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Znovuzrodenie – nová kvalita života
Často pri stretnutiach s 

blízkymi alebo známymi po-
čúvame vetu, že ich problém, 
nedostatok, prípadne obme-
dzenie vyriešila určitá pro-
cedúra, ktorá im do značnej 
miery skvalitnila, prípadne 
späť prinavrátila kvalitu ži-
vota. Opisne povedané, pre-
žili akési „znovuzrodenie“. 
Je jedno, či išlo o problém 
spoločenský, medicínsky, 
psychologický, vzťahový či 
technický.

Máme za sebou pôstne 
obdobie. Čas na dôkladnú 
diagnostiku duše, na zvolenie 
správnej procedúry. Symptó-
my hriechu poväčšine vždy 
spustia kontrolný mechaniz-
mus svedomia. Cítime, že 
každým hriechom sme olúpe-
ní, orabovaní o skutočný po-
koj, opravdivú radosť, správ-
ne nasmerovanie života. Čas. 
O čase väčšina uvažuje ako 
o niečom, čo treba uchopiť, 
zmocniť sa ho, vyžmýkať čo 
najviac, do poslednej kvap-
ky. Aj sama večnosť – Kristus 
– na zemi povedal: „Nadi-
šiel môj čas“. No Ježiš v ce-
lom Písme hovorí o čase ako 
o ceste. Čas pre Ježiša  nie 
je niečo, čo treba uchopiť. Je 
to niečo, čo treba dávať. Boh 
sa zriekol seba samého, vzal 
si prirodzenosť sluhu, stal sa 
podobný ľuďom. Mnohým 
svojím zmýšľaním, postojmi 
mení radikálne životy. Po-

núka účinnú procedúru na 
znovuzrodenie – novú kvali-
tu života. Hovorí k nám ako 
k žene pristihnutej pri cu-
dzoložstve – si vinná, no nie 
odsúdená, si zlomená, ale 
milovaná. Môžeme sa cítiť 
priveľmi zlomení, zrazení, 
udupaní, nehodní existencie 

ponúknutého nového živo-
ta. Často medzi membrá-
nami našich nervových bu-
niek môže byť skrútený had 
a jeho lži nám vháňajú do 
žíl jed. „Naozaj to povedal 
Boh...?“ Len sa na seba po-
zri, zlyhal si. Nikdy nebudeš 
dosť dobrý, dosť múdry, si 
jednoducho partiový tovar. 
Pozri sa na svoj život – všet-
ko je zbabrané, pošpinené, 

zlomené tvojou vinou. Môže 
byť niekto takým kresťanom? 
Kráľ lží nám chce ukradnúť 
našu prítomnosť, vedomie, 
že je tu prítomný uzdravo-
vateľ. Chce nás pripraviť 
o nádej, vieru, že nás Kris-
tus môže oslobodiť, uzdraviť, 
očistiť, dať punc – kvalitu 

nového života a tá už neste-
lesňuje chyby, ktoré robíme, 
ale spravodlivosť, ktorú činí 
On. Nestelesňujeme plány, 
v ktorých sme neuspeli, sme 
dokonalosť, ktorú dosiahol 
On. Nestelesňujeme hriechy, 
zlo, ktoré sme si vybrali, vy-
bral si nás Kristus. V zmŕt-
vychvstalom Kristovi som 
vyvolený, prijatý, osprave-
dlnený, potvrdený, vykúpe-

ný, úplný, voľný. Stal som sa 
Kristovým priateľom, Božím 
dieťaťom, príbytkom Du-
cha. V Kristovi je vždy viac 
milosrdenstva, ako je v nás 
viny. Našu hodnotu neur-
čuje v Božích očiach to, čo 
sme dosiahli. Určuje ju ten, 
ktorý povedal: „Je dokona-
né!“, ktorý to všetko za nás 
dosiahol. Max Lucado hovo-
rí, aby sme pamätali, že sme 
viac, než vedia urobiť naše 
ruky, sme viac, než majú 
naše ruky, sme viac než to, 
ako nás merajú ruky iných. 
Sme takí, ako je napísané na 
Božích rukách – milovaní.                                                                                                          

Všetci sme jedinečnými 
vláknami tohto sveta. Všet-
ci sa musíme rozhodnúť, čo 
urobím so svojím životom. 
Ak svoje talenty, dary, kto-
ré sme nezaslúžene dosta-
li v podobe času, možnos-
ti, prostriedkov, schopností 
spojíme len s tenkým vlák-
nom svojho vlastného živo-
ta, náš život sa beznádej-
ne pomotá a zauzlí. Vlákno 
nášho života sa zmení na 
pestrofarebnú tapisériu len 
vtedy, keď sa previaže s iný-
mi životmi. A jediný osved-
čený spôsob, procedúra ako 
spevniť tkaninu spoločnosti, 
je odovzdať vlákna svojich 
životov Kristovi.  

Doc. JCDr. 
Miloš PEKARČÍK, PhD., 

námestovský dekan
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Sviečkový pochod za mier a podporu Ukrajiny v Námestove 28. marca 2022.               Foto: Michal GLONEK    
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Počas  pôstneho obdobia 
sa u saleziánov pravidelne 
v nedeľu o 15. hodine ko-
nala krížová cesta. V pred-
poslednú pôstnu nedeľu, 
ľudovo nazývanú Smrtná,  
sa námestovskí saleziáni  
rozhodli zmeniť prostredie 
a pozvať veriacich na krí-
žovú cestu k soche Ježiša 
Krista v Kline.  Ako jed-
no spoločenstvo sa  stretli 
o pol tretej popoludní na 
parkovisku pod kopcom. 
Počasie bolo typické aprí-
lové. Z neba padali vločky 
snehu a polia navôkol boli 
posiate snáď už posledným 
snehom. A ako bonus fúkal 
studený zimný vietor. Ve-
riacich to však neodradilo. 
Starších, hlavne rodičov 
i tých mladších sa tu zišlo 
takmer do stovky. Mnohé 
deti si so sebou niesli aj kl-
záky a boby, pre prípad, že 
sa na nich na snehu aj vy-
šantia.  

Krížovú cestu  viedol don 
Peter Hasidlo. Témou, spá-
jajúcou jednotlivé zastave-
nia, bola rodina. Sprievod, 
ktorý sa pohýnal nahor, bol 
podobný tomu, ktorý nasle-
doval Ježiša hore na Golgo-
tu. Ale toto nebol  dav ne-
návistných alebo bezmocne 
sa prizerajúcich ľudí. Toto 
bolo jedno spoločenstvo, 

jedna rodina, ktorá priš-
la prosiť o požehnanie pre 
svojich najbližších, o vy-
trvalosť niesť kríž, kto-
rý prináša spoločný život 
v manželstve či v rodine. 
Tým krížom sú možno vzá-
jomné nepochopenia, ne-
zhody pováh, finančné ťaž-
kostí, problémy s deťmi, 
neodpustenie, neprijatie... 
Zvlášť niektoré zamysle-
nia o dobrých otcoch, mat-
kách, o odvahe brániť pra-
vé hodnoty, o alkoholizme 
v rodinách, o strate nábo-
ženského života, chudobe, 
chorobách či smrti niekoho 
blízkeho sa veriacich krá-
čajúcich hore cestou hlbo-
ko dotýkali. Mnohí cítili, 
že táto krížová cesta je prá-
ve o nich.

Po záverečnom požehnaní 
mnohí využili toto miesto, 
známe ako slovenský Rio 
de Klin, na prechádzku po 
okolí,  na posedenie si na 
lavičkách a v altánku, ale-
bo sa len tak kochali krásou 
oravskej prírody.  

Ďakujeme otcom salezi-
ánom, že zvolili aj takúto 
formu krížovej cesty. Bolo 
to milé náboženské stretnu-
tie a tiež aj vhodný typ, ako 
stráviť spoločné  nedeľné 
popoludnie v rodine. 

Monika KOZOŇOVÁ 

Krížová cesta na Rio de Klin

Námestovo Ukrajine
Invázia Ruska na Ukrajinu 

nám o sebe odhalila veľa a me-
dzi iným aj to, že ľudskosť ne-
vymrela. Hneď v prvé dni po vy-
puknutí vojny začalo pomáhať 
mesto, dobrovoľníci aj podnika-
telia. Na hranice posielali mate-
riálnu pomoc, zbierali fi nancie 
či ubytovávali utečencov. 

Postupom času bolo treba vy-
riešiť aj praktický život ukrajin-
ských rodín. Vznikol sklad hu-
manitárnej pomoci, pridala sa 
výučba žiakov, doučovanie do-
spelých a aj ich zamestnávanie. 

Prejavom solidarity Námes-
tovčanov bol aj Sviečkový 
pochod za mier a podporu 

Ukrajiny. V trochu inej podobe 
sa pochod zopakuje 19. aprí-
la, kedy je v pláne benefičný 
koncert na podporu Ukrajin-
cov a Ukrajiniek. V podnáz- 
ve má Deň slovensko-ukra-
jinského priateľstva. „A tam je 
skryté, aby sme to nebrali len 
ako iskričku samaritánstva na 
jeden deň či týždeň, ale aby sa 
solidarita stala našou cnosťou 
natrvalo. Budeme ju ešte veľmi 
potrebovať,“  citujeme organi-
zátorov pochodu. Áno, budeme 
ju ešte veľmi potrebovať. Tak 
ako našu ľudskosť...

Bližšie na spomínanú tému 
na str. 4 a 5.  



Už v roku 2019 mesto po-
žiadalo o fi nančné prostried-
ky vo výške cca 18 000 € na 
fi nancovanie vypracovania 
spomínaného dokumentu, 
ktoré boli následne schvá-
lené z mimorozpočtových 
zdrojov.

Tento dokument mal za 
cieľ zmapovať momentálnu 
situáciu v Námestove, čo sa 
týka produkcie CO2 a na-

vrhnúť ako stav zlepšiť.
Vypracovaním nízkouhlí-

kovej stratégie chce mesto 
Námestovo podporiť znižo-
vanie emisií CO2 na svojom 
území a zvýšiť rozvoj mes-
ta, čo prispeje aj k tvorbe 
nových pracovných miest. 
Vypracovaná nízkouhlíko-
vá stratégia poskytuje hod-
notenie mesta v rôznych 
sektoroch s navrhnutými 

opatreniami na zníženie 
produkcie emisií a dáva 
tým všetkým zúčastneným 
stranám niekoľko možností 
ako môžu prispieť k zníže-
niu emisií a efektívne vyu-
žívať energie.

Dokument je tiež dôleži-
tou súčasťou žiadostí o mi-
morozpočtové zdroje.

Prezentáciu predstavili 
spracovatelia z fi rmy VJ - 
Control. Diskusia k téme, 
samozrejme, prebehla, no 
vďaka predošlým trefným 
a vhodným pripomienkam 
komisie výstavby a odboru 

životného prostredia na OÚ 
v Námestove, ktoré boli ná-
sledne zapracované, nebola 
dlhá a poslanci daný doku-
ment schválili.

V ďalších dvoch bodoch, 
ktoré sú na základe roko-
vacieho poriadku povinné, 
a to body rôzne a interpe-
lácie. poslanci diskutovali 
s vedením mesta o rôznych 
aktuálnych témach. Po 
skončení diskusie primátor  
rokovanie 3. mestského za-
stupiteľstva ukončil.

Ing. Dušan JENDRAŠÍK
prednosta MsÚ
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Mosty opäť 
na rokovacom stole

Havarijný stav mostov na 
Slovensku je dlhodobou 
a pálčivou témou, Námes-
tovo nevynímajúc. K tejto 
problematike sa 31. marca 
2022 v priestoroch mest-
ského úradu, na základe 
iniciatívy najväčších za-
mestnávateľov v Námesto-
ve, za podpory primátora 
mesta uskutočnilo rokova-
nie o stave a riešení mos-
ta pri Oravskej Jasenici 
(mostný objekt M3316 na 
ceste 1/78) a mosta ponad 
Oravskú priehradu (most-
ný objekt M7628 na ces-
te 2273). Rokovania boli 
účastní zástupcovia  mes-
ta Námestovo, spoločnosti 
Hern a CTP (Visteon, Mah-
le, YangFeng), predsedníč-
ka Žilinského samospráv-
neho kraja, poslanci NR 
SR, VÚC Žilina, zástupco-
via slovenskej správy ciest 
(SSC), okresného úradu 
a dopravcov.

Po obšírnej diskusii vy-
plynuli z rokovania závery, 
ktoré predniesli zodpoved-
ní za dané objekty. Podľa 
vyjadrenia SSC bude most 
pri Oravskej Jasenici kom-
pletne opravený v roku 
2023 až 2024, avšak výme-
na obrusnej vrstvy asfaltu 
bude zrealizovaná už ten-
to rok. Cieľom je, aby bol 
most zjazdný a bezpečný 
do času jeho úplnej rekon-
štrukcie.

Predstavitelia VÚC Žilina 
informovali, že most ponad 
Oravskú priehradu by mal 
byť zrekonštruovaný v roku 
2025 až 2026, teda po ukon-
čení rekonštrukcie mosta 
pri Oravskej Jasenici.

Ostáva veriť, že oba mosty 
do tej doby vydržia a po ich 
oprave bude zabezpečený 
bezproblémový prístup pre 
všetkých.

Ing. Dušan JENDRAŠÍK

Námestovo chce znížiť emisie a energie využívať efektívne
Tretie tohtoročné Mestské zastupiteľstvo v Ná-

mestove sa konalo 16. marca. Vopred neplánované 
MsZ bolo zvolané kvôli schváleniu strategického 
dokumentu s názvom Nízkouhlíková stratégia – 
mesto Námestovo.

Rokovanie mestského zastupiteľstva na pokračovanie
Štvrté mestské zastupiteľ-

stvo zvolané primátorom 
mesta Milanom Hubíkom 
sa konalo 30. marca 2022. 

Podľa zverejnenej po-
zvánky mali poslanci roko-
vať celkovo o 15 bodoch, 
avšak z časových dôvodov 
bolo napokon prerokova-
ných iba 7 z nich. 

Prvý bod predniesla hlav-
ná kontrolórka JUDr. Elena 
Krausová. Správu o plnení 
uznesení preberali poslanci 
pomerne dlho a napokon ju 
vzali na vedomie.

Správu o výsledku kontro-
ly dodržiavania podmienok 
používania symbolov mesta 
Námestovo a ich uplatňova-
nie v podmienkach mesta 
a mestského úradu priblížila 
taktiež hlavná kontrolórka. 
Po krátkej diskusii vzali po-
slanci správu na vedomie.

Aj tretí bod bol v ges-
cii hlavnej kontrolórky. 

Vypracovala správu o vý-
sledku kontroly systému 
prehlbovania vedomostí po-
trebných na výkon funkcie 
primátora mesta, prednostu 
a vedúcich zamestnancov 
mestského úradu a ich fi -
nancovanie z rozpočtu mes-
ta za obdobie rokov 2019 
až 2021. Po vyjadreniach 
poslancov, vedenia mesta 
i hlavnej kontrolórky po-
slanci vzali na vedomie aj 
túto správu.

