá v každej 
časti predstavu-
júcej nejakú kra-
jinu Európy. Zra-
zu sme sa ako-
by ocitli vo sve-
te našich snov 
a všetkého, čo 
sme doteraz vi-
deli len vo filmoch americ-
kej produkcie. Nedalo nám 
nevšimnúť si ochotu a pozor-
nosť pracujúcich, ale aj po-
riadok a čistotu celého kom-
plexu. Tento neprekonateľný 
začiatok týždňa sme opäť za-
vŕšili skvelou večerou a tak, 
ako aj v nedeľu sme sa mohli 
ešte okúpať v aquaparku, kto-
rý sa nachádzal pár metrov 
od budovy, v ktorej sme boli 
ubytovaní. V utorok ráno sme 
opäť zabalili kufre, upratali si 
izby a rozlúčili sa typickými 
ľudovými piesňami za sprie-
vodu harmoniky, ktoré boli 
pre nás typické už od začiat-
ku tohto výletu. V tento deň 

sme videli ešte nádhernú ar-
chitektúru Štrasburgu. Počas 
nášho hurónskeho slovenské-
ho spievania na námestiach 
tohto mesta sa k nám srdeč-
ne, ale hlavne nečakane pri-
pojil aj Patrik Herman. S veľ-
kou cťou a potešením sme sa 
pozreli aj do Európskeho par-
lamentu. Pri besede s Moni-
kou Flašíkovou Beňovou sme 
sa všetci akosi v duchu pý-
šili našou krajinou, pretože 
aj ona sa s hrdosťou pridala 
a zaspievali sme si už typic-
kú, no stále obľúbenú – Na 
Orave dobre. Aj ona nás po-
vzbudila v pokračovaní štú-
dia a vzdelávaní. Táto náv-
števa nás uchvátila a sme 

radi, že sme mohli bližšie po-
znať fungovanie Európske-
ho parlamentu. S nostalgiou 
a chuťou sa sem určite opäť 
raz vrátiť sme nasadli do au-
tobusu a opustili Francúzsko. 
Aby toho nebolo málo, za-
túlali sme sa ešte aj do Pra-
hy, ktorú sme si mohli po-
zrieť v skorých ranných ho-
dinách, čo by sa mnohým 
z nás už určite nepodarilo. 
Sme nesmierne vďační, že 
sme sa mohli zas o krok ďalej 
posunúť v kultúrnom pozná-
vaní, čo nám určite v tomto 
prípade umožnila práve naša 
škola – Gymnázium Antona 
Bernoláka v Námestove.

Bibiána Plaskúrová

Po návšteve Európskeho parlamentu.              Foto: (gab)

Aktivity ZUŠ I. Kolčáka pred koncom školského roka

V posledný májový deň sa konal na Hviezdoslavovom námestí pred 
domom kultúry už 9. ročník Dňa ZUŠ, ktorého sa zúčastnili žiaci a pe-
dagógovia všetkých umeleckých odborov a prezentovali tak svoje vý-
sledky pred verejnosťou.                   Foto: zuš ik 

  

Úspešní účastníci podujatia Hudobná Biela Orava, ktorí pre-
zentovali svoje umenie v zasadačke mestského úradu.   
     Foto: (zuš ik)
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ZŠ KOMENSKÉHO

MŠ KOMENSKÉHO

Oslávili Deň rodiny
Všetci vieme, že  máj sa 

spája s krásnym sviatkom ve-
novaným mamám. Je krásne, 
že sa dáva hold najdôležitej-
šej osobe MATKE, no dôleži-
té je vzdať úctu aj našim OT-
COM, bez ktorých by sme si 
nevedeli predstaviť základ-
nú bunku spoločnosti. Pre-
to  nám napadla myšlienka, 

že 15. mája  oslávime spolu 
„Deň rodiny“. A tak sme si 
pre našich úžasných rodičov 
pripravili veľké prekvapenie 
– májovú veselicu. Nieslo sa 
to v duchu našich predkov, 
čiže regionálnych folklór-
nych tradícií. Dievčatká mali 
oblečené sukne nezábudko-
vej farby a hlavičky im zdo-

bili krásne party, chlapci zasa 
súkenné nohavice a na hla-
vách goralské klobúky. Ani 
pani učiteľky nezaostávali, 
obidve boli v oravskom kro-
ji z Párnice. Všetko to hralo 
farbami, krásnymi detskými 
pesničkami a tančekmi. Bolo 
to tak famózne a od srdiečka 
venované, že ani jednej ma-
mičke neostalo očko suché. 
V závere sme roztancova-
li  našich rodičov. Mali nám 
ukázať, ako tancovali na svo-
jej svadbe. Bolo veľmi pekné 
pozerať sa na tie naše mamič-
ky a ockov, ako im to prista-
ne. A vôbec,  aké máme nád-
herné rodiny. Veď rodina je 
školou ľudskosti, v ktorej sa 
učíme vzájomnej láske a úcte 
a službe slabším. Preto je ro-
dina nenahraditeľná. 

Jana Adamcová
MŠ KomenskéhoJedna veľká rodina. Foto: (mš k)

„Malá expedícia“   

Spoznávanie nášho mesta 
sme začali v kancelárii pri-
mátora, tam sme dostali po-
volenie na „detskú expedí-
ciu“ našim rodným krajom. 
Hoci sme najmladší, v našej 
materskej škole sme veľmi 
zvedaví a túžiaci spoznávať 
náš región. Vybrali sme sa 
s pani učiteľkami Jankami na 
Slanický ostrov. Začalo sa to  
5. júna ráno, kde čakal prvý 
dopravný prostriedok nášho 
výletu -  autobus. Tým sme 
sa premiestnili do prístavu, 
kde kotvila loď s pánom ka-
pitánom a lodníkom. Plavba 
loďou bola plná prekvapení. 
Videli sme vtáčí ostrov  plný 
čajok, ryby vyskakujúce na 
hladinu priehrady, kostolík 
na ostrove Slanica a najväč-
ším prekvapením bolo vyskú-
šať si kormidlovať loď spolu 
s pánom kapitánom. To však 

nebol ko-
niec našej 
„detskej 
expedície“. 
Po vylode-
ní sme po-
kračovali 
turistickou 
chôdzou 
s ruksak-
mi na ple-
ciach na 
Slanický 
dvor, kde 
nás priví-
tala pani 
kuchárka so super guľášom. 
Po dobrom obede sme si do-
priali oddych na dekách a po-
tom šup športovať na preliez-
ky. Nakoniec sme dostali od-
menu a plní zážitkov sme sa 
vrátili do materskej školy. Aj 
takto  atraktívne možno strá-
viť deň v materskej škole, len 

treba chuť, super deti,  rodi-
čov a pani učiteľky s odušev-
nením pre svoje povolanie.

Ďakujeme všetkým, ktorí  
sa podieľali na tom, aby  ten-
to školský rok 217/2018  bol 
taký úžasný a prajeme  krásne 
prázdniny!

