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RIADITEĽKA ORAVSKEJ GALÉRIE ZÍSKALA CENU M. VÁROSSA 

Čerstvou držiteľkou Ceny Mariána Várossa 
sa stala historička umenia Eva Ľuptáková, 
kurátorka výstav, kustódka zbierok a od 
roku 1984 aj riaditeľka Oravskej galérie 
v Dolnom Kubíne. Cenu si prevzala v stre-
du 27. novembra 2019 z rúk predsedníčky 
Asociácie teoretikov, kritikov a historikov 
výtvarného umenia Dagmar Srnenskej za 

doterajšiu celoživotnú umenovednú, publi-
kačnú, výstavnú, organizačnú a metodickú 
činnosť v odbore dejín výtvarného umenia  
a rozvoja galerijnej práce. 

Slávnostného aktu sa zúčastnil aj 
poslanec NR SR a podpredseda Žilin-
ského samosprávneho kraja (ŽSK) Milan 

Laurenčík, riaditeľ odboru kultúry ŽSK 
Martin Hromada a Katarína Kľučková, 
manažérka kultúry ŽSK.

Cena Mariána Várossa sa udeľuje 
zásadne autorovi a iba výnimočne au-
torskému kolektívu, ktorého dielo alebo 

01 Devätnásteho novembra mesto ro-
zozvučali bubnujúci školáci a škôl-

kari, ktorí tak chceli upozorniť na násilie 
páchané na deťoch. Bubnovačku zorgani-
zoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  
v Dolnom Kubíne. 

02 Spevácka folklórna skupina Orava 
oslávila 20. výročie svojho vzniku. 

Pri tejto príležitosti si jej členovia pre verej-
nosť pripravili galavečer, na ktorom pred-
viedli program Povedali naši vašim.

03 Ako na celom Slovensku, tak aj  
v Dolnom Kubíne sme si pripomenuli  

30. výročie Nežnej revolúcie. Spomienka 
na novembrové udalosti roku 1989 začala  
v MsKS diskusiou s hlavnými aktérmi boja za 
slobodu a demokraciu v Dolnom Kubíne.

pokračovanie na 2. strane »
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súbor študijných prác jednoznačne pri-
spieva k rozvoju umenovedy na Sloven-
sku.  Je  ocenením a odmenou tvorivých 
prác v oblasti výtvarnej teórie, kritiky 
a histórie.   Marián Váross patril medzi 
našich najvýraznejších umenovedcov  
a práve jeho meno nesie cena, ktorú od 
roku 1993 udeľuje Asociácia teoretikov, 
kritikov a historikov umenia na Slovensku 
v spolupráci s Fondom výtvarných umení 
na počesť tohto významného teoretika  
a propagátora výtvarného umenia.

 PhDr. Eva Ľuptáková je uznáva-
nou a rešpektovanou autoritou v oblasti 
teórie, histórie umenia a galerijníctva. Ve-
die Oravskú galériu už vyše 30 rokov a je 
jednou z mála osobností, neoddeliteľne 
spätých s kultúrou tohto regiónu, ktoré ju 
výrazným spôsobom profilujú. Svojím vy-
sokým pracovným nasadením a osobnou 
zanietenosťou dlhodobo určuje odborné 
smerovanie inštitúcie a je inšpiráciou aj 
pre svojich kolegov. Jej dlhoročná od-
borná práca, ktorá zahŕňa rozsiahlu ku-
rátorskú prácu i publikačnú činnosť, vý-
znamnou mierou prispieva k zmapovaniu 
slovenského výtvarného umenia. To sa 
vzťahuje aj k jej práci na poli nadobúda-
nia zbierok, výstavnej dramaturgie a os-

tatných odborných galerijných činností, 
ktoré postihujú všetky oblasti jej špeciali-
zácie - slovenské ľudové a insitné umenie, 
staré umenie 14. - 19. storočia a výtvarné 
umenie 20. storočia až po súčasnosť.   