Štvrtým v poradí bol pô-
vodne bod deväť, ktorý na 
začiatku MsZ na podnet pri-
mátora poslanci presunuli. 
Týkal sa Návrhu na schvá-
lenie zadania urbanistic-
kej štúdie – Transformácia 
nábrežia. Po dlhej a odbor-
nej debate medzi poslanca-
mi, vedením mesta i odbor-
ne spôsobilou osobou, ktorá 
všetky aspekty problemati-
ky podrobne objasnila, po-

slanci o návrhu mestského 
úradu nehlasovali. Odhlaso-
vali si iný pozmeňujúci ná-
vrh, z ktorého vyplývajú iné 
postupy ako bolo navrhnuté 
MsÚ.

V ďalšom bode, kto-
rý predložil JUDr. Martin 
Panek, poslanci hlasovali 
o Návrhu na schválenie Do-
datku č. 3 k VZN č. 2/2017, 
ktorým sa určujú Zásady 
hospodárenia a naklada-
nia s majetkom mesta. Išlo 
o výšku nájmu, ktorý má 
byť uplatnený pri prenají-
maní pozemkov mestom. 
Navrhnutý dodatok MsÚ 
napokon prijatý nebol – 
poslanci odhlasovali svoj 
pozmeňujúci návrh – naj-
podstatnejšou zmenou bola 
výška nájmu, ktorá sa zme-
nila zo 100 na 35 eur. Pod-
robnosti sú uvedené v spo-
mínanom VZN.

Šiesty bod predniesol pri-

mátor mesta, čím splnil zá-
konnú povinnosť ohľadom 
povinnej informovanosti 
MsZ v rámci rozpočtových 
opatrení. Po krátkej rozpra-
ve poslanci vzali informá-
ciu na vedomie.

V rámci tejto časti MsZ 
bol ďalší bod zároveň po-
sledným. Vedúca fi nančné-
ho oddelenia Mgr. Katarína 
Rusinová predniesla Návrh 
zmeny rozpočtu Domu kul-
túry v Námestove na rok 
2022 rozpočtovým opatre-
ním č. 1/2022. Po vysvet-
lení návrhu prednášajúcou 
poslanci spomínané roz-
počtové opatrenie schvá-
lili.

Následne primátor na zá-
klade prijatého uznesenia 
MsZ, prerušil rokovanie 
a informoval o jeho pláno-
vanom pokračovaní nasle-
dujúcu stredu.

Ing. Dušan JENDRAŠÍK

Pohľad na prácu poslancov MsZ
V poslednom období som 

zaregistroval viacero  in-
formácií o práci poslancov 
MsZ. Počúvame, že poslanci 
MsZ sú zodpovední za to, že 
v meste sa nerealizujú určite 
akcie a nejde to tak, ako by 
sme si všetci priali. Chcem 
poukázať na veci komplex-
nejšie. 

Viackrát som písal na 
stránkach Námestovčana, že 
úspech sa dosiahne iba vte-
dy, keď sa bude vzájomne 
spolupracovať. Od začiatku 
sme sa snažili, aby sa práca 
mestského úradu zlepšila. 
Viacerí poslanci sú profesi-
onálne pripravení v určitých 
oblastiach chodu mesta a sú 
partneri pre pracovníkov 
mestského úradu. Vidno to 
aj na zasadnutiach MsZ. Vy-
tvorili sme komisie, kde sme 
za členov vtiahli ďalších 60 
obyvateľov, ktorí sú ochotní 
pomôcť mestu. Tu mestský 
úrad nie vždy dostatočným 
spôsobom využíva potenciál 
týchto ľudí. Rozhodujúcim 
prvkom je stavebné odde-
lenie. Podľa realizovaných 
akcií sa väčšina  obyvateľ-
stva pozerá na prácu mesta 
a ľudí okolo toho. Poslanci 
počas celého obdobia pod-

porili všetky aktivity, ktoré 
súvisia z rozvojom mesta, 
boli pripravené, resp. získa-
li sa mimorozpočtové zdro-
je. Či už išlo o investície do 
infraštruktúry, ako opra-
vy ciest, ktoré sa realizovali 
v oveľa väčšom rozsahu, ako 
za predchádzajúce  obdobie 
mestského zastupiteľstva. Za 
roky 2015 až 2018 na úrov-
ni 1 mil. eur, za 3 roky od 
roku 2019 na úrovni 2 mil. 
eur.  Zrealizoval sa náučný 
chodník, budujú  sa detské 
ihriska v každej časti mes-
ta. Pripravil sa strategický 
dokument generel dopra-
vy, kde je defi nované, ako 
by doprava v Námestove 
mala v najbližších desiat-
kach rokov vyzerať. Je zre-
alizovaný návrh nábrežia 
priehrady, ako by malo 
nábrežie v budúcnosti vy-
zerať. Vo veľkej miere je 
rozpracovaný projekt po-
zemkových úprav, kde sme 
dosiahli oveľa viac, ako za 
cele predošle desaťročie, aj  
keď tu sme chceli dosiahnuť 
ešte viac. V oblasti  škol-
stva sa realizovalo viacero 
akcií, hlavne MŠ Veterná na 
Brehoch, ZŠ Slnečná  a tak-
tiež ZŠ Komenského, je 

rozpracovaný projekt pre 
ZUŠ a jeho zocelenie pod 
jednu strechu. Tu je pravda, 
že sa nám zatiaľ nepodari-
lo pomôcť s priestormi pre 
najväčšiu ZŠ v meste, pre 
Cirkevnú základnú školu. 
O tom sme už v minulosti 
napísali viacero príspevkov. 
V oblasti kultúry sa investo-
valo do rekonštrukcie kul-
túrneho domu. Podporili sa 
opravy najstarších kultúr-
nych pamiatok v meste, ol-
tárov v Kostole sv. Šimona 
a Júdu. V oblasti športu sa 
navýšil príspevok pre špor-
tové oddiely v meste. Po-
cítila to hlavne TJ Oravan, 
kde sa príspevok na podpo-
ru športových aktivít zvý-
šil výraznejšie. Do futbalu 
cez MŠK bol nárast fi nancií 
menší, hlavne v poslednom 
roku, kedy boli možno oča-
kávania vyššie, ale z dôvodu 
nie vždy dobrej komuniká-
cie a rozdielnym pohľadom 
na majetok mesta a MŠK 
sa očakávania nenaplnili. 
Z pohľadu infraštruktúry pre 
športoviská sa v spolupráci 
s MŠK zmodernizoval are-
ál futbalového štadióna, je 
schválený projekt nového 
ihriska s umelou trávou. 

Zrealizovala sa stavba pre 
vodné športy  a worko-
ut park na nábreží.  Tu je 
potrebné spomenúť, že sa 
nám nepodarila zrealizovať 
stavba pre interiérové špor-
ty, ako volejbal, basketbal, 
hádzaná, či už to nazveme 
väčšia telocvičňa pre 200 až 
300 divákov, alebo športová 
hala. 

Doba nám po dvoch ro-
koch Covidu a pre vojnovú 
situáciu na Ukrajine znova 
nepraje. Je dôležité, aby do-
šlo k ukončeniu bojov a po-
mohli sme ľuďom, ktorí tu 
prichádzajú. Tu patrí po-
ďakovanie mnohým z vás, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom 
pomáhate týmto ľuďom. 

Rast cien materiálov a vý-
konov má určitý vplyv aj 
na investície mesta. Verím, 
že sa podarí dokončiť as-
poň rozpracované projekty. 
Doba nie je jednoduchá, ale 
v každom období boli situá-
cie ľahšie, i ťažšie. 

Vážme si slobodu, ktorú 
máme, lebo vidíme, že slo-
boda nie je samozrejmos-
ťou. Verím, že s Božou po-
mocou to zvládneme.

Ing. Štefan UHLIARIK
poslanec MsZ 

K veľkonočným sviatkom neoddeliteľne patrí aj kolorit ná-
mestia, ktorý dotvára  najmä výzdoba ladená v duchu pre-
búdzajúcej sa prírody. Tento rok sa Technické služby mesta 
Námestovo rozhodli skrášliť centrum veľkonočnou výzdobou 
hneď na dvoch miestach. Tradične výzdobou pri fontáne a ďal-
šiu umiestnili pred dom kultúry. Usilovnosťou pracovníkov 
technických služieb, dobrovoľníkov v rámci ich voľného času 
i podnikateľov mesta tak vznikli na Námestí P. O. Hviezdosla-
va nové veľkonočné postavičky. Vedenie Technických služieb 
mesta Námestovo ďakuje všetkým za ochotu skrášliť priestory 
nášho mesta.                 Text a foto: (ts)

Ďalšie číslo mestských novín Námestovčan 
vyjde 30. júna 2022.

Uzávierka: 17. júna 2022
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Predseda redakčnej rady: 

0907 447 411, e-mail: peterkolada@yahoo.com
Zást. vydavateľa: 0908 607 268, 
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Na sídlisku Brehy bude v rámci vnútrobloku popri Severnej a Veternej ulici obno-
vené existujúce detské ihrisko, kde sa vymení plocha (nová gumená podlaha), ale 
aj herné prvky v počte 11 ks. Pieskovisko bude taktiež repasované. V rámci novej 

výsadby bude za-
sadených približ-
ne 33 ks nových 
stromov, cca 50 
m živých plotov, 
cca 400 m2 no-
vých záhonov 
a rekonštrukcia 
trávnika.
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INVESTIČNÉ AKTIVITY

Regenerácia vnútroblokov v Námestove bude realizova-
ná vo vybraných lokalitách na sídlisku Brehy a Stred. V 
rámci týchto stavebných prác budú obnovené existujúce 
spevnené plochy vrátane mobiliáru za účelom vytvorenia 
bezpečného priestoru na voľnočasové aktivity, oddych a 
posedenie. Ďalej bude v rámci projektu sadových úprav za-
hrnuté doplnenie vhodných výsadieb drevín a zelene s cie-
ľom zlepšiť mikroklimatické podmienky riešených lokalít. 

Na sídlisku Stred vznikne nové viacúčelové ihrisko s 
umelým vodopriepustným športovým povrchom a budú 
osadené nové streetballové koše, nové tyče na volejbalovú 
sieť a záchytná sieť. Mobiliár, ako lavičky, odpadkové koše 
a drobné detské prvky, budú vymenené. Vysadených bude 
približne 26 ks stromov, niekoľko metrov krovov a okrasné 
trvalky a trávy.

STAVEBNÉ ZÁMERY MESTA NÁMESTOVO V ROKU 2022
Mesto Námestovo má v roku 2022 naplánované rozsiahle investičné stavebné zámery, chceme vám podrobnejšie predstaviť aspoň tie najvýznamnejšie.

Návrh riešenia regenerácie vnútroblokov – sídlisko Stred. Nová výsadba zelene a multifunkčné ihrisko.

MODERNIZÁCIA UMELEJ TRÁVY    
Predpokladaná investícia: 280 000 €

V lokalite Čerchle v 
Námestove (za strojár-
ňami – pokračovanie Ul. 
Borinovej) sa nachádza 
vysporiadaných približ-
ne 30 pozemkov, ktoré 
sú určené na výstavbu 
rodinných domov. Mesto 
Námestovo preto zaradilo 
do rozpočtu na rok 2022 
realizáciu inžinierskych 
sietí v podobe vodovodu, 
dažďovej a splaškovej ka-
nalizácie v celkovej dĺžke 
približne 500 m. Časť sietí 
bude realizovaná v spo-
lupráci s Oravskou vodá-
renskou spoločnosťou, 
ktorá ich výstavbu zaradi-
la do svojho investičného 
plánu.

V roku 2022 sa bude realizovať rekonštrukcia podkrovných 
priestorov ZŠ Slnečná, kde vznikne plnohodnotný samostat-
ný priestor so všetkým vybavením pre Základnú umeleckú 
školu Ignáca Kolčáka. V podkroví bude vybudovaných 15 
učební pre individuálnu výučbu a dve samostatné učebne – 

koncertné sály. Súčasťou rekonštrukcie bude aj priestor pre 
vedenie ZUŠ a jej zamestnancov: kancelárie, sklady, kuchyn-
ka a hygienické zázemie. Nové priestory budú plne bezbarié-
rové. V rekonštrukcii sa počíta aj s novými rozvodmi vody, 
kanalizácie, vzduchotechniky, chladenia a vykurovania. 

REKONŠTRUKCIA PODKROVNÝCH PRIESTOROV ZŠ SLNEČNÁ
Predpokladaná investícia: 600 000 €

ĎALŠIE VÝZNAMNÉ INVESTÍCIE
● Výstavba novej prekládkovej stanice TKO Zubrohlava 
● Rekonštrukcia nebytových priestorov Komenského 509 
   pre potreby komunitného centra
● Zjednosmernenie Ul. Hattalova a Benolákova
● Mobiliár v školskom areáli pri CZŠ sv. Gorazda
● Nadstavba MŠ Veterná 
● Urbanistická štúdia – Transformácia Nábrežia
● Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách
● Mobiliár pre Náučný chodník

V rámci programu UEFA HatTrick V (SFZ) 
sa realizuje projekt obnovy futbalovej in-
fraštruktúry v regiónoch, ktorej zámerom 
je podpora futbalu vo vybraných samo-
správach. V rámci projektu bude pod-
porených 10 miest, ako Skalica, Vrútky, 
Lučenec a pod. Medzi podporenými špor-
tovými futbalovými klubmi sa nachádza 

aj náš Mestský športový klub Námestovo 
(MŠK), ktorý má súčasnú umelú trávu v ne-
vyhovujúcom stave. Vďaka modernizácií 
umelej trávy dôjde k jej zväčšeniu, pričom 
bude položený nový trávnik najvyššej kva-
lity FIFA Quality PRO. Slovenský futbalový 
zväz prispeje na obnovu futbalového ihris-
ka MŠK fi nančnou čiastkou 100 000 €. 

V časti Čerchle v Námestove (Kvetná ul.) bude vybudovaná oddychová zóna pre širokú 
verejnosť bez rozdielu veku. Na ploche približne 250 m2 vznikne priestor pre najmenších 
obyvateľov nášho mesta. Zároveň budú súčasťou oddychovej zóny aj fi tness prvky.

Vizualizácia návrhu oddychovej zóny na Čerchliach.

VYBUDOVANIE ODDYCHOVEJ ZÓNY – ČERCHLE
Predpokladaná investícia: 60 000 €

REALIZÁCIA INŽINIERSKYCH SIETÍ V LOKALITE ČERCHLE VODA, KANÁL
Predpokladaná investícia: 400 000 €

REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV                   
Predpokladaná investícia: 300 000 €

Návrh riešenia regenerácie vnútroblokov – sídlisko Brehy. Nová výsadba ze-
lene a multifunkčné ihrisko.

Vizualizácia návrhu nových priestorov pre ZUŠ v podkroví ZŠ Slnečná.

Rozsah realizácie inžinierskych sietí v lokalite IBV Čerchle.