PaedDr. Jana Herudová 
Frančáková

Za poznaním na Slanickom ostrove umenia. 
               Foto: (mš k)

Deti sú radosťou, opätovali sme im ju
Vzťah medzi učiteľom 

a žiakom je svojím spôso-
bom nenapodobiteľné puto. 
Učiteľ je počas vyučovania 
niečo ako školiteľ aj rodič. 
Okrem učiva sa im na našej 
Základnej škole Komenské-
ho vždy snažíme odovzdať aj 
akúsi pridanú hodnotu, preto-
že svojich žiakov máme radi 
a robíme všetko pre to, aby 
sa u nás cítili príjemne. O to 
viac práve na Deň detí. Tento 
rok sme pri príležitosti tohto 

sviatku „našich“ detí pre ne 
pripravili skvelé dopoludnie 
plné zábavy. 

Na výber bolo mnoho zau-
jímavých aktivít a súťaží. Po-
núkali sme obľúbené preťa-
hovanie lanom, alebo známe 
hádzanie šípkami, či luko-
streľbu. Deň detí sa nezaobi-
šiel ani bez tradičných, nehr-
dzavejúcich klasík, ako naprí-
klad skákanie vo vreci, ale-
bo kohútie zápasy. Na druhú 
stranu sme si však pre žiakov 
pripravili aj mnoho ďalších 
netradičných disciplín. Jed-
nou z nich bolo aj rybárče-
nie za asistencie nášho pána 
učiteľa, obrovské piškvorky, 
okuliare simulujúce stav opi-
tosti či twister. 

Okrem toho bolo pre deti 

pripravených aj mnoho ďal-
ších športových a nešporto-
vých, ale najmä zaujímavých 
a zábavných stanovíšť. Všet-
kým, ktorí ich absolvovali, 
treba uznať aj sťažené pod-
mienky, pretože okrem svalo-
vice na nohách a rukách hro-
zila aj veľmi silná forma pre-
silenia oblasti brucha a líc – 
jednoducho, smiali sme sa do 
popukania. Krásnu atmosféru 
a aktívny program doplnili aj 
viaceré prekvapenia. Žiaci sa 

napríklad vozili na koni, zá-
chranárskych štvorkolkách 
a k dispozícii bolo aj hasič-
ské auto. Lákadlom pre veľ-
kých aj malých bol nafukova-
cí skákací hrad a hoci boli tie 
naj akcie sprevádzané dlhým 
čakaním v rade, výsledok stál 
za to. 

Celé podujatie by sa však 
najmä v tak veľkom rozsa-
hu určite nepodarilo zrealizo-
vať, nebyť ochotných učite-
ľov, rodičov, hasičov, záchra-
nárov, ale aj žiakov. Spoloč-
ne sme si spravili krásny deň 
a veríme, že dobrá nálada a 
krásne spomienky budú ešte 
dlho pretrvávať v srdciach 
našich žiakov. Už teraz sa te-
šíme sa na budúci Deň detí. 

(zš k)

Záchranárske štvorkolky lákali detí.      Foto: (zš k)

Kým vieš snívať
Žiaci ani učitelia Základnej 

školy na Komenského ulici 
na tohtoročný máj tak ľah-a tohtoročný máj tak ľah-
ko nezabudnú, navštívil ich 
totiž známy spevák Tomáš 
Bezdeda. Strávili spolu do-
poludnie plné zábavy, spevu 
a skvelej atmosféry. 

Na privítanie si pre neho 
miestni deviataci pripravi-
li hymnu prvej  série Su- série Su- Su-
perStar, odkiaľ väčšina ľudí 
Tomáša pozná, s názvom “ 
Kým vieš snívať“ a vyslú-“ a vyslú-
žili si od neho dokonca po-
tlesk. Počas nasledujúcich 
rozhovorov so žiakmi sme sa 
od neho podozvedali viacero 
zaujímavých vecí. 

Prezradil napríklad, kde 
našiel inšpiráciu pre svoj  hit  
v angličtine „Let meknow“ 
a  čo plánuje do budúcnosti. 
Ako sám povedal:  „Prišiel 
som znova s niečím, čo ľu-ím, čo ľu-m, čo ľu-
dia možno nečakali, nečaka-

li takúto skladbu a asi ani to, 
že budem mať skladbu v an-
gličtine.“ Každá  nová ponu-
ka je pre Tomáša veľkým po-
sunom vpred, o tom svedčí aj 
vyjadrenie „chcem ísť ďalej 
a verím, že raz moje sklad-
by budú naozaj tešiť ľudí a 
budú im spríjemňovať deň“. 
Okrem toho však známy spe-
vák neuhol ani pri otázkach 
na telo. Novú priateľku po 
svojom boku  nepotvrdil a 
zvedavým fanúšičkám z ra-
dov našich deviatačiek odká-
zal, že slová v novej skladbe 
„Kým ťa mám“ venoval len 
jednej tajnej ctiteľke. 

Spevák v súčasnosti vy-
stupuje na plesoch a naďa-
lej pracuje na nových hitoch. 
Chystá nový album a rád 
by  si vyskúšal aj  účinkova-
nie v muzikáli. Je to výzva a 
tie má Tomáš rád. „Mám za-
tiaľ šťastie na ľudí, mám pri 

sebe veľa dobrých kamará-
tov, s ktorými rád trávim čas. 
Raz by som chcel mať veľa 
detí, keďže som bez deda 
a momentálne aj bez baby 
(smiech)...“, dodal Tomáš. 

Z Tomáša počas celého 
stretnutia sálala dobrá ná-
lada. Svoj povestný humor 
ukázal aj nám, keď do spe-
vu zapojil aj našich učite-

ľov  a pána riaditeľa. Na zá-
ver nechýbala autogramiáda 
a spoločné fotografovanie. 
Každý žiak odchádzal do-
mov s Tomášovým podpi-
som a venovaním a jeho ži-
votným mottom na perách: 
„Treba žiť, baviť sa a smiať, 
lebo všetko je v živote len 
raz“.                         

         (zš k)

Každý žiak odchádzal domov s podpisom Tomáša Bezdedu.  
                        Foto: (zšk)

STRUČNE OBRAZOM Z PESTRÉHO ŽIVOTA ŠKOLÁKA

Lesní nadšenci nás učia o lese. Aj upratovať okolie školy je zábava.

Deň jablka. Vianočné trhy 2017.       Foto: (zš k)
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ZŠ SLNEČNÁ

Rok v našej škole
Jún je mesiac, v ktorom kaž�

dá škola finišuje a bilancuje 
výsledky svojej práce. Hod�
notíme nielen správanie a štu�
dijné výsledky žiakov, ale aj 
úspechy v súťažiach. Je to 
čas zamyslenia sa nad tým, čo 
sme spoločným úsilím v tom�
to školskom roku dosiahli my 
- učitelia a naši žiaci.

