Vážení občania.
Mesto Námestovo a smútiaca rodina Veselovská Vám
v hlbokom zármutku oznamujú, že nás dňa 01.04.2021 vo veku 76 rokov
navždy opustila obyvateľka nášho mesta pani Margita Veselovská.
Pani Margita Veselovská sa narodila 08.03.1945 v Oravskej Polhore.
V kruhu svojich najbližších zanechala 2 dcéry, 2 synov s rodinami, vnúčatá,
sestru s rodinou, ostatnú blízku rodinu, priateľov, susedov a známych.
Posledná rozlúčka s pani Margitou Veselovskou bude dňa 05.04.2021
t.j. pondelok 14.45 hod. na cintoríne v Námestove.
Telesné pozostatky zosnulej budú vystavené pre verejnosť od 12.00 hod.
Lúčime sa so zosnulou Margitou Veselovskou v mene Mesta Námestovo.
Naša úprimná sústrasť nech zmierni žiaľ jej najbližších.
Vy, čo ste ju poznali venujte jej tichú spomienku.

Vážení občania.
Mesto Námestovo, saleziáni a smútiaca saleziánska rodina Vám
v hlbokom zármutku oznamujú, že nás dňa 19.01.2020 vo veku
nedožitých 92 rokov navždy opustil salezián, kňaz a obyvateľ nášho mesta
don Jozef Sobota.
Don Jozef Sobota sa narodil 13.6.1928 v Kostolnej Vsi. V Námestove žil
a pôsobil viac ako 60 rokov.
Posledná rozlúčka pre verejnosť s Don. Jozefom Sobotom bude stredu,
štvrtok a piatok od 16.00 do 20.00 hod. na miestnom cintoríne.
Rozlúčková sv. omša pre verejnosť bude 24.1.2020 t.j. piatok začne sv.
omšou o 18.00. hod. vo farskom kostole v Námestove.
Sv. omša za zosnulého s pohrebnými obradmi bude dňa 25.1.2020 t.j. sobota
začne sv. omšou o 10.30 hod. vo farskom kostole v Námestove.
Lúčime sa so zosnulým saleziánom, kňazom a obyvateľom nášho mesta
Don Jozefom Sobotom v mene Mesta Námestovo.
Naša úprimná sústrasť nech zmierni žiaľ jeho najbližších.
Vy, čo ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, členov mojej
rodiny a zosnulej osoby, poskytnutých Mestu Námestovo, Cyrila a Metoda
č. 329/6 podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobným údajov.

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, členov mojej
rodiny a zosnulej osoby, poskytnutých Mestu Námestovo, Cyrila a Metoda
č. 329/6 podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobným údajov.

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, členov mojej
rodiny a zosnulej osoby, poskytnutých Mestu Námestovo, Cyrila a Metoda
č. 329/6 podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobným údajov.

Vážení občania.
Mesto Námestovo a smútiaca rodina Žaťková Vám
v hlbokom zármutku oznamujú, že nás dňa 10.7.2016 vo veku
64 rokov navždy opustil rodák a bývalý obyvateľ nášho mesta pán
MUDr. Pavol Žaťko.
Pán Pavol Žaťko sa narodil 03.11.1951 v Námestove.
V kruhu svojich najbližších zanechal manželku, 3 synov s rodinami,
4 vnúčatá, ostatnú blízku rodinu, priateľov, susedov a známych.

Posledná rozlúčka s MUDr. Pavlom Žaťkom bude dňa 13.7.2016 t.j.
zajtra o 15.00 hod. v Pastoračnom centre v Ústi nad Priehradou.
Lúčime sa so zosnulým MUDr. Pavlom Žaťkom v mene Mesta Námestovo.
Naša úprimná sústrasť nech zmierni žiaľ jeho najbližších.
Vy, čo ste ho poznali a mali ho radi venujte mu tichú spomienku.

začne sv. omšou o 15.00 hod. vo farskom kostole v Námestove. Telesné
pozostatky zosnulej budú vystavené pre verejnosť od 12.00 hod.

Povedať polícii

, začne sv. omšou o 11.00 hodine vo farskom kostole v Námestove.

začne sv. omšou o 14.00 hod. vo farskom kostole v Námestove.