Strach odbúra pomoc
„Moja prvá myšlienka bol 

obrovský strach,“ hovorí Ma-
tej. Namiesto uvoľňovania 
opatrní po dvoch rokoch pan-
démie prišla vojna. Väčšina 
ľudí to všetko pozná len z ho-
dín dejepisu či rozprávania 
starších a tam to aj malo os-
tať. „No zrazu je to tu. A nik 
z nás nevie, ako sa s tým vy-
sporiadať a čo sa bude diať 
ďalej.“

Keď pre Mateja odznel pr-
votný šok, nastúpila solida-
rita. „Vedel som, že úzkosť 
a strach odbúram práve tým, 
že pomôžem.“ Zapojil sa do 
rôznych finančných a mate-
riálnych zbierok a rozmýš-
ľal aj nad tým, že sa pridá 
k dobrovoľníkom pomáha-
júcim na hraniciach, alebo 
prepustí svoj byt pre ukra-
jinskú rodinu. To sa mu však 
nakoniec nepodarilo. „Keď 
ich ale teraz vidím žiť me-

dzi nami, myslím si, že by im 
padol vhod nejaký program. 
A k tomu by som chcel vy-
zvať aj ostatných.“

Pomoc núdznym svoj účel 
splnila, no strach sa občas 
aj tak objaví. Matej vie, že 
momentálne Slovensku nič 
nehrozí, bojí sa dôsledkov. 
Občas sa zamyslí, čo sa bude 
diať a ako sa to na ľuďoch 
podpíše, keď sa všetko skon-
čí a bude dobre. „Rád by 
som sa oženil, mal deti, ale-
bo si postavil dom. Ale kde? 
Do sveta, kde si nie sme istí 
zajtrajškom?“

Pri pomoci sa nešetria
„Ľudia o tom často ani ne-

vedia, ale podnikatelia sa 
do rôznych pomocí zapájajú 

pravidelne,“ hovorí Rastislav 
Žulko, predseda občianskeho 
združenia Oravskapriehrada.
eu. Odovzdať časť úspechu 
tým, ktorí to najviac potre-
bujú, berú ako svoju morálnu 
povinnosť. A inak tomu ne-
bolo ani teraz.

„Hneď som začal zisťo-
vať, kto z nás môže pomôcť 
a akým spôsobom.“ Pozitívnu 
reakciu dostal takmer okam-
žite. Združenie podnikateľov 
spolupracuje s V.I.A.C. – In-
štitútom pre podporu a rozvoj 
mládeže, okresným úradom, 
mestom aj okolitými obca-
mi. „Poprosili nás, aby sme 
sa šetrili, pretože teraz je po-
moci veľmi veľa, no čoskoro 
budú ľudia vyčerpaní a bude 
ich treba nahradiť.“ Napriek 
tomu, mnohí z nich sa roz-
hodli pomôcť už teraz.

Spolu s občianskym združením 
Oravskapriehrada.eu aktuál-
ne spisujú aj voľné pracovné 

miesta pre Ukrajincov. „Po-
žiadal nás o to okresný úrad 
a dvaja z nás už pár z nich aj 
prijali.“

Samotný Rastislav už päť 
rokov pracuje v rodinnom 
obchode s kuchynskými po-
trebami. „Pre Ukrajinu sme 
vytvorili zbierku a zapojili 
sme sa tiež do rôznej huma-
nitárnej aj finančnej pomoci,“ 
hovorí. 

Keď podáva pomocnú ruku, 
je pre neho dôležité vedieť, 
kam smeruje. Rozhodol sa 
pomoc nedeliť medzi viac or-
ganizácií, ale účinne a efek-
tívne pomôcť konkrétnym ľu-
ďom na Orave, a to tak, aby 
pomoc ihneď pocítili. „Ak sú 
na Orave utečenci, ktorí sú 
v núdzi, istotne pomôžeme.“

Pomáha 
aj skúšané gastro

Do pomoci pre Ukrajinu 
sa zapojil aj Tomáš Dibdiak, 
ktorý podniká v gastro prie-
mysle už 13 rokov. „Vypu-

kol konflikt a ja som vedel, 
že treba pomôcť,“ hovorí. 
Obce začali zdieľať infor-
mácie, objavovali sa koor-
dinátori a vznikali zbierky. 

„Hneď v prvý týždeň som 
posielal na hranicu detské 
plienky, výživu aj plastový 
riad.“

Keďže na Orave pracu-
je veľa Ukrajincov a jednu 

z nich sám zamestnáva, rých-
lo sa dopočul o ďalších potre-
bách. Každý z nich má svojich 
známych, ktorých sa snažil 
dostať do bezpečia, ubytovať 

a pomôcť materiálne.
Tomáš preto poskytol svoj 

hotel na dočasné ubytova-
nie utečencov, stará sa o ich 
stravu aj základnú materiálnu 
pomoc. Zároveň vozí jedlo aj 
do penziónu v Trstenej. „Nás 
to až tak veľa nestojí, hotel tu 
máme, kúrime v ňom, či je 
tu jeden človek alebo desia-
ti, a za normálnych okolností 
vyhodíme veľa jedla. Takto 
aspoň pomôžeme dobrej 
veci.“

Aj po dvoch rokoch pan-
démie koronavírusu? Gastro 
priemysel utrpel najviac. „Je 
pravda, že nám to dalo za-
brať, ale ustáli sme to.“ Aj 
preto, lebo neboli závislí len 
na tom, či sa k nim do reštau-
rácie príde niekto najesť, ale-
bo sa ubytuje v hoteli. Iní na 
tom boli oveľa horšie.

„A napriek tomu, že boli 
skúšaní, pomáhajú.“ Tomáš 
hovorí, že tak, ako ostatní 
z gastro priemyslu, aj on cíti 
potrebu pomôcť. Nikde svoju 
pomoc neukazuje, neznačí si 
výdavky na prípadné preplá-
canie od štátu, ani si nerobí 
vlastné promo. „Cítim potre-
bu pomáhať a možno pri tom 
inšpirujem aj iných.“

O to viac ho mrzí, že sa in-

ternetom šíri vlna nenávisti. 
Vraj prečo podnikatelia ne-
pomáhajú Slovákom alebo 
ešte horšie, Ukrajinci tu prišli 
na dovolenku. „Je to smutné, 
pretože pomoc je tu aj pre 
Slovákov.“ Zhorí v dedine 
dom a hneď ľudia druhých 
ratujú, vytvárajú zbierky či 
opravujú škody.

„A ak si niekto myslí, že 
Ukrajinci u nás dovolenkujú, 
je to hlúposť.“ Podľa Tomá-
ša si nikto z nás ani len nevie 
predstaviť, aké je zbaliť sa do 
jednej tašky, nemať domov 
a čakať, aby ráno niekto po-
skytol raňajky či o pár hodín 
neskôr obed. „Myslím, že 
každý z nás robí všetko pre 
to, aby sa u nás cítili kom-
fortne a nič im nechýbalo, no 
pri pohľade na nich cítite len 
obrovské utrpenie.“ 

Aké máme šťastie...
Námestovské divadlo dNO 

bude mať čoskoro tri roky. 
„Okrem divadla sa zapájame 
aj do rôznych činností mesta, 
kraja alebo tretieho sektoru,“ 
hovorí jeden zo zakladateľov, 
Lukáš Kubík. Štyri dni po vy-
puknutí vojenského konflik-
tu zorganizovali na námestí 
Sviečkový pochod za mier 
a podporu Ukrajiny.

Pochod uviedli úryvkami 
z Krvavých sonetov od Pav-
la Országha Hviezdoslava. 
Začal ich písať pár týždňov 
po začiatku prvej svetovej 
vojny, ale vydať ich mohol 
až po jej skončení. „Vyjadru-
jú zdesenie nad vypuknutím 
vojny, dovtedy nevídaných 
rozmerov.“

Okrem solidarity s Ukraji-
nou trápenou vojnou mysleli 
aj na občanov Ruska, kto-
rí svoj nesúhlas nemajú ako 
vyjadriť. „Myslím si, že kaž-
dý z nás si uvedomoval, aké 

4 PUBLICISTIKA Námestovčan  8. 4. 2022

Námestovo pre Ukrajinu. Pomáha mesto, 
Vo štvrtok 24. februára sme sa zobudili do iného sveta. Na na-

šich východných hraniciach vypukla vojna. Rusko bombarduje 
územie Ukrajiny, presúvajú sa tanky, Ukrajinci utekajú z vlasti. 
Zvedavosť, ľútosť, hnev, ale i strach nás pripútavajú k nosičom 
informácií. Minútu po minúte sledujeme správy, fotografie aj 
videá. Je to blízko a predsa ďaleko. Hrôzu celej situácie však 
precítime až vtedy, keď sa zočí-voči ocitáme pred utekajúcimi 
z miest tejto vojnovej katastrofy. Sú to matky s malými deťmi 
a celým životom iba v plastovej taške. Ak sme dostatočne vní-
maví, pochopíme toho o živote veľa. Ale okamžite najmä to, že 
im treba pomôcť. A Námestovo pomáha... 

Štyri dni po vypuknutí vojny na Ukrajine sa konal v Námestove sviečkový pochod, organizovaný námestovským divadlom dNO. 
Medzi účastníkov prišiel aj Ukrajinec Oleksiy Kolochko. Jeho túžbou bolo dostať tu mamu aj sestru. Podarilo sa... 

Foto: (dNO)

Zo skladu humanitárnej pomoci si ukrajinské rodiny môžu vziať potraviny, hygienu, školské potreby aj oblečenie.   Foto: (kc)

Tretiakom zo ZŠ na Brehoch pribudla spolužiačka z Ukrajiny. Takto sa učia slovenský jazyk.  
                    Foto: (dm)



máme šťastie, keď môžeme 
vyjsť do ulíc a povedať svoj 
názor.“ 

Od Hviezdoslavovej so-
chy sa pochod potichu a so 
sviečkami v rukách presunul 
až k domu kultúry. Tam bola 
pripravená svetelná inštalá-
cia ukrajinskej vlajky a svoj 
prejav povedal aj Ukrajinec 
Oleksiy Kolochko, ktorému 
sa o pár dní nato podarilo na 
Slovensko dostať mamu aj 
sestru. V závere ľudia mohli 
prispieť do finančnej zbierky. 
Časť z nej poslali divadelníci 
na Ukrajinu a zvyšok nezis-
kovej organizácii Post Bel-
lum.

Zopakuje sa takáto mani-
festácia? „Áno, ale v inej 
forme,“ povedala riaditeľka 
domu kultúry  a spoluzakla-
dateľka divadla dNO, Da-
niela Kubíková. V utorok 19. 
apríla v spolupráci s dobro-
voľníkmi a komunitným cen-
trum chystajú benefičný kon-
cert na podporu utečencov z 
Ukrajiny. V pláne sú vystúpe-
nia, tvorivé dielne, ochutnáv-
ka slovenskej kuchyne, ale aj 
psychologická či jazyková 
pomoc. „Komunikujeme aj 
s ukrajinskou komunitou, aby 
sa zapojili aj oni a ukázali, čo 
je v nich.“

Podnázov benefičného kon-
certu je Deň slovensko-ukra-
jinského priateľstva. „A tam 
je skryté, aby sme to nebrali 
len ako iskričku samaritán-
stva na jeden deň či týždeň, 
ale aby sa solidarita stala 
našou cnosťou natrvalo. Bu-
deme ju ešte veľmi potrebo-
vať,“ dodal Lukáš.

Dôležité je prísť
Súčasťou služieb, ktoré pre 

Ukrajinu zastrešuje Komu-
nitné centrum v Námestove, 
je aj sklad humanitárnej po-
moci. Sídli v bývalej lekárni 
v budove starej polikliniky 
a otvorený je každý utorok 
a štvrtok od deviatej do jede-
nástej a poobede od tretej do 
piatej. 

Slúži ako príjmové a výdaj-

né miesto pre celý okres. Ľu-
dia tu môžu doniesť potravi-
ny, hygienu, školské potreby 
aj oblečenie. „Všetko zaevi-
dujeme, pekne sa poďakuje-
me a začneme vykladať,“ ho-

vorí jedna z dobrovoľníčok, 
Marta Mokošáková. 

Niektorí sa prídu opýtať, 
čo sklad potrebuje, iní done-
sú podľa vlastného uváženia. 
„Minule tu bol chlapec, ktorý 
doniesol pár balíčkov múky 
a vodu, niekto by si povedal, 
že je to málo. Ale vôbec nie, 
dôležité je, že prišiel.“ Mo-
mentálne by sa im však naj-
viac zišiel olej, cukor, ryža, 
pohánka, ale aj croissanty či 
hygienické potreby.

Našli sa aj takí, ktorí po-
moc poňali v duchu uprato-
vania a zbavovania sa nepo-
trebných vecí z domácnosti. 
„Triedime to a čo je staré, 
dáme preč.“

Jedna ukrajinská rodi-
na má nárok raz do týždňa 
prísť do skladu a nabrať si 
potraviny, hygienu a škol-
ské potreby do jednej väčšej 
tašky. Šatstva si môžu vziať 
toľko, koľko potrebujú. Pra-
vidlom je, že sa musia pre-
ukázať dokladmi od polície 
a povedať, kde a u koho bý-
vajú. To potom dobrovoľ-
níčky znovu evidujú. 

Stávajú sa vraj aj ťažké 
situácie, kedy musia rodi-
nu upozorniť, že potravín 
si nabrala príliš veľa. „Je 
to hrozné, ale korigovať 
to musíme, pretože ľudí je 

veľa a chceme, aby sa po-
moc ušla naozaj každému.“

Ukazujú sa však aj kultúrne 
rozdiely. Veľmi málo sa zo 
skladu míňajú detské výživy, 
kaše, ale napríklad aj ovocné 
čaje. „Ukrajinci mnohé po-
traviny nepoznajú.“ Na také 
prípady je v sklade poruke aj 
Ukrajinka Mariana. 

Tá aj so svojimi deťmi býva 
u dobrovoľníčky Marty. „Môj 
syn pracuje s jej manželom,“ 
vysvetľuje. Preto ešte v ten 
deň, keď vypukla vojna, pri-
šli pre nich na hranicu. „Ve-
dela som, že to bude nároč-
né, ale chcela som pomôcť.“ 
Najhoršie boli vraj prvé dva 
týždne, kým si na seba všet-
ci zvykli. „A teraz neľutujem 
a myslím si, že sme si veľmi 
sadli.“

Jazyk je podobný/
„Mova jest schuža“ 

Bývalá učiteľka Dana Ko-
záková vedie doučovania 
rôzneho zamerania pre deti, 
študentov aj dospelých. Keď 
vypukla vojna na Ukrajine, 
ponúkla sa, že môže pomôcť 

deťom alebo skupinke začle-
niť sa do školského prostre-
dia. Ovláda viaceré jazyky 
a počas vysokej školy bola 
ako misijná dobrovoľníčka 
na Ukrajine, preto sa jazy-

kovej bariéry nebála. „Na-
koniec ma oslovila riaditeľ-
ka z komunitného centra, či 
by som neskúsila doučovať 
ukrajinské ženy slovenský 
jazyk,“ vysvetľuje. Súhlasila.

Prvú hodinu slovenčiny 
mali posledný marcový pon-
delok. „Pracujeme s knihou 
Krížom-krážom, ktorá je si-
tuačná,“ vysvetľuje. Nerobia 
doslovný preklad, ale disku-
tujú a nacvičujú, ako zvyk-
neme na Slovensku reagovať, 
prípadne ako my, Slováci, 
dané slová chápeme. V ďalšej 
časti hodiny po dobrovoľníč-
ke jednotlivé frázy opakujú 
a potom si ich precvičujú vo 
dvojiciach. 