Je šťastím pre žiaka, ak má 
dobrého učiteľa. A naša škola 
ich vždy mala. Dôkazom toho 
sú dlhoročne dobré výsled�
ky našich žiakov v predme�
tových olympiádach, umelec�
kých a športových súťažiach. 
Aj v celoslovenskom testova�
ní žiakov deviateho ročníka 
Testovanie 9 sme sa umiest�
nili na popredných miestach. 
Z 22 škôl okresu Námesto�
vo sme v slovenskom jazyku 
a literatúre dosiahli 3. miesto 
a v matematike 5. miesto.

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

družstvo žiačok 1. miesto 
 Biblická olympiáda
Ema Gogoláková 1. miesto
 Dejepisná olympiáda
Tereza Parížeková 2. miesto 
 Matematická olympiáda
Ondrej Grigeľ 1. miesto
 Olympiáda Aj
Marián Hablák 1. miesto 
 Slávik Slovenska
družstvo ml. žiakov 2. miesto
 Malý futbal
družstvo st. žiakov 3. miesto
 Malý futbal
družstvo žiakov 3. miesto

 Volejbal
družstvo žiačok 2. miesto
 Volejbal
družstvo žiakov 2. miesto
 Streľba zo vzduch. pištole
Peter Ogurek 1. miesto 
 Streľba zo vzduchovky
družstvo žiakov 3. miesto 
 Streľba zo vzduchovky
Ľubomír Šery 1. miesto 
 Žiacka latka
Rastislav Pisarčík 2. miesto 
 Žiacka latka
Ľubomír Šery 2. miesto 
 Atletika skok do výšky
družstvo žiačok a žiakov 2. miesto 
 Kalokagatia

Život v našej škole  bol 
v tomto roku veľmi živý a 
bohatý na rôznorodé aktivi�
ty, ktoré rozvíjali žiacku tvo�
rivosť aj hodnotiace myslenie.  
Bol postavený na vzájomnej 
spolupráci, empatii, tolerancii 
a v nemalej miere aj prebúdzal 
v srdciach žiakov úctu k  ná�
rodným tradíciám. Dôkazom 
toho sú aj školské aktivity:

Stretnutie s prezidentom SR,
Slovenské zvyky a tradície - 

výchovný koncert,
Páračky peria v Spojenej 

škole internátnej a v CVČ- 
oživovanie ľudových zvykov,

S Malým princom v knižnici 
- tvorivé čítanie,

Stavanie mája.
Tradíciou sa už stali akcie: 

imatrikulácia, vianočná be�
siedka spojená a aukciou, 
Songfest, čitateľský maratón, 
Deň Zeme.

Po prvýkrát sa uskutočni�
la „Olympiáda Slniečko“. 
Niesla sa v znamení piatich 
olympijských kruhov. Nechý�
balo ani zapálenie ohňa, olym�
pijská hymna, a vlajkové čaty. 

Školu sme oživili projektom 
Hrdá škola, kde sme užili fa�
rebný týždeň a deň v teplá�

koch.
Cez neziskovú organizá�

ciu Edulab - KOZMIX sme 
sa zapojili do projektu , Mi-
sia modrá planéta“. Cieľom 
projektu bolo vytvoriť takú 
planétu, na ktorej by sa nám 
žilo zdravo a bez odpadov a 
znečisťovania nášho životné�
ho prostredia.

V rámci celoslovenského 
projektu ,,ČISTÁ VODA“ 
- správna voľba sme vyhlá�
sili výzvu vo všetkých trie�
dach ,,kto vymení svoju slad�
kú vodu z desiaty za zdravšiu 
čistú vodu z vodovodu“. 

Nezabudli sme ani na eko�
aktivity – celoročným zberom 
batérií, elaktroodpadu, drob�
ného hliníkového odpadu, 
oleja, papiera. Snažili sme sa 
tým žiakom zautomatizovať 
potrebu chrániť prírodu, svoje 
životné prostredie. 

Snažíme sa vyjsť v ústrety aj 
zamestnaným rodičom, preto 
sme ŠKD otvorili aj počas je�
senných, polročných, jarných 
a veľkonočných prázdnin. 

Chceme sa poďakovať aj na�
šim deviatakom za spoluprácu 
pri organizovaní Strašidelnej 
cesty, Olympiády Slniečko a 
Dňa detí,  za pomoc pri vý�
sadbe stromčekov.

Sme veľmi radi, keď sú naši 
žiaci úspešní, keď ich uče�
nie teší, aj ich mimoškolské 
aktivity bavia a prinášajú im 
radosť a potešenie. Veríme, 
že pre nás všetkých bol rok 
2017/2018 jedným neobyčaj�
ným zážitkom. 

Ďakujeme všetkým učite- učite�
ľom a žiakom našej školy, 
ktorí sa snažia spolupracovať 
a spoločne vytvárajú slnečnú 
budúcnosť.

Mgr. Renáta Fidríková
riaditeľka školy

Škola v prírode
Tretiaci a štvrtáci ZŠ Slneč�

ná strávili jeden školský týž�
deň v škole v prírode. Rekre�
ačné zariadenie Tesáre bolo na 
to ako stvorené. Krásne pro�
stredie, všade okolo kopce, 
lesy, jazero. Prvý deň sme ab�
solvovali cestu autobusom na 
miesto pobytu. Po ubytova�
ní nám boli predstavení ani�
mátori, ktorí nás hneď zobra�
li na prehliadku celého areá�
lu. V poobedňajších hodinách 
si pripravili pre deti rôzne zo�
znamovacie aktivity. Po veče�
ri nasledoval program formou 
vedomostných aktivít v spolo�
čenskej miestnosti a diskoté�
ka. Druhý deň dopoludnia sme 
sa zoznámili s okolím dedinky 
Tesáre. Pozorovali sme rastli�
ny a živočíchy pri jazere, ob�
javili sme minerálny prameň. 
Tretí deň sme zažili fantas�
tickú túru  na ranč do Bojnej, 
ktorá bola spojená s prehliad�
kou mini ZOO. Spoznávali 
sme okolitú prírodu, uplatni�
li sme naše vedomosti o lese 
a správaní sa v ňom. Deti sa 
naživo stretli so zvieratami 
ako tiger, snežná sova, lev, 

medveď alebo opice. Zároveň 
sa zabavili na športových 
atrakciách, ktoré boli súčasťou 
ranča. Večer sme si opiekli 
špekáčiky spolu s animátormi. 

Pani kuchárky varili pre nás 
vynikajúce dobroty, animá�
tori sa starali o poobedňajší 
program a pani učiteľky o to, 
aby žiaci nezleniveli v uče�
ní. Na záver pobytu prebehlo 

vyhodnotenie aktivít jednot�
livých skupín a čistoty izieb 
so záverečným galaprogra�
mom, udeľovaním diplomov 
a cien. Deti sa veľmi tešili. 
Odniesli si veľa pekných zá�
žitkov a naučili sa opäť niečo 
nové. Nakoniec sa vrátili zdra�
ví späť k svojim rodičom.