Vážení občania.
Mesto Námestovo, milosrdneé sestry sv. Vincenta –Satrmárky a smútiaca
rodina Trabalíková Vám v hlbokom zármutku oznamujú, že nás dňa
7.5.2016 vo veku 86 rokov života a 64. rokov zasvätenia sa službe Bohu
a blížnym navždy opustila rodáčka nášho mesta sestra Eudoxia Juliana
Trabalíková.
Sestra Eudoxia Juliana Trabalíková sa narodila 6.2.1930 v Námestove.
Posledná rozlúčka so sestrou Eudoxiou Julianou Trabalíkovou bude dňa
11.05.2016 t.j. zajtra, začne sv. omšou o 14.00 hodine vo farskom kostole
v Námestove. Telesné pozostatky zosnulej budú vystavené pre verejnosť od
12. hod.
Lúčime sa so zosnulou sestrou Eudoxiou Julianou Trabalíkovou v mene
Mesta Námestovo.
Naša úprimná sústrasť nech zmierni žiaľ jej najbližších.
Vy, čo ste ju poznali a mali ju radi venujte jej tichú spomienku.

Povedať polícii

Vážení občania.
Mesto Námestovo a rodina Derjanová Vám v oznamujú, že nás dňa
27.09.2014 vo veku 32 rokov navždy opustil obyvateľ nášho mesta pán
František Derjan.
Pán František Derjan sa narodil 05.09.1982 v Trstenej
V kruhu svojich najbližších zanechal otca, súrodencov, priateľov
a známych.
Posledná rozlúčka s pánom Františkom Derjanom bude 29.09.2014
t.j. dnes 15.00 hod. na miestnom cintoríne.
Telesné pozostatky zosnulého budú vystavené pre verejnosť od 13.00 hod.

Povedať polícii

začne sv. omšou o 15.00 hod. vo farskom kostole v Námestove.
Telesné pozostatky zosnulého budú vystavené pre verejnosť od 12.00 hod.
Lúčime sa so zosnulým Romanom Jagelkom v mene Mesta Námestovo.
Naša úprimná sústrasť nech zmierni žiaľ jeho najbližších.
Vy, čo ste ho poznali a mali ho radi venujte mu tichú spomienku.

Povedať polícii

Vážení občania.
Mesto Námestovo a smútiaca rodina Kuboleková Vám v hlkokom
zármutku oznamujú, že nás dňa 3.5.2014 vo veku 70 rokov navždy opustil
obyvateľ nášho mesta pán Jozef Kubolek.
Pán Jozef Kubolek sa narodil 19.01.1944 v Breze.
V kruhu svojich najbližších zanechal: manželku 4 synov, 2 dcéry s
rodinami, ostatnú blízku rodinu, priateľov, susedov a známych.
Posledná rozlúčka s pánom Jozefom Kubolekom bude zajtra 6.5.2014
začne sv. omšou o 15.00 hod. v Breze.
Lúčime sa so zosnulým Jozefom Kubolekom v mene Mesta Námestovo.
Naša úprimná sústrasť nech zmierni žiaľ jeho najbližších.
Vy, čo ste ho poznali a mali ho radi venujte mu tichú spomienku.

Mesto Námestovo a smútiaca rodina Jurkuľáková Vám v hlbokom
zármutku oznamujú, že nás dňa 13. mája vo veku 87 rokov navždy opustil
obyvateľ nášho mesta pán Jiří Klam.
Pán Jiří Klam sa narodil 28.10.1924 v Olomouci.
V kruhu svojich najbližších zanechal manželku, syna, dcéru s rodinami,
4 vnúčatá, 1 pravnúča, sestru, ostatnú blízku rodinu, priateľov, susedov
a známych.
Lúčime sa so zosnulým Jiřim Klamom v mene Mesta Námestovo.
Naša úprimná sústrasť nech zmierni žiaľ jeho najbližších.
Vy čo ste ho poznali a mali ho radi venujte mu tichú spomienku.

povedať Polícii

t.j. začne svätou omšou o 15.00 hod vo farskom kostole
v Námestove.
Rozlúčka pre verejnosť bude na miestnom cintoríne od 12.00 hod..

Vážení občania.
Mesto Námestovo a smútiaca rodina Dendisová Vám v hlbokom zármutku
oznamujú, že nás dňa 25. marca vo veku 71 rokov navždy
opustil obyvateľ nášho mesta pán Milan Dendis.

Pán Milan Dendis sa narodil 20.02.1941 v Námestove.
V kruhu svojich najbližších zanechal sestry, bratov, ostatnú blízku rodinu,
priateľov, susedov a známych.
Lúčime sa so zosnulým Milanom Dendisom v mene Mesta Námestova.
Naša úprimná sústrasť nech zmierni žiaľ jeho najbližších.
Vy čo ste ho poznali a mali ho radi venujte mu tichú spomienku.

Vážení občania.