Jazyky sú si vraj veľmi po-
dobné, no líšia sa výslovnos-
ťou a prízvukom. Narazi-
li však aj na slovíčka, ktoré 
vôbec nepoznajú. Napríklad 
v ukrajinčine nepoznajú pria-
my preklad výrazu  „nech sa 
páči.“

Hoci sa čas snažia využiť 
naplno, jedna hodina týžden-
ne nestačí. Zároveň sa dob-
rovoľníčke ozývajú aj ďalšie 

skupinky, ktoré by o kurz mali 
záujem. Vytvorila preto kanál 
na YouTube aj skupinu na Fa-
cebooku, kde prisľúbila dávať 
materiály na precvičovanie, 
aby k tomu mal prístup, kto-

koľvek má záujem. „Stále je 
to ešte len v plienkach a hľa-
dáme si cestu, no kto bude 
chcieť, môže sa pridať a na-
vzájom si pomôžeme.“

Pomoc potrebujú iní
„Ukrajina je môj domov. 

A ten je vždy len jeden. Ľúbiť 
ho budete stoj čo stoj,“ hovo-
rí Ukrajinec Alex. V decembri 
tomu budú štyri roky, čo man-
želku s deťmi nechal doma 
a on sa presťahoval za prácou 
do Námestova. Musel.

Kým tu človek prácou vo 

fabrike zarobí okolo 700 eur, 
tam len 200. Ale škôlky, ško-
ly, krúžky, byt, kúrenie, elek-
triku aj jedlo, všetko treba 
platiť. „Neostávalo nám už 
nič iné nazvyš.“

Za rodinou chodil len dva-
krát do roka, oni za ním vô-
bec. „Bolo to málo, aj preto 
sme tento rok plánovali, že sa 
za mnou presťahujú.“ Podľa 
plánu prišla dcéra 24. febru-
ára, manželka so synom ešte 
ostala na Ukrajine. Medzi-
tým však Rusko rozpútalo 
vojnu. 

„Hneď som jej volal, nech 
sa zbalia a nasadnú na prvý 
vlak.“ Manželka najprv od-
mietala, no keď intervaly 
počas ktorých sa ukrývali 
v podzemí boli častejšie než 
tie, ktoré trávili hore, roz-
hodla sa ísť. „Cestovali dva 
dni a dnes sme už, našťastie, 
všetci spolu,“ hovorí Alex.

Slovensko si chvália, vraj 
sme dobrá a štedrá krajina. 
Pomoc pre seba aj svoju rodi-
nu však odmietajú. „Ja mám 
dve zdravé ruky aj nohy, 
a tak budem robiť všetko 
preto, aby som si svoju ro-
dinu uživil sám.“ Trebárs 
aj 300 hodín mesačne alebo 
v dvoch prácach. „Ale sám.“

Podľa Alexa sa nájdu špe-
kulanti, ktorí budú pomoc 
ľudí využívať, no oveľa viac 
je tých, ktorí ju skutočne po-
trebujú. „A to by som nebol 
Ukrajinec, ak by som zaberal 
miesto niekomu inému.“

Dorota MIKULÁŠOVÁ
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Spoločenstvo sv. Márie Magdalény 
Ťa pozýva na púť v termínoch:

  2.   6. –   9. 6. 2022   Zoslanie Ducha Svätého
  6.   9. – 13. 9. 2022   Povýšenie Sv. Kríža     
28. 12. 2022 – 3. 1. 2023   Silvester + Nový rok
Spoločenstvo sv. pátra Pia Ťa pozýva na Mladyfest     
v termíne  30. 7. – 8. 8. 2022                            230 €
Program púte: svedectvá, Podbrdo, Križevac, večerný program 
v Medžugorí, ...
V cene je zahrnuté: ubytovanie, doprava, obedy, poistenie, tlmočnícke služby 
a poplatky v Medžugorí.
Kontaktná osoba: Jozef Rončák, tel. 0914 137 885 
                          e-mail: jozefroncak730@gmail.com

Panna Mária Ťa pozýva do Medžugoria aj v roku 2022

20
0 

€

Ja sám som
Láska, som
Milosrdenstvo.
Ani ten najväčší
hriešnik, ktorý
sa môjho súcitu
dovoláva,
nebude
potrestaný, ale
mu v mojom
ľudsky
nepochopiteľnom
a nekonečnom
milosrdenstve
odpustím.

Ježišu, dôverujem Ti!

Jedna jediná, zbožne prežitá svätá omša v tvojom ži-
vote, ti bude na väčší osoh, ako mnohé iné – obetova-
né za teba po smrti. Budeš uchránený od mnohých
nebezpečenstiev a nešťastí, ktoré by inak na teba boli
doľahli. Každou svätou omšou si skracuješ tvoj očis-
tec. Každá svätá omša získa pre teba väčší stupeň slá-
vy v nebi. Kňazské požehnanie, ktoré prijímaš vo svä-
tej omši, je potvrdené Bohom samým. Si obklopený
veľkým počtom svätých anjelov, ktorí sa takisto s po-
božnosťou zúčastňujú na tejto zbožňovania hodnej
obeti.  Tvoje časné záležitosti budú zvláštnym spôso-
bom požehnávané z neba.
Ak svätú omšu, na ktorej si prítomný, obetuješ
k oslave niektorého svätca, tak ďakuj v nej Bohu
za tie milosti, ktoré mu On sám udelil. Tým zväčšíš
ešte viac jeho slávu, radosť i jeho nebeskú blaže-
nosť a získavaš si tak jeho zvláštnu ochranu. Vždy,
keď sa zúčastníš na svätej omši, obetuj ju okrem
iného i k oslave svätých, ktorých svätá Cirkev prá-
ve v ten deň slávi. Pri nápadoch, ktoré nesmerujú
k láske, alebo sú namierené proti blížnemu (ako i pri
hriešnych a márnivých myšlienkach), vždy hneď za-
reagovať zvolaním: „Môj Ježišu, milosrdenstvo!“
a každý deň: „Duchu Svätý, osvieť ma, posilni ma,
posväť ma“ (môže sa pridať i vlastná modlitba).

Tento (tak krátky) ruženec k Božiemu
milosrdenstvu sa modlíme na zvyčajnom

ruženci, a to nasledovne:

Na začiatok:
Otče náš ... Zdravas’, Mária ... Verím v Boha ...

Na veľkých perlách:
Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo
tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Kris-
ta na odčinenie našich hriechov a hriechov celého
sveta.

Na malých perlách 10-krát (bez modlitby Zdravas’,
Mária):

Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo
s nami a s celým svetom.

Na záver ruženca 3-krát:
Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný, zmi-
luj sa nad nami i celým svetom!

„Modli sa stále ruženec, ktorý som ťa naučil. Každé-
mu, kto sa ho bude modliť, udelím veľké milosrden-
stvo v živote, a zvlášť v hodine smrti.“
Ľudstvo bude schopné nájsť pravý pokoj až vtedy, keď
sa v úplnej nádeji obráti k môju milosrdenstvu. Odkáž
tomuto trpiacemu ľudstvu, že sa musia utiekať k môjmu
milosrdnému srdcu a ja ich naplním pokojom. “

SVÄTÁ OMŠA
Koľko veľkých milostí môže človek vďaka svätej omši
obsiahnuť.
Boh nám z nich stále štedro rozdáva. Stačí len, aby
sme si po ne prišli.
Boh nás len pozýva – nenúti. Chce, aby sa každý sám
za seba rozhodol.
V hodine smrti budú tvojou veľkou útechou všetky tie
sväté omše, na ktorých si sa v tomto živote zbožne
zúčastnil.
Každá svätá omša ťa bude doprevádzať pri Božom súde
a bude ti obhajobou.
Vďaka každej svätej omši si schopný do takej miery
odčiniť tvoje tresty za hriechy, akou mierou zbožnosti
sa na nej zúčastníš.
Ak sa zúčastňuješ na svätej omši zbožne, tým preuka-
zuješ tú najväčšiu poctu svätému človečenstvu nášho
Spasiteľa. Kristus tu vykonáva náhradu za všetkú tvo-
ju nedbanlivosť a priestupky. On ti odpúšťa každý cha-
bý hriech, proti ktorému si sa rozhodol zo všetkých
síl vzoprieť a vyhnúť. On ti odpúšťa i všetky tie hrie-
chy, ktoré si neuvedomuješ a teda si sa z nich ešte
nikdy ani nespovedal. Diablova moc nad tebou sa stá-
va podlomenou.
Dušiam v očistci zaisťuješ tú najväčšiu útechu.

dobrovoľníci, podnikatelia...

Nezaháľajú ani ukrajinské ženy. Raz do týždňa ich slovenčinu doučuje dobrovoľníčka Dana Kozáková.                    Foto: (kc)
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Mať meno s významom oslavujúcim MIER  

Druhého apríla 1945, na 
Veľkonočnú nedeľu postu-
povala Sovietska armáda 
z Poľska cez Bobrov a od 
Tvrdošína. Okolo 14. hodiny 
došla k obci Slanica, kde ju 
nemecké vojsko od Wagne-
rovej píly začalo ostreľovať. 
Červená armáda jeho paľbu 
opätovala. Tuhé boje trva-
li až do 3. apríla a 4. aprí-
la opúšťajú mesto poslední 
Nemci. V Námestove počas 
oslobodzovacích bojov za-

hynulo udusením, upálením 
v rumoviskách alebo zabitím 
75 nevinných obyvateľov 
mesta. Kniha Vojna je voj-
na, ktorú som pred pár rok-
mi vydal, prináša svedectvá 
o neľahkých osudoch ľudí 
pochádzajúcich z Námesto-
va. Rozpráva o odvahe, dôs-
tojnosti človeka, nezlomnej 
viere ľudí v Boha a túžbe po 
krajších zajtrajškoch. Neho-
vorí len o obetiach, ale aj 
o traumatizujúcich násled-

koch z vojny u preživších, 
ktoré si nesú po celý svoj ži-
vot... a aj po 70-tich rokoch 
sú to stále živé spomienky. 
Ako príklad vyberám jed-
nu traumatizujúcu spomien-
ku „preživšieho“ z knihy. 
„Budovy v meste nezničili 

delostreleckou paľbou len 
Rusi, ale počas úteku ich 
podpaľovali aj Nemci. Môj 
brat Milan mal vtedy asi len 
sedem mesiacov. Približne 
dva mesiace po bombardo-
vaní zomrel, lebo sa priotrá-
vil dymom v pivnici, kde 

sme sa skrývali,“ hovorí 
s neskrývaným smútkom.

  Je naozaj neodpustiteľné, 
že vo vojnách „niekoho“ tr-
pia nevinní civilisti  a hlavne 
deti. Nikdy nebudem súhla-
siť s výrokmi typu, že „500 

tisíc nevinných detských 
obetí v Iraku stálo za to“, 
ako sa vyjadrila nedávno 
zosnulá uznávaná svetová 
politička, diplomatka, mi-
nisterka zahraničných vecí 
USA a „neúnavná bojovníč-
ka za demokraciu a ľudské 
práva“ 12. mája  1996 a po-
važujem to za absolútne „ob-
ludný“ výrok. Koľko takých 
istých nevinných detských 
obetí „stálo za to” v bývalej 
Juhoslávii, v Líbyi, v Sý-
rii, dnes na Ukrajine, ako 
aj v iných štátoch, ktoré sa 
pod rúškom šírenia „slobo-
dy a demokracie“ ako aj mo-
cenských ideálov premenili 
na vojnovú zónu a spálenú 
zem? Naozaj nejestvuje dob-
rá a zlá vojna. Existuje len 
zlá a ešte horšia... 

Som naozaj znepokojený 
rozpútaným vojnovým kon-
fliktom neďaleko hraníc Slo-
venska. Som rozčarovaný 
a mám obavy z toho, že ako 
„mierový“ štát  zásobujeme 
konflikt zbraňami a streli-
vom, určeným na zabíjanie... 
a nebude to len tým, že meno 
Miroslav je slovanského pô-
vodu s významom oslavujú-
cim mier.

Miroslav HAJDUČÍK
Zbombardovaná  a vypálená Mláka. Pohľad z miesta, na ktorom dnes stojí budova OC Galileo 

na Ul. Hviezdoslavova.

 Zbombardovaná časť námestia – dnes administratívna bu-
dova COOP Jednoty na  Hviezdoslavovej ulici.         Foto: ar 

Je niečo po štvrtej hodine rannej, kedy bývam spra-
vidla už svieži a vyspatý. Mal by to byť jeden z tých 
mojich slávnostnejších dní, kedy mám meniny... a 
ponímanie osláv môjho mena začínam možno aj tro-
chu netradične. Meno Miroslav je slovanského pô-
vodu s významom oslavujúcim mier – pousmial som 
sa nad touto náhodnou symbolikou. V numerológii 
vraj muž s týmto menom má reálny pohľad na svet. 
Nikdy veci neprikrášľuje, nezveličuje, všetko berie 
tak, ako to býva. OK... Celkom to na mňa sedí a tak 
sa púšťam do písania článku, s ktorým som aj dosť 
otáľal, pretože informácií o vojnovom konflikte majú 
ľudia za posledný mesiac naozaj nadbytok. Pravde-
podobne nik zo súčasníkov nepredpokladal, že po 
77-mich rokoch mieru budeme mať v roku 2022 oba-
vy z hroziaceho ďalšieho vojenského konfliktu. Uda-
losti posledných dní ma však jednostaj presviedča-
jú o tom, aké je dôležité, aby sme na hrôzy, ktoré so 
sebou prinášajú vojny, nikdy nezabudli a neustále si 
pripomínali hodnotu „posolstva mieru“.  

ORAVCI NÁRODOVCI

Portrét Martina Hamuljaka

Organizačné a vydavateľské 
aktivity Martina Hamuljaka

Martin HAMULJAK, ro-
dák z Oravskej Jasenice (1789 
– 1859), ktorý po štúdiách od 
roku 1813 pôsobil ako účtov-
ný úradník v Miestodržiteľskej 
rade v Budíne, od začiatku 20. 
rokov 19. stor. sa aktivizoval 
ako organizátor širšieho kruhu 
príslušníkov druhej bernolá-
kovskej generácie, sústredenej 
v Pešti a Budíne, medzi ktorý-
mi boli viacerí oravskí rodáci. 
Je známe, že títo dejatelia v tom 
čase úzko spolupracovali so 
známymi reprezentantmi okru-
hu Jána Kollára, Pavla Jozefa 
Šafárika a ďalších slovanských činiteľov. Rozvíjali úsilie o za-
loženie Slovanskej knižnice či literárneho časopisu, o vydávanie 
vedeckých diel i portrétov slovanských osobností a i. Výsled-
kom intenzívnej spolupráce bolo založenie literárneho Spolku 
milovníkov reči a literatúry slovenskej v Budíne v roku 1834, 
ktorého prvým predsedom sa stal Ján Kollár a tajomníkom M. 
Hamuljak. Hlavným zámerom a konkrétnym výsledkom Spolku 
milovníkov bolo vydávanie literárneho almanachu ZORA, kto-
rý vyšiel v štyroch ročníkoch v rokoch 1835 – 1840. Hlavným 
obsahom  almanachu bolo publikovanie literárnych prác súčas-
ných autorov v bernolákovčine i v češtine, medzi ktorými pat-
rilo reprezentatívne miesto básnickej tvorbe Jána Hollého. Do 
jednotlivých ročníkov Zory M. Hamuljak ako hlavný organizá-
tor vydania zaraďoval aj obrázky miest i portréty slovanských 
dejateľov ako ilustrácie k jednotlivým príspevkom (Mikuláš 
Šubič Zrínsky, Mikuláš Jurišič a i.). Žiaľ, vydanie portrétu An-
tona Bernoláka sa Hamuljakovi neporadil realizovať. V oblasti 
publikovania portrétov medzi najvýznamnejšie patrilo vydanie 
portrétu básnika Jána Hollého od maliara Jána Fridricha Liede-
ra, ktorý vyšiel v treťom zväzku jeho súborného diela Básne v 
roku 1842.