Mgr. Zuzana Paleniková, 
ZŠ Slnečná

V prírode sa učí najlepšie...       Foto: (zš s)

Olympiáda Slniečko
,,Rýchlejšie, vyššie, silnej�

šie“ – tri slová, ktoré sú hes�
lom olympijských hier a sym�
bolizujú šport. Týmto heslom  
sa riadili žiaci 1.– 4. ročníka, 
ktorí sa zúčastnili 1. OLYM�
PIÁDY SLNIEČKO. Vyskú�
šali si, ako prežívať športové 
zápolenie, boj o medaily pod 
piatimi kruhmi.

OLYMPIÁDA SLNIEČKO 
mala svoju olympijskú  vlaj�
ku, hymnu, vlajky tried, stu�
peň víťazov, odmenu pre po�
razených. Po zapálení olym�
pijského ohňa odzneli sľuby 
súťažiacich a rozhodcov.

Súťažili chlapci a dievčatá 
v šiestich disciplínach. Štvor�
hodinové súťaženie napokon 
prinieslo mená tých najlep�
ších, ktorí vystúpili na stupeň 
víťazov, prevzali si medaily 
a v rukách hrdo niesli diplo�
my i sladkú odmenu. Po vy�
hlásení víťazov zhasol oheň, 
prestali viať vlajky a súťažiaci 
opustili športový areál.

Chcem poďakovať všetkým, 
ktorí pomáhali pri realizácii 
olympiády. Učiteľom, roz�
hodcom – žiakom 9. ročníka 
a v neposlednom rade žiakom 
– športovcom. Súťažili naozaj 

v duchu olympijských  hier, 
v duchu fair-play.

Športu zdar!
Mgr. Ľubica Mináriková

Úspešní olympionici.
             Foto: (zš s)

CVČ MAJÁK

Námornícky Deň detí

Začiatkom júna sa amfiteáter 
v Námestove zahalil do bielo�
-modrej farby. Vyrástlo tam totiž 
námornícke mestečko, v ktorom 

si užívali svoj veľký deň naši 
najmenší.  Pre nepriaznivé po�
časie sa úvodná časť akcie, plná 
námorníckych úloh a súťaží, 

presunula 
do priesto�
rov Cen�
tra voľného 
času Maják, 
ktoré spo�spo�
lu s mestom 
Námestovo 
tento sláv�
nostný deň 
pre deti pri�
pravilo. 
V areáli cen�
tra sa deti zú�
častnili aj na 
hľadaní pre�
cízne ukry�
tého pokladu 
prefíkanými 
pirátmi. Ne�
trvalo dlho 
a slniečko sa 
predsa roz�
hodlo usmiať  
a svojimi 
lúčmi ob�
jať všetkých 

prítomných. Nič nám tak neb�
ránilo presunúť sa na amfiteá�
ter, kde na hladných námorní�

kov čakalo občerstvenie a cir�
kus Karlson s vystúpením Piráti 
z Karibiku. Svojím cirkusovým 
číslom vytvorili príjemnú at�
mosféru a malí námorníci mali 
možnosť vidieť  exotické zvie�
ratká a zoznámiť sa s nimi. Tie 
deti, ktoré prišli v námorníckom 
oblečení, a nebolo ich málo, do-, a nebolo ich málo, do- a nebolo ich málo, do- do�
stali nielen zmrzlinu, ale boli 
zapojené aj do tomboly o zau�
jímavé ceny. Na svoje si prišli 
aj milovníci skákacieho hradu 
či maľovania na tvár, ktoré sa 
teší stále veľkej obľube. Odme�
nou nielen pre nás, organizáto�
rov, ale aj rodičov a starých ro�
dičov bolo vidieť deti šťastné, 
usmiate a spokojné, plné no�
vých zážitkov. Veľké poďakova�
nie patrí sponzorom a všetkým 
dobrým ľuďom, ktorí sa ako�
koľvek zapojili a pomohli nám 
pripraviť pre deti toto podujatie. 
My však s činnosťou nekončíme 
a už teraz sa tešíme na letné tá�
bory s rôznorodým zameraním. 
Zárukou je, že sa určite nudiť 
nebudeme. 

CVČ Maják

Ahojte, deti!
Počas celého školského roka sme spo�

lu zažili kopec zábavy či už na krúžkoch,  
na spoločných nocovačkách, výletoch či 
pri  rôznych iných činnostiach a aktivi�
tách. Naučili sme sa veľa nového a ne�
poznaného, našli nové priateľstvá, prvé 
lásky..., strávili sme  spolu  naozaj ne�
zabudnuteľné chvíle za čo vám úprimne 
ďakujeme. Ďakujeme za váš čas, za váš 
šťastný úsmev, vašu snahu a priazeň, za 
nové vedomosti, ktoré sme sa aj my od 
vás naučili.  Školský rok sa síce končí, 
ale ako sa hovorí,  kde sa niečo končí, 
inde sa začína.  U nás v CVČ Maják sa 
začínajú krásne chvíle..., začínajú sa let�
né prímestské tábory. Opäť sa budeme 
zabávať, súťažiť, športovať, spoznávať 
krásy Slovenska na zaujímavých výle�
toch, zbierať nové vedomosti, spoznávať 
nových kamarátov. Veríme, že nám spolu 
bude fajn a že budeme mať na čo aj v na�
sledujúcom školskom roku spomínať.  

Ďakujeme aj vám, milí rodičia, za vaše 
detičky, ktoré  nám s dôverou zverujete, 
bez nich by naša práce nemala zmysel.

Prajeme vám krásne prežitie letných 
prázdnin a dovoleniek. Budeme sa na vás 
- ako vždy - veľmi tešiť

Kolektív CVČ Maják  

Prísť na MDD do námorníckeho mestečka v námorníckom malo nemálo výhod... Foto: (cvč)
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Podujatia DKN - júl - august 2018

Kino KULTÚRA 
Námestovo

júl  2018

PSÍ DETTEKTÍV

Rodinný, komédia

5 €

2D
1.  7. nedeľa
o 16,00 h

SICARIO 2: SOLDADO

Akčný triler

5 €

2D
1.  7. nedeľa
o 18,00 h

MANŽEL NA SKÚŠKU

Romantický

5 €

6D

5.  7. štvrtok
o 18,00 h

14.  7. sobota
o 18,00 h

JIM GOMBIČKA, LUKÁŠ A LO-
KOMOTÍVA EMA

Dobrodružný

6. 7. piatok
o 16,00 h

8.  7. nedeľa
o 16,00 h

PRVÁ OČISTA

Horor

5 €

2D
6.  7. piatok
o 18,00 h

Ďalšie číslo 
mestských novín 
NÁMESTOVČAN

vyjde 21. septembra 2018.

Uzávierka príspevkov 
a inzercie  je 11. septembra.