Je autorkou koncepcie a generálnou 
komisárkou expozícií umenia 15.- 20. stor. 
zo zbierok OG v Župnom dome v Dolnom 
Kubíne,  pripravila rad autorských vý-
stav slovenského výtvarného umenia na 
Slovensku, v Česku, Maďarsku a Poľsku, 
profiluje výstavnú dramaturgiu Oravskej 
galérie a štvrté desaťročie buduje jej 
zbierkový fond. Organizovala medziná-
rodné sympóziá maľby, vďaka ktorým sa 

podarilo do zbierok OG získať darom diela 
od autorov z Poľska, Francúzska, Kanady, 
Česka a Slovenska. Pôsobila ako členka 
alebo predsedníčka rôznych výborov, 
poradných orgánov, komisií, umeleckých 
združení, redakčnej rady časopisu, Rady 
galérií Slovenska a pod. Externe predná-
šala na Vysokej škole výtvarných umení.  
V roku 2010 sa stala Osobnosťou roka 
2009 a získala Cenu primátora mes-
ta Dolný Kubín za mimoriadne zásluhy  
v kultúrnom rozvoji mesta.  V roku 2011 sa 
umiestnila na treťom mieste v súťaži „Vý-
nimočné ženy Žilinského kraja", v kategórii 
Veda - umenie, ktorú vyhlasuje Národný 
projekt - Inštitút rodovej rovnosti. V roku 
2014 jej bola udelená Cena ministra kultú-
ry Slovenskej republiky za rok 2013 za vý-
nimočný prínos v oblasti výtvarného ume-
nia a architektúry.  Pod jej vedením získala 
niekoľko významných ocenení aj Oravská 
galéria v Dolnom Kubíne, jedným z nich 
je titul Galéria roka 2015. Titul je udeľo-
vaný za komplexný profesionálny prístup  
k činnosti galérie a za výnimočné výsledky 
pri realizácii základných odborných gale-
rijných činností, ktoré sú v súlade s jej pro-
filáciou a špecializáciou.

Oravská galéria

MESTO ROZOZVUČALI BUBNUJÚCE DETI

Devätnásteho novembra mesto rozozvučali 
bubnujúci školáci a škôlkari, ktorí tak chce-
li upozorniť na násilie páchané na deťoch. 
Bubnovačku zorganizoval Úrad práce, so- 
ciálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne. 

„Dnes sme si povedali spolu so 
spoluorganizátormi, že nebudeme ticho, 
budeme hluční, a preto 19.11., pretože 
19.11. je Svetový deň prevencie proti tý-
raniu detí a násiliu páchanom na deťoch. 
Chceme, aby deti nahlas povedali, ak sa 
im niečo nepáči. Aby to týranie na deťoch 
už nebolo také v tichosti skryté, ale aby 
na to upozorňovali nielen deti, ale aj su-
sedia, rodičia, učitelia, ktokoľvek, pretože 
dieťa má právo byť šťastné, má právo 
viesť pokojný a zdravý život v zdravom 
prostredí,“ povedala Zdenka Prílepková, 
manažér kultúry MsKS. 

Prečo sa do tejto akcie zapojili deti, 
nám povedali ony samé. „Ja som tu v pr-
vom rade preto, aby si všetky deti boli 
rovné. Aby niektoré dieťa bolo týrané, to 
nie je proste fér. Jedno dieťa má rodinu 
a druhé nemá, nie je to fér, takže, aby si 
všetky deti na svete boli rovné,“ zveril sa 
jeden z účastníkov. „Chceme pomôcť ma-
lým deťom alebo deťom, ktoré to samy 
nevedia povedať, aby sa odhodlali, aby 
sa to riešilo,“ ozrejmil ďalší. „Aby sme vy-
jadrili odpor proti týraniu detí. Aby sme 
podporili týrané deti, aby neboli ticho  
a povedali celému svetu, že majú svoje 
práva,“ povedali bubnujúci.