Portrét Martina Hamuljaka
V období úspešne sa rozvíjajúcej vydavateľskej aktivity Spol-

ku milovníkov v polovici 30. rokov 19. stor. Hamuljak, popri 
vlastnej úradnej zaujatosti, si našiel čas a rozhodol sa dať vyho-
toviť vlastný portrét. Bližšie okolnosti vzniku portrétu – olejo-
maľby nateraz nepoznáme. Vieme len, že portrét M. Hamulja-
ka vyhotovil v roku 1837 pravdepodobne v Pešťbudíne bližšie 
neznámy maliar P. Richter, ako svedčí signovanie na origináli, 
zachovanom v Literárnom múzeu SNK. Tento portrét zachytáva 
podobu M. Hamuljaka vo veku blízko 50 rokov. Po penzionova-
ní a  odchode z Budína na rodnú Oravu v roku 1856 M. Hamul-
jak odovzdal portrét so svojou 

V príspevku o podobizni Antona Bernoláka (Námestovčan, 17. 
12. 2021) sme hľadali odpoveď na otázku, či poznáme skutoč-
né podobizne významných slovenských dejateľov z našich ná-
rodno-kultúrnych dejín. Z okruhu oravských rodákov z obdobia 
slovenského národného obrodenia, reprezentantov druhej ber-
nolákovskej generácie sa zachoval portrét vedúcej osobnosti 
tejto generácie – Martina Hamuljaka, uložený v Literárnom mú-
zeu Slovenskej národnej knižnice, známy neskôr vo viacerých 
stvárneniach.

Perokresba Hamuljakovho 
portrétu (1864)

Pokračovanie na 10. str.





Učenie nie je mučenie, keď 
sa zapojí do vzdelávania tvori-
vosť a zábava. To je heslo na-
šich pani učiteliek v školských 
kluboch, ktoré sa každý deň 
plnia dobrými nápadmi a úče-
lovými aktivitami. 
V školskom klube sa 
pani učiteľky, Mária 
Kormaňáková, Zuza-
na Gereková, Slávka 
Moravská, Jana Iva-
nová vždy snažia pre-
pojiť mimoškolskú 
činnosť so školský-
mi záujmami a pro-
jektmi, ale i prierezo-
vými témami, ako sú 
environmentálna vý-
chova, regionálne de-
jiny či naše kultúrne 
dedičstvo.  Žiaci pani 
učiteľky Márie Kor-
maňákovej  sa prostredníc-
tvom projektu s názvom Sop-
ka, ktorého výstupom bol che-
mický pokus, naučili o sop-

ke a jej vlastnostiach. Pomo-
cou tvorivých projektov sa 
žiaci v klube učia o separo-
vaní odpadu, spoločne budu-
jú mestá z kartónu a zúčastňu-
jú sa na tvorivých dielňach ve-

dených našimi vyučujúcimi. 
V kluboch nechýba ani zába-
va a ani jedna príležitosť pote-
šiť žiakov zaujímavou aktivi-

tou, neostala 
nepovšimnu-
tá. Na Valen-
tína si pochut-
návali na slad-
kom pudin-
gu, fašiangy 
oslávili karne-
valom a naj-
novšie priví-
tali jar netra-
dičnou jarnou 
výzdobou.

Chodia 
sa učiť 
od maj-
strov...

Podporovať 
futbalového 
ducha a zápal 
pre šport je pri 
výchove bu-
dúcich špor-
tovcov dôle-
žité. Preto sa 

pán učiteľ Smataník a pán uči-
teľ Gluštík vždy radi zapoja do 
aktivít, v ktorých môžu moti-
vovať žiakov pre lepšie futba-
lové výkony. Športové triedy 
a žiaci našej školy mali mož-

nosť na začiatku marca za-
žiť atmosféru zápasu futbalo-
vej súťaže UEFA Youth lea-
gue hráčov do 19 rokov na ži-
linskom štadióne, tam mohli 
obdivovať nevídané talenty 
z Red Bull Salzburg, ale i zná-
meho odchovanca našej zák-
ladnej školy Dušana Kaprá-
lika, ktorý nastúpil za domá-
cich, MŠK Žilina. A koncom 
marca sa opäť rovnaká zosta-
va fanúšikov a talentovaných 
športovcov zúčastnila zápa-
su reprezentácie SR 21 proti 
Španielsku. Tréneri sa už tešia 
na budúcoročné prírastky do 
športovej triedy, ktorej talen-
tové skúšky sa uskutočnia 28. 
4. 2022 o 16. hodine na štadió-
ne v Námestove.  

Jarná  únava 
nehrozí...

U nás na škole sa snažíme 
viesť žiakov nielen k aktív-
nemu zapájaniu sa do komu-
nitného života,  ale aj k vedo-
mému zapájaniu sa do organi-
zovaných osvetových aktivít. 

Tvorivou súťažou  O najkraj-
šiu ponožku, organizovanou 
Zuzanou Biňasovou, sa 21. 
marca zapojili do celosvetové-
ho Dňa tzv. ponožkovej výzvy 
na podporu detí s Downovým 
syndrómom. Žiaci i vyučujú-
ci si v tento deň obuli dve roz-
dielne ponožky a radi sa nimi 
pochválili.

Zbierkou pre pomoc ukrajin-
ským rodinám, ktoré našli do-
časné či trvalé útočisko v Ná-
mestove a v okolitých dedi-
nách, sme sa zapojili do ak-
cie, ktorú sme organizovali 

v marci a opäť sme dokáza-
li, že nám záleží na osudoch 
ľudí a chceme pomáhať tam, 
kde treba. V spolupráci s ob-
čianskym združením VIAC 
sa nám podarilo túto pomoc 
organizovane nasmerovať do 
rodín a vyzbieraná materiál-
na pomoc si určite našla svoju 
cestu k tým, ktorým bola ve-
novaná. 

Namodro sa niesol Deň 
vody, 22. marca, ktorý sme 
oslávili všetci tvorivými a vý-
chovnými aktivitami s touto 
tematikou. 

V marci sme tiež spoločne 
so žiakmi prvého stupňa na-
vštívili knižnicu v Dome kul-
túry v Námestove, kde mali 
žiaci možnosť stretnúť Pipi 
Dlhú Pančuchu a vďaka vy-
stúpeniam žiakov z jednotli-
vých tried sa dozvedeli zaují-
mavosti o Švédsku a jeho kul-
túre a naučili sa niečo o vý-
znamných osobnostiach a spi-
sovateľoch pochádzajúcich 
zo Švédska, alebo, ako sme to 
nazvali u nás, „Komenského 
literárne Scandi“.

ZŠ Kmenského

Tento celosvetovo známy deň 
pripadá na 21. februára, vyhlá-
sila ho 30. Generálna konfe-
rencia Organizácie Spojených 
národov pre výchovu, vedu a 
kultúru (UNESCO) v novembri 
1999 a po prvý raz sa začal Me-
dzinárodný deň materinského 
jazyka oslavovať v roku 2000. 
Pripomínajú si ho vo viacerých 
štátoch (napríklad Austrália, 
Bangladéš, Brazília, Čile, Čína, 
Francúzsko, 
India, Japon-
sko, Juhoafric-
ká republika, 
Kuba, Maďar-
sko, Mexiko, 
N i k a r a g u a , 
Rakúsko, Rus-
ko, Srbsko, 
Španielsko...).

Hodnotu rod-
nej reči a mate-
rinského jazy-
ka si v bežnom 

živote máloke-
dy uvedomuje-
me, preto sme 
si tento sviatok 
pr ipomenul i 
posledný vyu-
čovací deň pred 
jarnými prázd-
ninami tvorivý-
mi dielňami a 
dramatickými 
pásmami.  Pre 

našich žiakov sme si pripravi-
li netradičné vyučovacie pred-
mety. Žiaci si vyskúšali písať 
hlaholikou, vyhľadali si svoje 
slovanské mená, zmerali sily 
v používaní spisovných slov 
a mnoho iných zaujímavých 
aktivít. Lásku a hrdosť k rodnej 
reči žiaci prejavili aj tým, že sa 
tematicky obliekli a skrášlili. 

               Kolektív ZŠ Slnečná

Sotva sme sa vysporiadali s pandémiou, 
čaká našu školu ďalšia výzva. V priebehu mar-
ca sme sa rozrástli o desiatky detí z vojnou po-
stihnutej Ukrajiny. Okrem deviatakov 
máme ukrajinských žiakov vo všet-
kých ročníkoch. Nečakaná situácia 
nás opäť postavila pred novú výzvu. 
Predovšetkým bolo potrebné pripra-
viť našich žiakov na nových  spolu-
žiakov.  Pripravili sme kurzy  sloven-
ského jazyka, v ktorých sa ukrajinské 
deti vzdelávajú a adaptujú na naše 
školské prostredie. Každá trieda preš-
la preventívnym programom so škol-
ským psychológom. Pomôcť zvlád-
nuť ťažkosti a adaptáciu je pripravený 
aj špeciálny pedagóg pôsobiaci v pod-
pornom tíme školy. Noví žiaci sa tak 
postupne  zapájajú do diania a aktivít 
organizovaných našou školou. 

Ukrajinské deti sú veľmi vďačné, 
cieľavedomé a šikovné. Veríme, že 
s našou podporou sa im podarí zvlád-
nuť ťažké obdobie odlúčenia, jazyko-
vej bariéry a pocitu neistoty z budúc-
nosti. Chceme sa zároveň poďakovať 
všetkým, ktorí nám poskytli akúkoľ-

vek pomoc, hlavne nákupom rôznych pomô-
cok pre deti.

Kolektív ZŠ Slnečná
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ZŠ SLNEČNÁ

ZŠ KOMENSKÉHO

Ukrajinské deti v našej komunite

Ukrajinské deti sa postupne zžívajú s detským kolektí-
vom školy na Slnečnej i prostredím.               Foto. (zš s)

Medzinárodný deň spisovného jazyka

Žiaci si vyskúšali aj 
písanie hlaholikou.

V školskom klube sa nelení, naopak, zelení!

     ZŠ na Komenského ulici v Námestove 

               MŠK Námestovo 
                   MŠK Žilina 

 
Talentové skúšky do športovej futbalovej triedy 

 
MŠK Námestovo, MŠK Žilina, a ZŠ Námestovo na Komenského ulici 
pozývajú žiakov štvrtých ročníkov na talentové skúšky do športovej 

futbalovej triedy, ktoré sa uskutočnia dňa 
28. apríla 2022 o 16 00 hod. 

na umelej tráve MŠK Námestovo.  Ďalšie informácie získate na telefónnom čísle 0907 793 478 
www.zskomnam.sk 

Tvorivosť a zábava majú trvalé miesto v škol-
skom klube.            Foto: (zš k)



Veľmi pekné chvíle sme 
spolu s deťmi strávili počas 
jarného tábora Prázdnino-
vé dobrodružstva, kde sme 
každý deň zažili niečo nové. 
Veľa sme tvorili, športovali, 
súťažili. Týždeň sme začali 
s heslom Hýb sa koľko vlá-
dzeš. Deti sme za ich športo-
vé výkony odmenili medaila-
mi, ktorým sa veľmi potešili. 
Utorok sme mali hviezdne 
naladený – Ukáž svoj talent. 
Bol to veľmi kreatívny a zá-
bavný deň. Stred týždňa sme 
venovali našej krásnej príro-
de a dokázali sme, že práve 
príroda nám ponúka množ-
stvo zábavy. Navštívili sme 
aj Ranč u Edyho. Štvrtok bol 
opäť naladený zdravým štý-
lom s heslom V zdravom tele, 
zdravý duch, pričom sme si 
aj zatancovali. Posledný deň 

sme ukončili rozprávkovo. 
Prezlečení za udatných rytie-

rov sme hľadali truhlicu s po-
kladom. Veríme, že sa deťom  
v tábore páčilo a tešíme sa 
už teraz na letné dobrodruž-

stvá. Rozpis letných táborov 
aj s termínmi nájdete na pla-

gáte pri článku. Podrobnej-
šie informácie sa dozviete na 
www.cvcno.sk

Kolektív CVČ Maják
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e-Twinning na Cirkevnej základnej škole sv. Gorazda
Platforma e-Twinning spá-

ja nielen školy, ale aj kraji-
ny, ktoré sú členmi Európ-
skej únie. Cez túto platformu 
sa tak môžu vytvárať nové 

vzťahy, priateľstvá, prebieha 
vzájomná výmena skúsenos-
tí, vedomostí, žiaci a učitelia 
môžu spoznávať nové kraji-
ny a ich kultúru. Komuniká-

cia prebieha vo 
virtuálnom svete 
– online v anglic-
kom, nemeckom, 
š p a n i e l s k o m , 
francúzskom ale-
bo inom jazyku. 
Takže žiaci si 
môžu vyskúšať 
svoje zručnosti 
aj v jazyku, kto-
rý sa učia. 

Do tejto plat-
formy sa zapo-
jila aj naša Cir-
kevná základná 
škola sv. Go-
razda v niekoľ-
kých projektoch. 

V minulom 
školskom roku 
to boli tieto pro-
jekty: Christmas 
around Europe, 
Easter is co-

ming, The trawelling  Teddy 
Bear, What is polite in your 
language.  Tieto projekty 
prebiehali v spolupráci s iný-
mi krajinami ako napríklad: 
Španielsko, Poľsko, Turec-
ko, Francúzsko, Taliansko, 
Rumunsko, Chorvátsko, Por-
tugalsko, Arménsko, Malta 
a Nemecko.  V tomto škol-
skom roku sme sa zapojili do 
projektu: Christmas in Europe. 
Cez tento projekt sme mohli 
spoznať vianočné tradície 
v európskych krajinách a via-
nočné piesne. 

Aj v tomto školskom roku sa 
chceme zapojiť ešte do ďal-
ších  projektov e-Twinning, 
ktoré nám pomôžu rozšíriť si 
ďalšie vedomosti,  skúsenos-
ti a rozvíjať kreativitu žiakov 
v rôznych oblastiach vzdelá-
vania.

Táto platforma sa využíva aj 
pri projektoch Erasmus plus, 
pri realizácii jednotlivých ak-
tivít. 

Mária DROBŇÁKOVÁ, 
sr. Dagmar

Cez projekt Christmas in Europe žiaci na-
vzájom spoznávali vianočné tradície a pies-
ne.           Foto: (czš)

Už sme prváci
Po dlhom čakaní, 

sme sa konečne doč-
kali vytúženej imat-
rikulácie.