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

HUDOBNÉ LETO 2018

Večer operných 
a operetných melódií

1.7. Nedeľa 18:00
Vstupné: 8 €  dospelí, 4 €  

študenti a deti
Ivana Kurtulíková – sop-

rán, Michaela Kraus – sop-
rán, Karol Kurtulík – tenor, 
Matej Arendárik – klavír

VEČER S VIVALDIM

8.7. Nedeľa 18:00
Vstupné: 10 €  dospelí, 5 €  

študenti a deti

Komorný orchester ZOE 
a Ewald Danel

VEČERNÝ KONCERT 
KLAVÍRNEHO TRIA 

ERA

15.7. Nedeľa 18:00
Vstupné: 8 €  dospelí, 4 €  

študenti a deti
Eva Lorente Diaz (Špa-

nielsko) – klavír, Aischa Gu-
endisch (Nemecko) – husle, 
Rastislav Huba (Slovensko) 
– violončelo

Na koncerty Hudobného 
leta  na Slanickom ostrove 

umenia je zabezpečený pre-
voz loďou z prístavu Slanic-
ká osada v čase od 17:00 do 
17:45 hod.Vstupenky si na 
koncerty návštevníci zakúpia 
priamo pred koncertom alebo 
v predpredaji v Dome kultúry 
v Námestove.

VERÍM PANE

17. – 22. 7.
Každoročne sa opakujúci 

hudobný festival gospelovej 
hudby. Účinkujú gospelové 
skupiny, súčasťou sú sprie-
vodne podujatia, dielne, vý-
stavy, muzikály.

Amfiteáter na Nábre-

ží Oravskej priehrady, Dom 
kultúry v Námestove

DEŇ SV. HUBERTA

5.8. Nedeľa
Amfiteáter na Nábreží 

Oravskej priehrady.

DYCHFEST

12.8. Nedeľa
Festival dychových hudieb 

z Oravy a zahraničia. Amfi-
teáter na Nábreží Oravskej 
priehrady, v prípade nepriaz-
nivého počasia sa podujatie 
uskutoční v Dome kultúry.

4 €

2D

ANT-MAN A WASP

Akčný Sci-fi

7. 7. sobota
o 18,00 h

8. 7. nedeľa
o 18,00 h

6 €

3D

MUŽ, KTORÝ ZABIL DONA 
QUIJOTA
Dobrodružný

4 €

2D
11.  7. streda

o 18,00 h

MRAKODRAP

Akčný

12. 7. štvrtok
o 18,00 h

13. 7. piatok
o 18,00 h

6 €

3D

HOTEL TRANSYLVÁNIA 3: 
STRAŠIDELNÁ DOVOLENKA

Animovaný

13. 7. piatok
o 16,00 h

15. 7. nedeľa
o 16,00 h

29. 7. piatok
o 16,00 h

27. 7. nedeľa
o 16,00 h

5 € 2D

6 €

3D

KÝM PRIŠLA BÚRKA

Romantický

5 €

2D
15.  7. nedeľa

o 18,00 h

MAMMA MIA! HERE WE GO 
AGAIN
Muzikál

5 €

2D
25.  7. nedeľa

o 18,00 h

HOTEL ARTEMIS

Akčný, krimi

5 €

2D
26.  7. štvrtok

o 18,00 h

PREKLIATE 
DEDIČSTVO

Horor

5 €

2D
27.  7. piatok

o 18,00 h

PLÁN ÚTEKU 2

Triler

5 €

2D
28.  7. sobota

o 18,00 h

OKUPÁCIA 1968

Dokument

4 €

2D
29.  7. nedeľa

o 18,00 h
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Koncoročné aktivity

V mesiacoch máj, jún Cir-
kevná základná škola sv. Go-
razda v Námestove organi-
zuje veľa  aktivít vonku, je 
dobré počasie, slniečko nás 
priam volá ísť do prírody.  V 
nedeľu 20. mája sa uskutoč-
nil v areáli našej školy tre-
tí ročník akcie Športový deň. 
Začali sme sv. omšou, nasle-
doval beh okolo školy, sprie-
vodné súťaže a hry pre deti. V 
jedenástich kategóriách behu 
okolo školy súťažili žiaci na-
šej školy, škôlkari, rodičia a 
učitelia. Starší žiaci pretekali 
v zmiešanej štafete - nová sú-
ťaž, kde zvíťazili žiaci z 8.A 
triedy - Michaela Chorvá-
tová, Kristian Maťuga, Ma-
túš Meleka Ján Pisarčík. Veľ-
ká torta bola odmenou za ich 
prvenstvo. Nasledoval guľáš 
a malé občerstvenie. 

Poďakovanie za organizá-
ciu športového dňa patrí rodi-
čom, učiteľom a vedeniu ško-
ly. Ďakujeme aj sponzorom, 

ktorí nám venovali do súťaže 
vecné ceny.

Pekný program si 25. mája 
pripravili pani učiteľky hlav-
ne prvého až štvrtého ročníka 
so svojimi žiakmi  pre našich 
rodičov. Program bol venova-
ný rodine,  otcom, mamkám 
a starým rodičom našich detí. 
Potešili sme ich piesňami, 
tancom, básničkami a diva-
dielkami. Program bol veľmi 
pestrý a páčil sa všetkým zú-
častneným. Tentokrát aj star-
ší žiaci z krúžku Erazmusplus 
ukázali svoj program, s kto-
rým vystúpili v Španielsku. 
Boli to naše ľudové pesnič-
ky, ale aj piesne v talianskom, 
francúzskom, španielskom 
a dánskom jazyku.  Boli mi-
lým oživením programu. Mo-
derátori Zuzka Miklušáková 
a Jožko Mikos celý program 
komentovali na ľudovú nôtu. 

Tak ako nám všetkým je 
oporou a veľkým vzorom 
Svätá Nazaretská rodina, tak 

sa aj naši žiaci poďakovali 
svojim rodičom za ich opate-
ru, lásku a starostlivosť, kto-
rou ich denne zahŕňajú. 

„Napriek tomu, že Me-
dzinárodný deň detí možno 
máme zapísaný ako socia-
listický výmysel, jeho his-
tória je oveľa staršia. Myš-
lienka upozorniť viac na det-
stvo a na problémy, ktoré sa 
ho týkajú aj takýmto spôso-
bom, vznikla už v roku 1925 
na Medzinárodnej konferen-
cii pre blaho detí v Ženeve.  
A až v 21 krajinách sveta sa 
Medzinárodný deň detí osla-
vuje práve 1. júna.“ Na našej 
škole sme prežili krásny deň 
plný slnka, hier, zábavy a ra-
dosti. Jednotlivé stanovištia si 
pripravili žiaci 8. a 9. roční-
ka. Všetkých súťažiacich pre-
kvapili perfektnou prípravou 
a nápaditosťou. Každý žiak 
dostal sladkú odmenu a tri 
triedy za každý stupeň získali 
ceny.            (czš)

Najmladší pretekári Športového dňa na štartovnej čiare.               Foto: (czš)

Wroclaw – mesto stovky mostov, 
kultúry a zelene

Wrocław, po nemec-
ky Breslau, po sloven-
sky Vratislav je mesto v ju-
hozápadnom Poľsku na rie-
ke Odra.  Má početné archi-
tektonické pamiatky, univer-
zity atď. Práve toto mesto aj 
s jeho zaujímavosťami sme 
navštívili 10.  - 12. mája 
2018. Po ubytovaní sme ab-
solvovali okružnú jazdu his-
torickou električkou spolu so 
sprievodcom.