Mesto Námestovo a smútiaca rodina Ovsáková Vám v hlbokom zármutku
oznamujú, že nás dňa 1. apríla vo veku nedožitých 97 rokov navždy
opustila obyvateľka nášho mesta pani Helena Ovsáková.
Pani Helena Ovsáková sa narodila 6. augusta 1914 v Námestove.
V kruhu svojich najbližších zanechala: švagriné, synovcov, netere,
ostatnú blízku rodinu, priateľov, susedov a známych.
Posledná rozlúčka s pani Helenou Ovsákovou bude dňa 3 apríla t.j.
v nedeľu o 13.00 hod. na miestnom cintoríne.
Rozlúčka pre verejnosť bude o 12.00 hod.
Lúčime sa so zosnulou Helenou Ovsákovou v mene Mesta Námestova.
Naša úprimná sústrasť nech zmierni žiaľ jej najbližších.
Vy čo ste ju poznali a mali ju radi venujte jej tichú spomienku.

povedať Polícii

začne svätou o 14.00 hod. vo farskom kostole v Námestove.
Telesné pozostatky zosnulého budú vystavené pre verejnosť od 12.00 hod.
na miestnom cintoríne.

Povedať polícii

Vážení občania.
Mestský úrad v Námestove a smútiaca rodina Gabrielová Vám v hlbokom
zármutku oznamujú, že nás dňa 22. 9. 2010 po dlhej a ťažkej chorobe vo
veku 37 rokov navždy opustila obyvateľ ka nášho mesta Iveta Gabrielová.
a dňa 23.9.2010 nás návždy opustil jej otec pán Ján Gabriel.
Iveta Gabrielová sa narodila 29. 5. 1973 v Námestove a jej otec Ján Gabriel
sa narodil 1.6.1947 v Rabči
V kruhu svojich najbližších zanechali manželku, matku, sestry, dcéry,
vnúčatá, švagra, ostatnú blízku rodinu, priateľov, susedov a známych.
Posledná rozlúčka s Ivetou Gabrielovou a pánom Jánom Gabrielom bude
dňa 25. 9. 2010 t.j. v sobotu začne svätou o 13.00 hod. vo farskom kostole v
Námestove.
Telesné pozostatky zosnulých budú vystavené pre verejnosť od 11.00 hod.
na miestnom cintoríne.
Lúčime sa so zosnulou Ivetou Gabrielovou a pánom Jánom Gabrielom
v mene Mestského úradu v Námestove.

Naša úprimná sústrasť nech zmierni žiaľ ich najbližších. Vy čo ste ich
poznali a mali ich radi venujte im tichú spomienku.

Povedať polícii

Vážení občania
Mestský úrad v Námestove a smútiaca rodina Jurčiová Vám v hlbokom
zármutku oznamujú, že nás 11.1.2008 opustila obyvateľka nášho mesta
pani Zuzana Sporková.
Pani Zuzana Sporková sa narodila 21.4. v Párnici.
V kruhu svojich najbližších zanechala, dcéru, 2 synov, 8 vnôčat, 1
pravnuka.
Posledná rozlúčka s pani Zuzanou Sporkovou bude dňa 14.1.2008 o 13.00
hod. v Párnici.
Lúčime sa so zosnulou Zuzanou Sporkovou v mene Mestského úradu
v Námestove.
Naša úprimná sústrasť nech zmierni žiaľ jej najbližších. Vy čo ste ju
poznali a mali ju radi venujte jej tichú spomienku.

Posledná rozlúčka s pánom Miroslavom Kováčom bude dňa 7. 2. 2007
začne sv. omšou o 13.00 hod. vo farskom kostole v Námestove.
Telesné pozostatky zosnulého budú vystavené pre verejnosť od 11.00 hod.
v dome smútku v Námestove.
Lúčime sa so zosnulým Miroslavom Kováčom v mene Mestského úradu
v Námestove.
Naša úprimná sústrasť nech zmierni žiaľ jeho najbližších.
Vy, čo ste ho poznali a mali ho radi, venujte mu tichú spomienku.

povedať polícii

Mestský úrad v Námestove a smútiaca rodina Turňová Vám
v hlbokom zármutku oznamujú, že nás dňa 21.5.2007 vo veku
nedožitých 74 rokov opustil obyvateľ nášho mesta pán Peter Turňa.
Pán Peter Turňa sa narodil 24.6.1933 v Ružomberku.
V kruhu svojich najbližších zanechal 2 synov, 1 dcéru s rodinami, 10
vnúčat, 4 bratov, ostanú blízku rodinu, susedov a známych
Lúčime sa so zosnulým Petrom Turňom v mene Mestského úradu
v Námestove.
Naša úprimná sústrasť nech zmierni žiaľ jeho najbližších.
Vy čo ste ho poznali a mali ho radi, venujte mu tichú spomienku.