Utorok 5. mar-
ca bol pre prvákov 
našej školy Cirkev-
nej základnej školy 
sv. Gorazda v Ná-
mestove  veľmi vý-
nimočný, pretože 
boli oficiálne prija-
tí za prvákov. Svoju 
slávnosť začali sv. 
omšou vo farskom 
kostole, ktorú ce-
lebroval pán dekan 
Miloš Pekarčík. Po 
slávnostnom sľube 
im pán dekan spo-
lu s pani riaditeľkou 
odovzdali medailu 
prváka. Svätej omše 
sa zúčastnili aj rodi-
čia detí, čo vytvorilo 
príjemnú rodinnú at-
mosféru.

 Po skončení sv. omše sláv-
nosť prvákov pokračovala 
v katolíckom dome. Tu bola 

pre prváčikov pripravená 
hostinka, kde si pochutili na 
pripravených dobrotách.

 Slávnosť bola doplnená aj 

triednym odpustom, 
pretože prváčikov 
počas celého roka 
sprevádza a ochra-
ňuje patrónka triedy, 
blahoslavená ses-
tra Zdenka Schelin-
gová.

 V príjemnej at-
mosfére sme preži-
li, všetci prváci, spo-
ločný krásny deň, na 
ktorý budeme ešte 
dlho spomínať.

Čo sme sa už nau-
čili, my prváci.

Pani učiteľky na-
šich prvákov spo-
lu s digitálnym ko-
ordinátorom a pani 
asistentkou pripra-
vili video o tom, čo 
už vedia  prváci. Po-
zývame vás na malé 
stretnutie na tomto 
linku https://www.
youtube.com/wat                                                                                                               

          ch?v=2MjaSRRAsjg
učiteľky 1. ročníka

CZŠ

Výtvarná súťaž Valentínka a ďalšie okresné
súťaže pre deti

Jarné a letné tábory CVČ

Počas januára a februára 
mali deti možnosť zapojiť 
sa do výtvarnej súťaže Va-
lentínka. Práce boli krásne, 
nápadité a hlavne originálne, 
takže odborná porota mala čo 
robiť, aby vybrala tie najkraj-
šie, a preto udelila aj ceny po-
roty. Výsledková listina súťa-
že je zverejnená na našej web 
stránke. V marci sme tiež 
vyhodnotili environmentálnu 
súťaž pre deti z MŠ pod ná-
zvom Enviráčik – Ochraná-
rik. Výhercom gratulujeme 
a ďakujeme všetkým zúčast-
neným. Zároveň pozývame 
deti, aby sa zapojili aj do ďal-
ších okresných súťaží, a to 
do literárnej súťaže  Detský 

literárny Majáčik, výtvarnej 
súťaže Námestovská rybka, 
jazykových súťaží ABC va-
riant A a B a environmentál-

nej súťaže Tvorba z odpadu. 
Bližšie informácie si môžete 
pozrieť na www.cvcno.sk

Kolektív CVČ Maják

Novinky  CVČ Maják
Prvého apríla sme prežili bláznivý deň –

PrvoApriloviny a Jarné tvorivé dielne, kde 
si deti vyrobili krásne výrobky s jarnou a 
veľkonočnou tematikou, zatočili si zábav-
ným kolesom a celú atmosféru dotváral náš 
vtipný maskot. Pripravujeme však toho ešte 
omnoho viac. V apríli plánujeme vyhlásiť 
prvé kolo súťaže s názvom Námestovský 
poklad, kde deti budú v skupinách plniť 
rôzne úlohy a na základe získaných indícií 
hľadať skrytý poklad, ktorý bude ukrytý 
v CVČ Maják alebo v jeho okolí. Čo bude 
obsahom pokladu, však zostáva tajom-
stvom. Veríme, že táto akcia bude nielen 
zábavným dobrodružstvom, ale aj výbor-
nou tímovou spoluprácou detí a utužením 
ich priateľských vzťahov. V júni pri príle-
žitosti Dňa detí pripravujeme Rozprávkový 
deň, počas ktorého budú mať deti  možnosť 
navštíviť „rozprávkové stanovištia”. Čereš-
ničkou na torte bude určite jazda na koči. 
Viac už nebudeme prezrádzať. Sledujte 
našu web stránku. Tešíme sa na Vás!     

      Kolektív CVČ Maják

Jarní táborníci.               Foto: cvč

Veselý prvý apríl.

Medaila prváka, a ešte k tomu v kostole, to je 
naozaj niečo mimoriadne a pamätné.                                        
                Foto: (czš)
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1. ročník Námestovských fašiangov
Poslednú februárovú nede-

ľu bolo na námestí pred Do-
mom kultúry v Námestove 
znova živo a kultúrne – slá-
vili sme fašiangy, obdobie, 
po ktorom nasleduje 40-dňo-
vý pôst. Do programu, kto-
rého vrcholom bolo tradičné 
„pochovávanie basy“, sa za-
pojili deti i dospelí. Spoloč-
ne sme sa spojili s inými ak-
térmi, ktorí pôsobia v našom 
meste, aby sme vám spríjem-
nili popoludnie. V kultúrnom 
programe ste mohli vidieť 
Námestovský ochotnícky 
súbor (poďakovanie za ini-
ciatívu patrí Marike Voj-
tašákovej), Spevácky zbor 
Oravskí pútnici, Spevácky 
zbor Základná škola Slneč-
ná, Helizuš - ZUŠ I. Kol-

čáka, Dychová hudba Ký-
čera z Lokce a Dobrovoľný 
hasičský zbor Námestovo. 
Tradičné fašiangové maškr-
ty a šišky pre vás prichysta-
li naše aktívne a ochotné se-
niorky z Jednoty dôchodcov 
Námestovo. Diváci si určite 

všimli i ukážkové tematic-
ké a tradičné masky, ktoré 
pre nás pripravili žiaci pani 
učiteľky Zlatice Staníkovej 
(ZUŠ I. Kolčáka v NO). Ve-
ríme, že sa spoločne vidíme 
opäť o rok a už aj s maskami 
a karnevalom!

Je nás počuť
Zapojili sme sa do inicia-

tívy Slovenskej asociácie 
knižníc v spolupráci so Spol-

kom slovenských knihovní-
kov a knižníc – druhý roč-
ník podujatia Je nás počuť! 

V jeden deň, v rovnakom 
čase – piatok 4. marca 2022  
knižnice spoločne – malé aj 
veľké, obecné, mestské, ve-
decké, univerzitné, regio-
nálne aj krajské – upozornili 
spolu na dôležitosť čítania a 
krásu literatúry.  Nad podu-
jatím prevzala záštitu prezi-
dentka Slovenskej republiky 
Zuzana Čaputová. My sme si 
zvolili online formu – naše 
čitateľky (od malých po veľ-
kých) vám prečítali ukážky 
zo svojich obľúbených kníh 
na aktuálnu tému vojny, mie-
ru i nádeje.   Natáčacia atmosféra v knižnici...

Marec – mesiac knihy
V marci sme zorganizovali  

v Dome kultúry v Námestove 
– v Mestskej knižnici 22 be-
sied, na ktorých sa zúčastnilo 
1097 návštevníkov z celého 
okresu. Pripravili sme besied-
ky pre deti materských škôl, 
exkurzie knižnice s výkladom 
knihovníčky i ukážkami lite-
ratúry, besedy pre základné 
školy a nezabudli sme ani na 
stredoškolákov:
17. marca sa uskutočnila 

beseda s prvákmi, tretiakmi a 
štvrtákmi zo ZŠ s MŠ  Rabča 
o knihe „Goral Karol a zázrač-
ná bylina“, ktorú napísal náš 
kolega, pracovník mestskej 
knižnice, Jozef Medard Slo-
vík. Deti spoznali knižnicu, jej 
zákutia i knihy a pokračovali 
v exkurzii po dome kultúry na 
poschodie – do sály na pre-
mietanie filmu (rozprávky). 
Celý výlet bol pre nich veľ-
kým (pre niektorých premié-
rovým) zážitkom.
Na besedu tiež zavíta-

li stredoškoláci zo Súkrom-
nej Spojenej školy EDUCO. 
Kovbojský klobúk ich zavie-
dol do Texasu a dozvedeli sa 
tak rôzne zaujímavosti o tejto 
krajine. 
Osemnásteho marca 

usporiadali – dom kultúry a 
mestská knižnica – dve bese-
dy so spisovateľkou a šéfre-
daktorkou časopisov Maxík, 
Zvonček, Danušou Dragulo-
vou-Faktorovou. Stretli sa s 

ňou žiaci zo ZŠ s MŠ Vavreč-
ka, zo ZŠ Slnečná a zo ZUŠ 
Ignáca Kolčáka v Námestove. 
Vypočuli si aj ukážku z jej 
novej knihy Útok z pomaran-
ča, ktorá vyšla v reedícii. Zá-
bavnou formou hádali slová, 
ktoré sa čítajú rovnako od-

predu aj odzadu. Beseda bola 
živá, deti boli zvedavé a mali 
množstvo otázok. Na záver 
bola autogramiáda. 
Preplnená divadelná sála 

privítala 28. marca autora det-
ských rozprávkových kníh, 
hudobníka i začínajúceho 
herca Branislava Jobusa na 
dvoch besedách. Prišli deti 
nielen z námestovských zák-
ladných škôl, ale aj blízke-
ho okolia (Vavrečka, Lokca) 
a stredoškoláci zo Strednej 
odbornej školy podnikania a 
služieb v Námestove. Braňo 
Jobus im zábavnou formou 
priblížil svoju tvorbu, hu-

morne porozprával o svojom 
živote a počas besedy zazne-

li i jeho pesničky. Všetkým 
zúčastnením sa besedy páči-
li, zaujímal ich pestrý život 
spisovateľa, hudobníka a ab-
stinenta v jednej osobe. Po-
sledné dve podujatia (bese-
dy s autormi) sa uskutočnili 
v rámci festivalu 1. ročníka 
Kniha, otvor sa! Z verejných 
zdrojov projekt podporil 
Fond na podporu umenia. 
Opäť sa tešíme na ďalšiu 
besedu v rámci projektu 
Kniha, otvor sa! so spiso-
vateľom Michalom Hvorec-
kým, ktorá bude 11. apríla. – 
chystáme besedu pre školy, 
ale i pre verejnosť.

Regionálna spolupráca
Sme radi, že sme nadvia-

zali zmysluplnú spoluprácu 
s Oravským kultúrnym stre-
diskom v Dolnom Kubíne, 
ktoré má vo svojej náplni 
osvetové a edukačné aktivity. 
V marci sme u nás hostili se-
minár pre učiteľky a učiteľov 
zameraný na umelecký pred-
nes. Lektorom bol herec, pe-
dagóg Michal Tomasy, ktorý 
ukázal, ako pracovať s tex-
tom a poskytol prítomným 
tipy i triky, ako pristupovať 
k umeleckému prednesu. 
Zorganizovali sme spolu aj 
Oravské divadelné dni (po-
kračovateľ legendárnych Ná-

mestov -
s k ý c h 
d i v a -
de lných 
dní), na 
k t o r ý c h 
sa pre-
zentova-
li detské 
divadelné 
s ú b o r y 
z Oravy 
– DDS 
Ú s m e v 
zo ZŠ s 
MŠ Babín, DDS Pierroťáčik 
a DDS Pierroťáci zo SZUŠ 
PIERROT z Námestova. Teší-

me sa na ďalšie ročníky s bo-
hatou účasťou účinkujúcich a 
divákov.

Detský divadelný súbor Pieroťáčik.

Gorazdovo výtvarné Námestovo 
Mesto Námestovo vyhlási-

lo 26. ročník celoslovenskej 
výtvarnej súťaže pre deti a 
mládež, ktorá chce opäť po-
zdvihnúť povedomie detí a 
mládeže o dejinách. Tento 
rok sa môžu žiaci a študenti 
zapojiť výtvarným stvárne-
ním osobností Veľkej Mora-
vy alebo literárnych diel od 
slovenských autorov. Práce je 
potrebné zaslať do 31. mája 
2022 poštou na adresu Domu 
kultúry v Námestove (Šte-
fánikova 208/7, 029 01 Ná-
mestovo s označením „GVN 
2022“) alebo elektronicky na 
adresu office@dkno.sk. 

Cieľom súťaže je pritiahnuť 

k záujmu o národné a kultúr-
ne dejiny čo najviac detí a 
mládeže. Zároveň, prostred-
níctvom historických poznat-
kov a výtvarným stvárnením 
profilovať ich historické ve-
domie ako základ zdravého 
patriotizmu, s vedomím, že 
nie je podstatné len poznať 
históriu, ale je potrebné aj 
konštruktívne s ňou narábať. 

Do súťaže sa môžu zapojiť 
autori vo veku od 6 do 19 ro-
kov žijúci v SR. Práce budú 
rozdelené do kategórií: ma-
terské školy – do 6 rokov, deti 
do 10 rokov, deti do 15 rokov, 
študenti stredných škôl 16 – 
19 rokov a špeciálne školy. 

Akceptované budú maľby, 
kresby, grafiky, série, ko-
miksy, diela kombinovaných 
techník a tiež tradičné techni-
ky (drevorezba, tradičná vý-
šivka, keramika, atď.). 

Výtvarné práce posúdi od-
borná porota. Hodnotený 
bude obsah a tiež umelecké 
stvárnenie témy. Autorom 
ocenených prác v každej ka-
tegórii budú udelené vecné 
ceny a diplomy. Hlavnú cenu 
100 € udelí primátor mesta 
Námestovo na návrh odbor-
nej poroty.

Podrobné propozície o sú-
ťaži sú dostupné na stránke

www: dkno.sk

Projekt Kniha, otvor sa! 
z verejných zdrojov pod-
poril Fond na podporu 
umenia.

Oravskí pútnici pochovali námestovskú basu. 

Aj takto to vyzerá na besedách u nás v knižnici.

Držíme vám miesto!
Milí naši diváci, návštevní-

ci! Dom kultúry v Námesto-
ve Vám úprimne ďakuje, že 
chodíte na programy, ktoré 
pre vás pripravujeme. Prvot-
né nesmelé očakávania, ako 
to bude vyzerať po dvoch ro-
koch pandémie, kedy aj naša 

jediná kultúrna inštitúcia bola 
pravidelne zatváraná, nahra-
dilo nadšenie. Od 14. janu-
ára 2022, kedy sme otvorili 
naše dvere verejnosti, sme 
odohrali 69 filmových pred-
stavení (+ 3 školské), 4 diva-
delné predstavenia pre deti i 

dospelých, zorganizovali cez 
30 besied v knižnici pre ZŠ a 
MŠ, pravidelne obmieňame 
výstavy, ... Spolu sme u nás 
uvítali viac než 8000 divá-
kov. 

Ďakujeme, že chodíte na 
kultúru!                 váš DKN

NOSáci na festivale
V Košiciach sa počas 

dvoch februárových dní ko-
nal festival amatérskych 
divadiel. Priestory Kasár-
ní Kulturpark sa po dlhšej 
dobe naplnili milovníkmi 
divadla. Od piatka do nede-
le si mohli diváci pozrieť 10 
predstavení v podaní nepro-
fesionálnych divadelných 
súborov. Mnohí sa tešili, že 
sa v kultúre opäť niečo deje. 
Pridanou hodnotou bola aj 
odborná porota v zložení  
Peter Himič (slovenský di-
vadelný vedec, v súčasnosti 
riaditeľ Štátneho divadla v 
Košiciach), Dáša Čiripová 
(samostatná vedecká pra-
covníčka  Ústavu divadelnej 
a filmovej vedy) a režisérka, 
autorka, dramaturgička, he-
recká koučka a príležitostná 
herečka Adriána Totiková. 