V piatok sme vystúpili na 
vežu katedrály a z výšky sme 
si pozreli mesto. Nasledovala 
prehliadka hlavného námes-
tia, obchodíkov, prezentácia 
výroby cukríkov a lízaniek 
„Slodkie czary mary“. 

Wroclaw, nazývaná tiež 
poľské Benátky, ukrýva 
druhú najstaršiu botanickú 
záhradu v Poľsku, ktorá sa 

nachádza v blízkosti ostrova 
Tumský, len niekoľko metrov 
od architektonicky význam-
nej katedrály Jána Krstiteľa, 
tam tiež viedli naše kroky.

Vo večerných hodinách sme 
sa zúčastnili na sv. omši a ne-
skôr sme navštívili najvyššiu 
budovu v meste SkyTower.

Asi najväčším lákadlom 
je vyhliadková terasa na 49. 
poschodí, na ktoré sme sa 
vyviezli výťahom.  Z vtá-
čej perspektívy vidieť veľ-
kú časť mesta a jeho okolia. 
Niektorí kolegovia si urobili  
fotky, ktoré „simulovali“ ne-
bezpečné situácie. Táto atrak-
cia síce našu kondíciu nepre-
verila, ale dala zabrať „hlave 
a tlaku“.

Neskôr sme si prezreli krás-
ne „divadlo“ s vodou, farbou 
a hudbou v jednom – mul-

timediálnu fontánu. Bol to 
úžasná „pastva“ pre oči i uši.

Ďalší deň sme začali sv. 
omšou v blízkom kostolí-
ku, mestskou lanovkou sme 
sa previezli a navštívili sme 
Hydropolis – centrum vedy 
o vode, kde bola veľmi zaují-
mavou formou prezentovaná 
potreba vody, jej využitie... 
Je to jediné zariadenie svojho 
druhu – výstava sa nachádza 
v historickej podzemnej vod-
nej nádrži z 19. storočia.

Možno najviac zaujala rep-
lika ponorky. Ďalej nemej za-
ujímavá bola plavba loďou 
po Odre a návšteva ZOO, 
ktorá je najstaršia a počtom 
chovaných druhov zvierat 
najväčšia v Poľsku. Je vyhľa-
dávaná aj kvôli expozícii – 
Afrikárium.

Nie je možné opísať a za-
chytiť slo-
vami to, čo 
sme preži-
li, program 
bol bohatý... 
Všetko ostá-
va v našich 
srdciach,  v 
pamäti a na 
fotografiách. 

Ďakuje-
me hlavne 
pánu učite-
ľovi Filipovi 
a sprievod-
kyni „Kaši“ 
za organi-
záciu výle-
tu a všetkým  
za krásne 
dni.

Tešíme sa 
nabudúce...!

Účastníci 
výletuFoto z pobytu vo Wroclawi na pamiatku.       Foto: (czš)

Cez srdce to ide najlepšie
Vychutnávam si jahodo-

vý jogurt a musím súhlasiť, 
že je, fakt, výborný, a záro-
veň vraj aj najpredávanej-
ší, čo len potvrdzuje  moje 
tvrdenie o jeho chuti. Ale 
nie o jogurte, o Zvolene 
som stručne chcela. Vlast-
ne o už 45. Celoslovenskom 
stretnutí redaktorov regio-
nálnej a firemnej tlače, ktoré 
sa v polovici júna konalo v 
tomto 42-tisícovom meste.

Čo robilo toto novinár-
ske stretnutie výnimoč-
ným?  Srdečnosť a priateľ-
skosť hostiteľov, ktorých 
dokonca aj naši organizáto-
ri zo Slovenského syndiká-
tu novinárov (SSN)  kvôli 
možnosti za miesto stretnu-
tia stanoviť Zvolen, bez pre-
došlého osobného stretnutia 
kontaktovali prvýkrát v ži-
vote – a to e-mailom. A pri-
mátorka Lenka Balkovičová 
reagovala na našu žiadosť, 
možno povedať, obratom 
a s veľkou ochotou! S ob-

rovskou ocho-
tou a srdeč-
nosťou, ktorá 
je zrejme nor-
málnosťou, s 
takou jednodu-
chosťou a bez-
prostrednosťou 
sme sa stretá-
vali u všetkých 
ľudí, ktorí nám 
prezentova-
li svoje mesto 
cez svoju prá-
cu. A cez srd-
ce sa všetko 
uchováva v pa-
mäti akosi ľah-
šie a to pozitív-
ne sa šíri praj-
nejšie...

Zvolenskí 
hostitelia  no-
vinárom regi-
onálnych a fi-
remných novín 
z celého Slo-
venska počas 
troch dní uká-

zali, na čo sú v meste hrdí: 
Na Pustý hrad, na zrealizo-
vané projekty, oživenie cen-
tra mesta o bývalé i nové 
aktivity, na trojdielnu kni-
hu spomienok občanov pod 
názvom Zvolen v príbehoch 
a spomienkach obyvateľov 
v textovej i obrazovej podo-
be od roku 1918 do 1989, na 
Strednú odbornú školu ho-
telových služieb a obchodu, 
na zhotoviteľa prvej sloven-
skej formuly vôbec Martina 
Matušku, ktorý sa nezištne 
venuje mládeži, atď...

Na stretnutí sa vždy nájde 
čas aj na prelistovanie no-
vín kolegov z iných redak-
cií, na informácie, čím žije 
v súčasnosti stavovská or-
ganizácia novinárov, ale 
i na pravidelnú súťaž Novi-
nár/novinárka, do ktorej sa, 
ako „chodenie na klavír“, 
rok čo rok dobrovoľne-na-
silu zapája aj zodpoved-
ná redaktorka Námestovča-
na Anna Lajmonová. Tento-

raz v súťaži s vedomosťami 
z oblasti žurnalistiky a zna-
losti regiónu našich hostite-
ľov skončila na 3. mieste. 
Medzi novinárov každoroč-
ne prichádzajú aj dlhoroční 
pedagógovia z Katedry žur-
nalistiky FiF UK v Bratisla-
ve Doc. Andrej Tušer a Doc. 
Ján Sand, ktorí sú mnohým 

nám bývalými pedagógmi 
a tak bývajú  naše stretnutia 
s nimi príjemnými a vďaka 
novým vedomostiam, ktoré 
nám neustále poskytujú, aj 
užitočnými.

O rok snáď opäť dovide-
nia, milí kolegovia noviná-
ri!           

             Anna Lajmonová
Kolegyňa Vanda si prezerá Námestovčana.  

  Foto: Anna Medzihradská

Skupina novinárov si chcela pozrieť Pustý hrad a tak dostali 
sprievodcov ulicami Zvolena i hradom –  mestských policajtov, 
ktorí nám ochotne poskytli aj potrebné informácie. Z vďaky 
dostali od nás tradičné tričká s aktuálnym logom stretnutia.  
            Foto: Anna Medzihradská 



Koncom mája navštívili fut�
balisti z CZŠ v Námestove Cir�
kevnú spojenú školu v Dolnom 
Kubíne, kde si spolu so ZŠ s MŠ 
R. Dilonga Trstená a ZŠ Pucov 
zmerali sily na 3. ročníku futba�
lového turnaja pre žiakov 1. a 2. 
ročníka ZŠ pod názvom O PO�
HÁR CSŠ. Po zaujímavých zá�
pasoch najmenší reprezentanti 
CZŠ  Námestovo vybojovali ko�
nečné 2. miesto.