Vážení občania.
Mestský úrad v Námestove a smútiaca rodina Ferenčíková Vám
v hlbokom zármutku oznamujú, že nás dňa 5.9.2003 vo veku 45 rokov
Opustila obyvateľka nášho mesta pani Mária Ferenčíková, rod. Blšáková.
Pani Mária Ferenčíková sa narodila 21.12.1957 v Trsnenej. V kruhu svojich
najbližších zanechala 2 dcéry, manžela, otca, sestru, brata s rodinami,
ostatnú blízku rodinu, priateľov, spolupracovníkov a známych.
Vieme, že slovami nemožno zmierniť veľkú bolesť, ktorá sa vryla do
smútiacich sŕdc, nemožno osušiť slzy, ktoré sa tisnú do očí, nemožno zakryť
prázdnotu, ktorá ostala po jej odchode.
Len čas zahojí bôľ duše, spôsobený odchodom milovanej osoby.
Vážení občania

Mestský úrad v Námestove a smútiaca rodina Krušinská Vám v hlbokom
zármutku oznamujú, že nás dňa 9. októbra 2004 vo veku 61 rokov navždy
opustil pán Ivan Krušinský.
Pán Ivan Krušinský sa narodil 17.2.1943 v Námestove.
V rokoch 1991 až 1998 vykonával funkciu primátora mesta Námestovo. Do
tejto funkcie bol zvolený opätovne vo voľbách v roku 2002 a post
primátora vykonával až do svojej smrti.

V roku 2001 bol zvolený za poslanca Žilinského samosprávneho kraja.
V kruhu svojich najbližších zanechal sumútiacu manželku, matku, dcéru,
dvoch synov, zaťa, 2 nevesty, 5 vnúčat, 2 bratov s rodinou, sestru s rodinou,
ostatnú blízku rodinu, spolupracovníkov, priateľov a známych.
Vieme, že slovami nemožno zmierniť veľkú bolesť, ktorá sa
vryla do smútiacich sŕdc, nemožno osušiť slzy, ktoré sa tisnú
do očí, nemožno zakryť prázdnotu, ktorá ostala po jeho odchode.
Len čas zahojí bôľ duše, spôsobený odchodom milovanej osoby.
Posledná rozlúčka s pánom Ivanom Krušinským bude zajtra 12.10.2004
začne sv. omšou o 15.00 hodine vo farskom kostole v Námestove.
Telesné pozostatky zosnulého budú vystavené pre verejnosť dnes
11.10.2004 od 18.00 do 21.00 hod. a zajtra 12.10.2004 od 8.00 hod. do 12.00
hod. v dome smútku v Námestove.
Lúčime sa so zosnulým primátorom mesta pánom Ivanom Krušinským v
mene Mestského úradu v Námestove.
Naša úprimná sústrasť nech zmierni žiaľ jeho najbližších.
Vy, čo ste ho poznali a mali ho radi, venujte mu tichú spomienku.

Telesné pozostatky zosnulého budú vystavené pre verejnosť 1.5.2004 od
11.00 hod. v Dome smútku v Námestove.
Povedať polícii

Vážení občania.
Mestský úrad v Námestove a smútiaca rodina Ferenčíková Vám
v hlbokom zármutku oznamujú, že nás dňa 5.9.2003 vo veku 45 rokov
Opustila obyvateľka nášho mesta pani Mária Ferenčíková, rod. Blšáková.
Pani Mária Ferenčíková sa narodila 21.12.1957 v Trsnenej. V kruhu svojich
najbližších zanechala 2 dcéry, manžela, otca, sestru, brata s rodinami,
ostatnú blízku rodinu, priateľov, spolupracovníkov a známych.
Vieme, že slovami nemožno zmierniť veľkú bolesť, ktorá sa vryla do
smútiacich sŕdc, nemožno osušiť slzy, ktoré sa tisnú do očí, nemožno zakryť
prázdnotu, ktorá ostala po jej odchode.
Len čas zahojí bôľ duše, spôsobený odchodom milovanej osoby.
Posledná rozlúčka s pani Máriou Ferenčíkovou bude dnes 9.9.2003 začne o
13.00 hod. v Dome smútku v Námestove a pokračuje o 15.00 hod. svätou
omšou vo farskom kostole.

Lúčime sa so zosnulou Máriou Ferenčíkovou v mene Mestského úradu
v Námestove.
Naša úprimná sústrasť nech zmierni žiaľ jej najbližších.
Vy, čo ste ju poznali a mali ju radi venujte jej tichú spomienku.
Povedať polícii
Posledná rozlúčka s pani Máriou Ferenčíkovou bude dnes 9.9.2003 začne o
13.00 hod. v Dome smútku v Námestove a pokračuje o 15.00 hod. svätou
omšou vo farskom kostole.
Lúčime sa so zosnulou Máriou Ferenčíkovou v mene Mestského úradu
v Námestove.
Naša úprimná sústrasť nech zmierni žiaľ jej najbližších.
Vy, čo ste ju poznali a mali ju radi venujte jej tichú spomienku.
Povedať polícii