Na festivale sa predstavil 
aj Námestovský Ochotnícky 
Súbor hrou Štefana Kršňá-
ka  S brokovnicou na man-
žela. NOSáci veľmi dôstojne 

reprezentova-
li Námestovo, 
vlastne celú 
Oravu, čo oce-
nila aj porota 
vo svojom hod-
notení. 

Ď a k u j e m e 
s p o n z o r o m 
a všetkým, kto-
rí akokoľvek 
prispeli k tomu, 
aby nás divá-
ci v Košiciach 
mohli vidieť. 
Vďaka patrí: 
V – statik, Vla-
dimír Natšin, 
I . N . V. E . S . T.  
a.s. Vladimír 
Mušák,  AL-
LIANZ, poboč-
ka Námestovo, 
SochaBus, Jo-
zef Socha, Šte-
fan Žembéry (Media4You), 
Dom kultúry v Námestove.

Námestovský Ochotnícky 
Súbor už pripravuje novú 

hru, ktorú budú mať mož-
nosť  diváci uvidieť v tomto 
roku. Vidíme sa na premiére!                                                                                             

Marika VOJTAŠÁKOVÁ
vedúca súboru

NOS S brokovnicou na manžela v Koši-
ciach.



Máme tu znovu po roku 
obdobie zápisov predško-
lákov do školy. Deti, ktoré 
k septembru dosiahnu vek 6 
rokov, sa už tešia.  Niektorí 
už dostali školské tašky ako 
darček na Vianoce, iným sa 
mamy chystajú tašku kúpiť 
hneď po zápise. Všetci pôjdu 
v septembri do školy s oča-
kávaním, že budú úspešní, 
že sa im bude dariť, že pre 
nich škola bude zábavným 
a zaujímavým miestom, kde 
sa naučia veľa nového, kde 
budú mať kamarátov, kde sa 
budú tešiť chodiť.   

Každý rok v septembri 
však zasadne do školských 
lavíc množstvo detí, ktorých 
štartovacia čiara je pre neja-
ký dôvod nepriaznivo posu-
nutá oproti ostatnej väčšine. 
Nie sme klonovaní, sme roz-
dielni. Sú aj také deti, ktoré 
z nejakého dôvodu prežívajú 
neľahké či náročnejšie obdo-
bie vo svojom živote (naprí-
klad rozvod rodičov), pasujú 
sa s ťažkosťami – väčšími 
či menšími, zdravotnými, 
emočnými, rodinnými, či 
s akoukoľvek nepriazňou 
osudu. Alebo len prežívajú 
obavy, úzkosť, strach, pocity 
menejcennosti, či sa skrátka 
len ťažšie učia. A všetci si 
zaslúžia a majú právo, aby sa 
na nich nazeralo ako na indi-
viduality – nie ako na rušivé 
či prekážajúce faktory, ktoré 
neplnia očakávania. Preto sa 
dnes tak často hovorí o in-
klúzii a inkluzívnej škole 
ako o škole pre všetkých, 
kde každý žiak (nie len ten 
s evidentným postihnutím, 
hendikepom či so závaž-
nejším znevýhodnením) má 
právo na individuálny prí-

stup, na vzdelávanie takými 
metódami, takými postupmi 
a prístupmi, takými forma-
mi, ktoré sú pre neho najlep-
šie, najprijateľnejšie a ktoré 
zabezpečia jeho maximálne 
osobnostné a vedomostné 
napredovanie. 

Čo a kto sú podporné 
tímy v škole? 

Do našich škôl sa na tieto 
účely – nielen pre zabezpeče-
nie starostlivosti o postihnu-
tých, ale o všetky deti, ktoré 
to potrebujú  – dostávajú čo-
raz viac odborníci, o ktorých 
čím ďalej tým viac počuje aj 
verejnosť. Sú to školskí psy-
chológovia, školskí špeciálni 
pedagógovia, sociálni peda-
gógovia, niekde aj školskí 
logopédi a pedagogickí asis-
tenti. Môžeme ich nazvať aj 
školské podporné tímy. Sú 
členmi pedagogického zboru 
rovnako ako učitelia. Ich úlo-
hou je každodenne pomáhať 
pedagógom realizovať také 
podporné opatrenia, nachá-
dzať také riešenia, ktoré de-
ťom zabezpečia maximálny 
osobnostný aj vedomostný 
rozvoj a progres, pomôžu 
v rôznych životných situá-
ciách, pri rôznych životných 
ťažkostiach – bez stigmati-
zácie. Pre mnohé deti uče-
nie nie je práve prechádz-
kou ružovou záhradou a bez 
špecifi ckej pomoci a podpo-

ry môžu v učení, alebo aj v 
správaní zlyhávať. Veď kaž-
dý mozog sa učí inak, kaž-
dý prežíva životné situácie 
inak. Keď sa dieťa cíti bez-
pečne a má podporu zo stra-
ny dospelých, je pripravené 
učiť sa, nasávať vedomosti, 
rozvíjať sa, vedomostne aj 
osobnostne rásť. Každé môže 
počas školskej dochádzky 
v určitom období alebo v ur-
čitých situáciách potrebovať 
rôznu špecifi ckú podporu. 
A tú pomáhajú učiteľom za-
bezpečovať práve títo od-
borníci. Škola sa výrazne 
mení, presne tak, ako sa mení 
a napreduje celá spoločnosť. 
Títo odborníci v školách nie 
sú len „módny prvok“ alebo 
„trend“, ale majú skutočnú 
snahu pomôcť našim deťom. 
Podporme ich teda v ich ne-
ľahkej práci aspoň tým, že 
im budeme dôverovať. Naše 
poradne sú v tomto smere 
školským tímom nápomocné 
rovnako, ako aj deťom, ktoré 
potrebujú pomoc či podporu.  

PaedDr. Tatiana 
GANDELOVÁ, 

poradenská 
špeciálna pedagogička 

knižnicou gymnáziu v Ban-
skej Bystrici, kde bol uložený 
až do prevezenia knižnice do 
vlastníctva Matice slovenskej 
v Martine v roku 1864, kde sa 
nachádza dodnes.  

Podľa tohto Richterovho por-

trétu bol vyhotovený perokres-
bový portrét  M. Hamuljaka, 
publikovaný v jeho životopise 
od Michala Chrásteka v časo-
pise Sokol v roku 1864. Tieto 
stvárnenia Hamuljakovej po-
dobizne sa potom objavovali v 
publikáciách a slovníkoch slo-

venských dejateľov. Podľa pô-
vodného Richterovho portrétu 
vyhotovil moderne štylizova-
ný obraz M. Hamuljaka ma-
liar Janko Alexy v roku 1969. 
Sochárske stvárnenie Hamul-
jakovej podobizne od sochára 
Frica Motošku sa nachádza na 
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Ako súvisí angína pectoris a demokratúra?
O tom, ktoré faktory zvyšu-

jú riziko vzniku ischemickej 
choroby srdca už na tomto 
mieste reč bola.

Ischemická choroba srdca 
sa, našťastie, často neohlási 
hneď infarktom myokardu, 
ale nejakú dobu sa niekedy 
prejavuje angínou pectoris. 

Táto je typicky popisova-
ná ako zvierajúci pocit alebo 
bolesť na hrudi vznikajúce 
spravidla pri záťaži fyzickej 
(napr. pri odpratávaní snehu), 
alebo psychickej (napr. po 
veľkej hádke).

Zdraví ľudia si pri boles-
tiach na hrudi nepripúšťajú, 
že by mohlo ísť o zúžené srd-
cové cievy, hlavne tí mladší, 
resp. ženy a majú štatisticky 
pravdu. Existuje x iných dô-

vodov bolestí na hrudi.
A, naopak, nie vždy, keď sa 

zúžené srdcové tepny hlásia, 
hlásia sa popísanou typickou 
angínou pectoris ako z učeb-
nice.

Niekedy pacienti udávajú, 
a často sú to diabetici, resp. 
ženy, atypické príznaky, napr. 
dýchavičnosť, silné potenie 
alebo bolesť v hornej časti 
brucha. Pri infarkte zas, nao-

pak, bývajú bolesti nielen na 
hrudi, ale vystreľujú do ruky 
alebo do krku a niekedy pa-
cient aj zvracia.

Pripomenul by som na tom-
to mieste jednu verejne zná-
mu kazuistiku umelca, ktorý 
zomrel na infarkt pred takmer 
30 rokmi a bola ho škoda.

„Pobolievala ho ľavá paža 
a rameno, zle znášal fyzic-
kú námahu. Keď vystupo-
val v pražskej Redute, bo-
lela ho ruka a bolo mu zle. 
Keď problémy neprestávali, 
rozhodol sa ísť k lekárovi. 
Bol dokonca objednaný, ale 
s prehliadkou sa neponáhľal. 
Myslel si, že trpí rodový-
mi reumatickými bolesťami. 
Ťažkosti v (českom) Moste 
si vysvetľoval tamojším zlým 

ovzduším. Deň pred smrťou 
napísal viacero listov. Písal, 
že má ´zápal nervov v oboch 
ramenách´ a dodal: Prvýkrát 
v živote viem, že písanie bolí 
nielen psychicky.“

Zomrel 3. 3. 1994 na in-
farkt myokardu. 

Jeho sestra neskôr dodala, 
že ju to až tak neprekvapilo a 
že majú v rodine ,,děsne krát-
ky knot“.  ,,Mama mala tri 

infarkty, na ten tretí zomre-
la, babička ich mala šesť, na 
siedmy umrela, otec choré 
srdca, angínu pectoris...“

Škoda, že tieto učebnicové 
príznaky (ak sa možno spo-
ľahnúť na uvedené citácie z 
Knihy Nanebovzatie K. K.) 
tento inteligentný vzdelaný 
človek a navyše tuhý fajčiar 
takto dezinterpretoval. Naša 
spoločnosť ho dodnes „po-
stráda“, a tak si jeho výroky 
môžeme aspoň pripomínať:

,,Odmietam akúkoľvek 
formu cenzúry. Osobne po-
važujem za potrebné, len čo 
niekto urobí antidemokratic-
ký krok, a nech je to ktokoľ-
vek, aj váš kamarát, okam-
žite mu to vytknúť, ´dát mu 
přes pracky´. Ale ihneď, aby 
nemal kedy pokladať to za 
normálne a správne, a urobiť 
ďalšie také kroky. Čo je para-
doxné, dnes rozvíja kritický 
žurnalizmus iba Rudé právo 
a Pravda.“

Výrok Karla Kryla po-
chádza z roku 1990 (v čase 
najväčšej ponovembrovej 
eufórie) a bol uverejnený v 
časopise Literárny týžden-
ník.   MUDr. Ivan VORČÁK

(ivan.vorcak@yahoo.com)
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MUDr. Ivan VORČÁK

Od začiatku roka do 29. marca 2022 nás navždy opustili títo občania 
Námestova s trvalým pobytom v našom meste:

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Odišli z našich radov

Jozef Dendis  91 rokov
Júlia Dendisová  88 rokov
Marek Farský  33 rokov
Margita Harbutová  68 rokov
Justína Horeličanová  94 rokov
Milan Hurák  80 rokov
Imrich Jatyel  35 rokov
Štefan Matušák  84 rokov
Helena Sabová  57 rokov
Ivan Štít  78 rokov

Portrét M. Hamuljaka od 
Janka Alexyho (1969).

Portrét Martina Hamuljaka
Dokončenie zo 6. str.

Základná škola v spolupráci s Obecným úradom v Breze 
usporiadali 23. 3. 2022 pri príležitosti tohtoročného 220. 
výročia narodenia prvého kodifi kátora spisovnej slovenčiny 
Antona Bernoláka (1762 – 1813) výstavu na tému Anton Ber-
nolák a bernolákovské hnutie, ktorej autorom je brezanský 
rodák Dr. Augustín Maťovčík. Na slávnostnom otvorení vý-
stavy sa okrem žiakov ZŠ zúčastnili učitelia a žiaci družobnej 
Základnej školy Ostravice z Moravy, ako aj vzácni hostia, 
primátor mesta Námestovo Milan Hubík, predseda Miestne-
ho odboru Matice slovenskej v Dolnom Kubíne Ing. Martin 
Zembjak a ďalší hostia.      
                   Foto: Ing. J. Surový, text: (am)

Výstava k narodeniu Antona Bernoláka

pamätnej tabuli v rodnej obci, 
ktorú odhalila Matica sloven-
ská v roku 1928, a v ostat-
nom čase bustu M. Hamuljaka 
stvárnil výtvarník Matice slo-
venskej Rajmund Lauro, ktorá 
je umiestnená v Pamätnej izbe 
M. Hamuljaka v jeho rodnej 
obci. Vynikajúci bernolákov-
ský dejateľ M. Hamuljak sa 
zaraďuje medzi tých šťastnej-
ších činiteľov, ktorý zanechal 
svoj portrét pre nasledujúce 
generácie.  

       Augustín MAŤOVČÍK



Odpad nie je lákavou té-
mou našej mladej generá-
cie a tak nás tento záujem  
o problematiku ako redu-
kovať a správne separovať 
odpad príjemne prekvapil. 
V areáli zberného dvora 
sme si pre žiakov pripra-
vili pútavou formou krátku 
názornú prednášku o tom, 
ako správne separovať 
s cieľom pomôcť efektív-
ne bojovať s narastajúcim 
množstvom odpadu v Ná-
mestove. Po prehliadke 
zberného dvora sa žiaci 
vydali navštíviť skládku v 
neďalekej Zubrohlave. Je 
to skúsenosť, ktorú má-
loktorý žiak zažije. „Kde 
vlastne končí ten odhodený 
plastový obal či papierik 
zo žuvačky? Tu na tomto 
obrovskom kopci!“  Naši 
zamestnanci umožnili žia-
kom nahliadnuť do priesto-

rov skládky, vysvetlili, ako 
spracúvame dovezený od-
pad, a aj čo robíme s tým 
odpadom, ktorý spracovať 
ďalej nedokážeme. Žiaci 
na vlastné oči videli, aké 
obrovské množstvo odpa-
du končí na našej skládke 
a dúfame, že sa nám poda-
rilo ich motivovať k pocti-
vejšiemu separovaniu od-

padu, ktorý produkujeme. 
To, ako bude vyzerať naše 
mesto, náš domov a naša 
planéta, závisí od každého 
z nás.  

Ďakujeme kolektívu ZŠ 
Komenského a jej žiakom 
za prejavený záujem zo-

známiť sa so spôsobom se-
parovania v našom meste.

Technické služby
Námestovo
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ZÁLOHUJME, ale
NEZABÚDAJME TRIEDIŤ!

Od 1. januára 2022 sa začali zálohovať nápojové fľaše z plastu a hliníkové plechovky. 
Sú označené  . Pri triedení plastov a kovov postupujeme dvomi spôsobmi:

www.triedime.sk www.envipak.sk www.vezmisi.ma

Všetky obaly, ktoré nie sú zálohované, treba naďalej 
triediť tak, ako doteraz

Do triedeného zberu plastov patria
stlačené plastové obaly z kozmetiky a čistiacich 
prostriedkov, potravín, mliečnych výrobkov, oleja 
a sirupov, plastové vrecká a fólie, obalový polystyrén.
Do triedeného zberu kovov patria
kovové obaly, ako konzervy, alobal, kovové vrchnáky a pod.