Školu reprezentovali:
Prváci: E. Špuler, M. Portala, 

J. Kurák, L. Tohol, A. Kubolek, 
T. Štpita, A. Bolibruch

Druháci: A. Mikula, M. Na�
ništa, F. Škombár, M. Kutlák

Výsledky: D. Kubín – Pucov 
5:0, Námestovo – Trstená 1:1, 
Pucov – Námestovo 0:5, D. Ku�
bín – Trstená 0:12, Pucov – Trs�
tená 0:19, D. Kubín – Námesto�
vo 2:2 

Konečné poradie:

1. ZŠ s MŠ R. Dilonga Trstená, 
2. CZŠ sv. Gorazda Námesto-
vo, 3. CSŠ Dolný Kubín, 4. ZŠ 
Pucov

25. mája patril na futbalovom 
turnaji O POHÁR CSŠ tretia�
kom a štvrtákom z cirkevných 
škôl, kde sa k už spomínaným 
školám pridala aj ZŠ a MŠ sv. 
Matúša Švošov. Námestovčania 
obsadili v turnaji taktiež druhé 
miesto.

Školu reprezentovali:
Tretiaci: M. Mikula, D. Dru�

nek, T. Turčina
Štvrtáci: J. Poláček, A. Ne�

meš, V. Škombár, A. Uhliarik, 
M. Kutlák, E. Špuler, M. Michá�
lik

Výsledky: D. Kubín – Trste�
ná 8:0, Námestovo – Švošov 5:1, 
Námestovo – Trstená 6:0, D. Ku�
bín – Švošov 7:1, Trstená – Švo�
šov 1:0, D. Kubín – Námestovo 
2:2.

Konečné 
poradie:

1.CSŠ Dol�
ný Kubín, 2. 
CZŠ sv. Go-
razda Ná-
mestovo, 3. 
ZŠ s MŠ R. 
Dilonga Trs�
tená, 4.ZŠ s 
MŠ sv. Ma�

túša Švošov                       
            (czš)
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Odskáč si to s nami
Jumping centrum Námes�

tovo sa rozhodlo v spoluprá�
ci s CVČ Maják opäť spo�
jiť krásu tela a duše a pokra�
čovať II. ročníkom Jumping 
show pod názvom Odskáč si 
to s nami.  Opäť skvelá ná�
lada, dynamická hudba a se�

demdesiatka jumperov  na�
bitých neskutočnou energiou  
sa postarala prvú májovú 
sobotu  v telocvični pri ZŠ 
Komenského o nezabudnu�o nezabudnu�
teľnú   atmosféru. Stoosem�
desiat minút tejto show si 
užili všetci aj vďaka skve�

lým inštruktorom a prezenté�
rom jumpingu, ktorí do Ná�
mestova zavítali. Okrem do�
mácich inštruktorov z Jum�
ping centra Námestovo a Va�
mos štúdia  pozvanie prija�
la aj Vierka Gimecká,  Mas�
ter trener Jumping  Fitness 

a zakladateľka Jumpingu na 
Slovensku  a svojho zástupcu 
mali aj Žilina a Trstená. 
Športové umenie predviedol 
práve Martin zo Žiliny,  ktorý 
jumperkám z rôznych kú�
tov Slovenska  rozprúdil krv 
v žilách. Opäť sme prekonali 

samy seba a posu�
nuli sa o ďalší krok 
vpred.  Poďakova�
nie patrí  všetkým, 
ktorí  nám  akým�
koľvek spôsobom 
pomohli zorgani�
zovať  túto show, 
všetkým sponzo�
rom a jumping 
centrám za zapo�
žičanie trampo�
lín. Leto sa blíži 
a práve jún je tým 
mesiacom, kedy 
robíme v Jumping 
centre Námesto�
vo posledné úpra�
vy našich kriviek, 
už len doladíme 
formu do plaviek 
a jumping  prázdni�
ny sa môžu začať. 
Uvidíme sa v sep�
tembri, kedy opäť 
otvoríme Jumping 
sezónu. Dovtedy 
krásne dovolenko�
vé obdobie!

(ak)
Jumperky�m�����u��������������m������e���m�����ump�����e��re�uk��������e���u����er���u���e�������k���m�����u��������������m������e���m�����ump�����e��re�uk��������e���u����er���u���e�������k���ump�����e��re�uk��������e���u����er���u���e�������k��
����m��p������m���šup����p����ek...� � � � � � � Foto (cvč)

Druhé miesta futbalistov

N��m���ší� repre�e������� CZŠ� �� N�me����e�
��� �ur����� CSŠ� �� D����m� Kubí�e� �b������� 2.�
m�e���.� � ���������������������������� Foto: (czš)

JOZEF 
MARTON

stal sa roho-
vitým

3.ČASŤ
TAJNIČKY

sorta 
hrozna

vo svojom 
byte

oddelenie v 
nemocnici

Pomôcky:
AKIS, AKYN, 
AZI BREL, 

BUA, CLAN, 
LIMET, NAM

francúzsky 
šansoniér

meno Ró-
berta pustovník 4.ČASŤ

TAJNIČKY
agát, po 
česky

súlad
listnatý strom

EČ Piešťan

otáčavá 
časť stroja

anglický 
výrobca auto-

mobilov
neokupuje európska 

norma druh drogy veštec

ochorel
nebesia

hydrid india 
(zn.)

meno 
Heleny

2.ČASŤ
TAJNIČKY

ronenie 
(básn.) 

plod citrov-
níka

predhistor. 
obdobie

meno 
Oskára

jedenkrát

klavír

dynonylftalát 
(skr.)

chlpatý pes

vz. boridu 
niklu

meno Márie

zvlečená 
hadia koža

východiskové 
miesto

predložka

hajdúch

hrmotil

syn boha 
Fauna

patriaci 
Aide

kmeň v Čade

Vor Urserer 
Zeitrech

a iné

mužské meno

dnes, po 
rumunsky

podstata u 
Sumerov

meno 
Terézie

vidiečan, po 
česky

majster 
Európy

EČ Krupiny

nasýtený 
uhľovvodík

ZAČIA-
TOK

TAJNIČKY
kirgizský ľu-
dový spevák

pretože zákolesník meno 
Mateja

-

- Pán doktor, a urobí ma to pieš-
ťanské bahno krajšou?
- Lekár jej hovorí...