Niektoré obce používajú jednu zbernú nádobu 
na viaceré druhy odpadov, napr. na kovy, plasty 
a nápojové kartóny. Riaďte sa pokynmi svojej obce.

Zálohované obaly z plastu a kovu
Pri kúpe nápoja v zálohovanom obale je potrebné 
zaplatiť 15 centov, ktoré budú vrátené pri odovzdaní 
prázdnej fľaše či plechovky. 
Pozor, plechovky a fľaše sa nesmú vracať 
zdeformované ani stlačené. 
Všetky predajne musia účtovať záloh, ale nie všetky sú 
povinné prebrať prázdne obaly a vyplatiť nazad záloh.
Obaly netreba vrátiť tam, kde boli kúpené. Môžu sa 
vracať v ktoromkoľvek obchode zapojenom 
do zálohového systému.

SKLO PAPIER PLASTY KOVY NÁPOJOVÉ 
KARTÓNY

SKLO PAPIER PLASTY KOVY NÁPOJOVÉ 
KARTÓNY

AK SPRÁVNE TRIEDIME, 
SVET JE KRAJŠÍ
Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

1. Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
2. Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, 

kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. 

 Napovie Vám aj označenie na obale: 
 Riaďte sa pravidlami svojej obce.
3. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
4. Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia 

prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

5. Obal označený  patrí do triedeného zberu.

Seniori sa vracajú 
k športovým aktivitám

Po viac ako dvojročnej 
prestávke spôsobenej pan-
démiou COVID-19 začí-
najú organizácie Jedno-
ty dôchodcov Slovenska 
v okrese Námestovo oživo-
vať spoločné športové ak-
cie. Už vo februári pripra-
vovala Mestská organizá-
cia JDS 5. ročník Námes-
tovskej bielej stopy, ktorý 
sa však napokon neusku-
točnil, pretože sa prihlásila 
len jedna základná okresná 
organizácia.

Ďalším okresným podu-
jatím bol 14. ročník volej-
balového turnaja, ktorý sa 
uskutočnil 7. marca 2022 
v telocvični ZŠ Zubrohla-
va, pod záštitou starostu 
obce Pavla Bugeľa.

Na turnaji si zmerali sily 
tri družstvá z Námestov-
ského okresu – Námestovo, 
Vavrečka a domáca Zub-
rohlava, ktorá si pozvala 
družstvo z družobnej obce 
Čeľadná. Piatym  účastní-
kom bolo družstvo z Niž-
nej. Turnaj sa hral systé-
mom „každý s každým“, 
podmienkou pre štart druž-
stva bol vek 60 a viac ro-
kov a zastúpenie minimál-
ne 2 žien v družstve v kaž-
dom sete – s výnimkou 
Zubrohlavy, v ktorej tíme 
hral aj starosta obce nespĺ-
ňajúci vekovú hranicu.

Turnajový „maratón“ de-
siatich zápasov trval 6 ho-
dín a prebiehal v priateľ-
skom duchu. Už tradič-
ne nebola núdza ani o hu-
morné situácie. Tento roč-
ník najlepšie zvládla po-
silnená a omladená Zub-

rohlava, ktorú zdolalo len 
Námestovo. Družstvo Če-
ľadnej Zubrohlava odsu-
nula na druhé miesto lep-
ším pomerom setov. Druž-
stvo mestskej organizácie 
Námestovo prehralo zápa-
sy s Čeľadnou a Nižnou 
zhodne 2:1, no vďaka lep-
šiemu pomeru setov s Niž-
nou sa Námestovu pred-
sa podarilo obsadiť tretie 
miesto. 

Umiestnenie družstiev 
po skončení turnaja bolo 
nasledovné:

1. Zubrohlava 6 b., sety 
6:2, 2. Čeľadná 6 b., sety 
6:3, 3. Námestovo 4 b., 
sety 6:4, 4.  Nižná 
4 b., sety 4:5, 5.  Vavreč-
ka 0 b., sety 0:8

Po skončení a vyhodnote-
ní turnaja nasledovalo spo-
ločné posedenie pri gulá-
ši, zákuskoch a iných dob-
rotách. Nechýbala ani har-
monika, s ktorou si viace-
rí schuti zaspievali a spo-
ločne sa už začali tešiť na 
ďalší ročník tohto milého 
športového podujatia.

Už o pár dní po tur-
naji, 11. marca sa na po-
sledných zvyškoch sne-
hu v Nižnej konali lyžiar-
ske preteky v slalome. Pre 
krátkosť času na prípravu 
sa za našu mestskú orga-
nizáciu Námestovo zúčast-
nila len Božena Pavlíková. 
Počínala si veľmi dobre a 
aj napriek tomu, že bola 
zaradená do mladšej ve-
kovej kategórie (do 65 ro-
kov), dokázala v nej trium-
fovať a zvíťazila. Gratulu-
jeme!          Václav NEČAS  

Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť
Exkurzie na zberný dvor Technických služieb Ná-

mestovo a skládku tuhého komunálneho odpadu 
v Zubrohlave nie sú bežné, preto nás prosba o mož-
nosť celodennej návštevy týchto objektov určite po-
tešila. Zvlášť preto, že išlo o mladých ľudí – žiakov 
Základnej školy Komenského, ktorí sa tak zoznámili 
s chodom zberného dvora a technikou, ktorú denne 
využívame.

Žiaci sa v areáli zberného dvora dozvedeli, ako správne se-
parovať. 

Aj takéto nemilé prekvape-
nie  (na foto nižšie vpravo) 
čakalo 18. marca pracovníkov 
TS Námestovo v časti Slanica, 
kde  nezodpovedný podnikateľ 
vyhodil odpad zo svojej pre-
vádzky z Námestova. Napriek 
tomu, že zákon č. 79/2015 za-
kazuje ukladať odpad okolo 
košov, neváhal sa svojho odpa-
du zbaviť týmto spôsobom. Aj 
pre takýchto  nezodpovedných 
občanov nemôže miera vytrie-
denia odpadu rásť tak, ako je 
to v okolitých mestách. A na 
nezodpovedných potom doplá-
cajú obyvatelia mesta Námes-
tovo.                 Text a foto: (ts)

Odhodené, nevytriedené nepotrebné veci končia na tomto ob-
rovskom kopci, ktorý je vlastne skládkou odpadu.       Foto: (ts)



Naše snaženie o zviditeľne-
nie bežeckých aktivít pokra-
čuje a ich vrcholom bude Beh 
ulicami Námestova 2022. 
Chceme, aby našlo záľubu v 
tejto pohybovej aktivite čo naj-
viac našich známych, kamará-
tov, ale aj ostatných, ktorí do-
teraz beh považovali za nudný 
šport.

Jednou zo základných aktivít 
budú komunitné motivačné 
bežecké tréningy, ktoré orga-
nizujeme, zvyčajne v utorky. 
Ak chcete vedieť viac, je po-

trebné nás sledovať na sociál-
nych sieťach IG/FB a taktiež v 
športovej aplikácii STRAVA.

Ďalšou, a možno pre vás 
ešte zaujímavejšou aktivitou, 
bude bežecká výzva, ktorú 
sme spúšťali aj minulý rok. 
Aj vďaka protipandemickým 
opatreniam vznikol zaujímavý 
koncept, ktorý sa nám osved-
čil a zaujal viacerých bežcov z 
Námestova, ale aj z okolia. 

Každý týždeň vám ponúkne-
me trasu, ktorú si budete môcť 
odbehnúť. Keď nebudete mať 

s kým, 
m ô ž e t e 
si to od-
b e h n ú ť 

aj priamo s 
nami pros-
t r e d n í c -
tvom mo-
tivačných 
tréningov, 
o ktorých 
sa dozvie-

te vďaka Facebooku, Instagra-
mu a aplikácii STRAVA.

Mesto Námestovo má v erbe 
tri farby a to bielu, žltú a čier-
nu. Rozhodli sme sa, že toto 
obdobie sa budeme obliekať 
do športového oblečenia v 
kombinácii s týmito troma far-
bami. A keď aj nebudete be-
žať, ale pôjdete sa len prejsť, 
pokúste sa zladiť do týchto fa-
rieb. Tak budeme vedieť, že ste 
s nami.

Keď to zhrnieme, vychádza z 
toho, že „Bude to zábava”

Pozývame vás všetkých na 
náš beh BUM 2022, ktorý 
sa uskutočni 21. mája 2022. 
Stretneme sa na Námestí P. 
O. Hviezdoslava pred domom 
kultúry. Sledujte nás na FB, 
Instagrame alebo náš web 
- https://bumno.sk/

„POĎ VON”
Marek PJENČÁK

BUM TIM
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Bežci sa zodpovedne pripravujú na Beh ulicami Námestova 2022

HK Námestovo pokračuje vo skvelých výsledkoch
HK Námestovo pokraču-

ej vo skvelých výsledkoch 
a naďalej bojuje o popred-
ne priečky, kde je poradie 
neisté a vyrovnané.

Po jednom kole voľna HK 
Námestovo nastrieľalo zhodne 
ďalším dvom mužstvám po 10 
golov. Najskôr prestrieľalo HK 
Slovan Trstená 10:4 a potom 
HK Krivá 10:3. V poslednom 
kole prvej časti nedalo šancu 
ani dolnokubinskej Hviezde 
a vyhralo aj tento zápas 6:3. 

Druhú polovicu začali naši 
chlapci prehrou – Oravskej 
Lesnej A podľahli 7:4, no vzá-
päti zdolali prvý HK Pucov 
6:4. Následne tiež, po vyrov-
nanom a dramatickom zápa-
se, aj HK Vavrečka, keď 2 se-
kundy pred koncom rozhodol 
o víťaztve Richard Uhliarik, 
ktorý nedopustil remizu. Jeho 
gól musel odobriť aj videoroz-
hodca.

V týchto kolách gólovo do-
minovali Daniel Zapac, Ro-
man Huľo, Richard Uhliarik, 
Matej Záhradík, no k nim sa 
pridali aj dalši hráči, ktorí ani 
herne, ani bodovo nezaostá-
vali. 

Výsledky zapasov 
HK Námestovo:

7. kolo
HK Námestovo – HK Slo-

van Trstená  10:4 (2:0, 3:1, 
5:3)

Góly: Igor Olbert, Roman 
Huľo a Daniel Zajac po 2, 
Richard Uhliarik, Martin Slo-
vík, Adam Jagnešák, Adam 
Haluška – Filip Jasenek 2, 
Tomáš Socha, Samuel Balun

Rozhodovali: Jozef Močko 
a Samuel Puškár

8. kolo
HK Krivá – HK Námesto-

vo 3:10 (0:4, 2:2, 1:4)
Góly: Marcel Zaťko 2, Lu-

káš Kubala – Dávid Matis 3, 
Roman Huľo a Matúš Bo-
lek po 2, Tomáš Štefaničiak, 
Adam Jagnešák, Daniel Zajac

Rozhodoval: Branislav Kr-
cho

9. kolo
HK Námestovo – Hviezda 

Dolný Kubín 6:3 (2:1, 1:1, 
3:1)

Góly: Richard Uhliarik 3, 
Matej Záhradník 2, Martin 
Slovík – Peter Kurnota 2, 
Martin Horňák

Rozhodoval: Branislav Kr-
cho

10. kolo
TJ Oravská Lesná A – HK 

Námestovo 7:4 (2:2, 3:1, 
2:1)

Góly: Lukáš Brňák 3, Ma-
tej Poleč, Benjamín Habľák, 
Jordan Habľák, Matej Laššák 

– Richard Uhliarik 2, Tomáš 
Štefaničiak, Dávid Matis 

Rozhodoval: Martin Súder
11. kolo
HK Námestovo – HK Pu-

cov 6:4 (0:2, 1:0, 5:2)
Góly: Daniel Zajac 3, Matej 

Záhradník 2, Roman Huľo – 
Miroslav Benčík 2, Richard 
Had, Peter Bandoš

Rozhodovali: Tomáš Dulo-
vec a Kornel Oselský

12. kolo
HK Vavrečka – HK Ná-

mestovo 6:7 (1:4, 1:0, 4:3)
Góly: Jaroslav Hoľma, Mi-

roslav Hrkeľ a Kristián Ferle-
ťjak po 2 – Richard Uhliarik 
2, Tibor Grígeľ, Adam Jagne-
šák, Adam Haluška, Martin 
Slovík, Daniel Zajac

Rozhodoval: Štefan Kvak

Priebežná tabuľka po 12. kole (vrátane 
všetkých 4 zápasov 5. kola):

Por. Názov tímu           Z     V     R     P   Skóre               B
1. HK  Pucov  10   7   1   2   49:24   15
2. HK Námestovo  10   6   1   3   55:52   13
3. HK  Slovan Trstená  10   6   0   4   47:43   12
4. HK  Liesek  10   5   1   4   40:31   11
5. TJ  Or. Lesná A  10   5   1   4   35:31   11
6. Hviezda D. Kubín  10   3   2   5   34:41   8
7. OS  Or. Podzámok  10   1   3   6     2:44   5
8. HK  Vavrečka  10   2   1   7   47:65   5

HK Námestovo – sezóna 2021/2022.

Momentka zo zápasu s Vavrečkou.

Dalšie zápasy HK Námestovo:

 3. 4. 2022 HK Námestovo – HK Slovan Trstená
10. 4. 2022 Hviezda Dolný Kubín – HK Námestovo
17. 4. 2022 HK Námestovo – HK Liesek
24. 4. 2022 HK Oravský Podzámok – HK Námestovo

Juraj JANKULIAK

Vymenili „#Námestovo“

Počasie, vek a hlavne čin-
nosť vandalov sa podpísali na 
tom, že nápis #NÁMESTO-
VO,  umiestnený na nábreží 
Oravskej priehrady, musel 
byť odstránený pre jeho nevy-
hovujúci technický a aj este-
tický stav. Nápis bol vyrobe-
ný z polystyrénu s podpornou 
kovovou konštrukciou, no po 
viacerých opravách už nebol 
použiteľný.

Technické služby mesta 
v spolupráci s fi rmou HERN 

osadili na nábrežie priehrady 
nový nápis #NÁMESTOVO, 
ktorý bol vyrobený z kovu 
práve v spomínanej fabri-
ke, skompletizovaný našimi  
technickými službami a po-
vrchovo upravený práškovou 
farbou.

Veríme, že bude všetkým 
návštevníkom i domácim ro-
biť radosť. V priebehu roka 
bude tiež osvetlený, aby bol 
viditeľný i vo večerných ho-
dinách.                           (msú)

Dátum Akcia
21. 5.2022 Beh ulicami mesta Námestovo 2022
4. 6.2022 Kráľ Magurky 2022
11. 6.2022 Pohár primátora Námestova 2022
26. 6.2022 Deň športu
2. 7.2022 Diaľkové plávanie Or. priehrada 2022

TJ ORAVAN Námestovo vás pozýva na 
pripravované akcie v roku 2022,  ktoré organizuje 

samostatne, či s podporou mesta Námestovo.