JOZEF 
MARTON

polotuhá 
mazľavá 
hmota

starogermán 2.ČASŤ
TAJNIČKY

prinášala 
obetu

lasicovitá 
šelma

Pomôcky:
ALAIT, LIKA, 

MANON, 
OLAMA

spojenie 
dvoch pólov 

(elektr.)
Lunar 
Orbiter

čistiaci 
prášok

3.ČASŤ
TAJNIČKY

tmavočerve-
ný nerast

opera 
Masseneta

suchá časť 
obilia

otlč

priraďovacia 
spojka abvolt (zn.) latinské 

písmo
mesto v Tu-

recku

okul

ochránil

okupovalo obor, po 
česky

meno Anas-
tázie

výskumná 
družica USA

Pomôcky:

SERT, TAPA

menil hlas

ródium (zn:)

typ morského 
pobrežia

popíjaj

azda, vari

poeta

zákos

papierová 
látka z kôry 

stromov

loziť

pulz, tep

grécka bohy-
ňa klamu

zlosť
premenená 

hodnota

kmeň v Zaire

kút

meno 
Alberta

islamský boh

venoval
lesný plod

odpor. spojka

opatrovanie

albién

ruský 
súhlas

medikament

štvorček 
(typ.)

zmenkový 
ručiteľ

predložka

tylo, po 
česky

čínska droga

ZAČIA-
TOK

TAJNIČKY
predložka

obruba nech, po 
česky

oblieka, po 
česky cit. irónie

-

Dedko uvažuje pred návštevou 
zubára:
- Ak nezeplatím, nebudem mať 
čím hrýzť, ...

- Určite, len si ho nesmiete zo seba zmyť.

...ale ak zaplatím, nebudem mať čo hrýzť.
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Žltočierni ukončili sezónu na solídnej 6. priečke
A-tím MŠK Námestovo 

má za sebou ďalšiu úspeš-
nú sezónu, ktorú potvrdili 
peknou 6. priečkou v TI-
POS 3. lige skupiny stred, 
čím zopakovali umiest-
nenie z predchádzajúce-
ho ročníka. Navyše k po-
hľadnej hre a umiestne-
niu pridali aj skvelú cestu 
v Slovenskom pohári, kde 
ich zastavil až slovenský 
ligový majster z Trnavy. 
V celkovo 30 odohratých 
zápasoch sa zverenci Iva-
na Rusnáka 13-krát teši-
li z víťazstva, 9-krát sa 
so súpermi rozišli zmier-
livým výsledkom a v ko-

lónke prehier im svie-ónke prehier im svie-nke prehier im svie-
ti číslo 8. Do čierneho sa 
trafili celkovo 51-krát, čo 
ich v tabuľke strelených 
gólov radí na 5. miesto 
spomedzi všetkých druž-
stiev. O nárast v gólovej 
produktivite ide aj v po-
rovnaní s minulou sezó-
nou, kedy sa áčkari trafili 
42-krát. V tejto sezóne to 
bolo o deväť gólov viac. 

Dospelých však predo-
všetkým - rovnako ako 
posledné roky - zdobila 
výborná defenzíva a spo-
ľahlivé výkony brankára. 
Menej gólov ako Námes-
tovo inkasoval len Maj-

ster z Banskej Bystrice 
a to 18. Žltočierni inka-
sovali 33-krát a spoloč-
ne s ďalším oravským zá-
stupcom z Oravského Ve-
selého sa v tomto ukazo-
vateli delia o druhú prieč-
ku. 

Najlepším strelcom Ná-
mestova sa s 12-timi gól-
mi stal hrotový útočník 
Marek Žákovič, ktorému 

skvele sekundoval 11-gó-
lový Patrik Jagnešák. Po 
päť presných zásahov pri-
dali Samuel Kurtulík (1 z 
11 m) a Lukáš Kubica. Po 
štyri góly strelili Juraj Si-i góly strelili Juraj Si- góly strelili Juraj Si-Si-
man (2 z 11 m) a Lukáš 
Čecho. Dvakrát sieť súpe-. Dvakrát sieť súpe-
ra rozvlnili Ľubomír Jaš-
šo, Rastislav Jagnešák a 
Martin Buckulčík, ku kto-
rým sa s jedným presným 

zásahom pridali aj bra-
tia Čiernikovci a kapitán 
Martin Habiňák.

Prípravu na nasledu-
júcu sezónu odštartu-
jú rusnákovci v piatok 6. 
júla. O pohyboch v kádri 
a cieľoch pred ďalšou 
sezónou sa teda dozvieme 
v priebehu najbližšieho 
mesiaca.

(mk)

 Najlepším strelcom Námestova sa stal Marek Žákovič. Skóroval 12-krát (na fotke druhý spra-
va).                Foto: Michal Glonek

 Ľubomír Jaššo (vpravo) vytvoril silnú stopérsku dvojicu s Martinom Habiňákom.  Aj vďa-
ka nemu sa Námestovo môže pochváliť druhou najlepšou defenzívou v súťaži.        Foto: (mg) 

Najsilnejší muži Slovenska sa stretli v Námestove
Jedinečnú silácku show si mohli 

návštevníci vychutnať uplynulý 
víkend na námestovskom nábreží. 
Po prvýkrát v histórií sa v rámci 
programu Dní mesta v Námestove 
uskutočnili Majstrovstvá Sloven-á Sloven- Sloven-

ska silných mužov, a to v kategórií 
do 90 kg, pod záštitou národnej or- kg, pod záštitou národnej or-
ganizácie SASIM a generálneho 
partnera firmy HERN s.r.o.

Na program sa aj napriek veľ-
kej nepriazni počasia zišlo pri-

bližne 300 fa-
núšikov, ktorí 
si mohli vy-
chutnať obdi-
vuhodné vý-
kony 10 no-
minovaných 
borcov zo Slo-
venska a Čes-
kej republi-
ky. V úvodnej 
disciplíne sú-
ťažiaci dvíha-
li nad hlavu 
130 kg vážia-
cu žrď. Naj-
lepší borec ju 
dokázal po-

koriť 6-krát. V druhej disciplíne 
sa zas museli popasovať so 100 
kg oceľovým logom generálneho 
sponzora. Potom prišli na rad aj 
divácky najatraktívnejšie disciplí-
ny a to dvíhanie auta, prenášanie 
dvoch oceľových „kabeliek“, pri-
čom každá vážila 120 kg a taktiež 
dvíhanie a prehadzovanie 130 kg 
vážiacej betónovej gule ponad pre-
kážku. Pri výkonoch borcov diváci 
doslova zatajovali dych. 

Priestor ukázať svoju silu dosta-
li aj samotní návštevníci. Naprí-
klad im bolo umožnené dvíhanie 
automobilu, samozrejme vo dvo-
jiciach. To však podľa očakávania 
dopadlo neúspešne. 

V asociácii vládla s Námestovom 
obrovská spokojnosť a tak sa zrej-
me už o rok môžeme tešiť na Eu-
rópsky pohár, ktorý je vysielaný 
naživo aj vo viacerých televíziách. 

(mk)
Divácky najatraktívnejšou disciplínou bolo jednoznačne zdvíhanie auta. Ví-

ťaz dokázal svoju výkonnosť 6-timi platnými zdvihmi.         Foto: MichalGlonek
Jedinečný športový zážitok si prišla vychutnať aj počet-

ná divácka kulisa.