Myšlienkou podujatia „Aby bolo 
deti lepšie počuť“ chceli organizátori po-
ukázať aj na potrebu včasnej prevencie. 
Násilie na deťoch sa často v rôznych for-
mách vyskytuje bližšie, než sa môže zdať 
a mnohokrát uniká našej pozornosti. Pre-
to je potrebné zvyšovať informovanosť 
verejnosti o tejto problematike. „Deti si 
pripravili bannery, reklamné letáky, veľké 
transparenty, že chcú byť hlavne šťastné, 
chcú mať úsmev na tvári a chcú mať spo-
kojné detstvo. Chcú mať právo na vzde-
lávanie, právo na spokojný život. Myslím, 
že to je to najhlavnejšie, čo by každé dieťa 

malo u nás na Slovensku mať,“ dodala 
manažérka kultúry MsKS.

Podľa slov Romana Kleina, vedúce-
ho klubu Garáž, je to celoslovenská inicia-
tíva, ku ktorej sa radi pridali. „Myslíme si, 
že je to veľmi dobrá vec, keď mladí svoj 
hlas prejavia, koniec koncov aj tých 30 ro-
kov revolúcie, ktorú si pripomíname, bolo 
opäť o tom, že občianska spoločnosť sa 
zobudila a verejne niečo demonštrova-
la. Toto je dobrá vec, že mladí i deti te-
raz bubnujú doslova preto, aby sme si 
ich my dospelí všimli. Máme často svoje 
ekonomicko-politické a neviem ešte aké 
iné osobné záujmy, ktoré prehlušia často 
hlas detí. Nechcem, aby sa toto dialo, 
lebo veľakrát trpia zbytočne,“ doplnil. 

Na Hviezdoslavovo námestie prišli 
vyjadriť svoj názor žiaci z ôsmich základ-
ných a materských škôl. Na celej Orave 
sa do akcie zapojili desiatky škôl a škôlok, 
ktoré bubnovali v triedach alebo na 
chodbách. Bubnovačka sa na Slovensku 
konala už po šiesty rok. Podujatie v roku 
2014 rozbehlo Centrum Slniečko, ktoré 
sa problematike násilia na deťoch venuje 
už vyše 20 rokov.

redakcia
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DOLNOKUBÍNSKE ORGANIZÁCIE MÔŽU ŽIADAŤ OD MESTA DOTÁCIU

Športové a kultúrne organizácie, ktoré vyko-
návajú svoju činnosť na území mesta Dolný 
Kubín, môžu aj tento rok žiadať finančné 
prostriedky na ich aktivity v nasledujúcom 
roku. Radnica práve v týchto dňoch vypí-
sala výzvy pre záujemcov o dotáciu, ktorí 
môžu posielať svoje žiadosti mestu. Magis-
trát v rámci svojej dotačnej politiky vyčlenil 
na uvedený účel sumu vo výške 168 547 eur, 
čo je v porovnaní s týmto rokom suma vyš-
šia o 15-tisíc eur.      

„O dotáciu môžu požiadať všetky 
právnické osoby, združenia, neziskové 
organizácie, živnostníci a kluby, ktoré boli 
založené v Dolnom Kubíne alebo pôsobia 
v našom meste. Treba však upozorniť, že 
tak ako aj minulý rok,  nemôžu o dotáciu 
požiadať fyzické osoby,“ vysvetlil Michal 
Švento, vedúci odboru školstva, kultúry, 
mládeže a športu MsÚ s tým, že presné 
podmienky určuje Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 5/2018 o poskytovaní do-
tácií, ktoré obsahuje všetky podrobnosti  

o poskytovaní podpory zo zdrojov mesta.      
Na oblasť športu je na budúci rok 

vyčlenená suma 109 500 eur a maxi-
málna výška jednej dotácie nemôže pre-
siahnuť 49 400 eur. V kultúrnej oblasti  
a v oblasti podpory detí a mládeže sa 
rozdelí 14 000 eur. O úspešných žiada-
teľoch rozhoduje mestské zastupiteľstvo 
na základe návrhu komisie školstva, mlá-
deže a športu, komisie kultúry a cestov-
ného ruchu alebo komisie sociálnych vecí  
a zdravotníctva. „Už niekoľko rokov pod-
porujeme činnosť športových, kultúr-
nych a sociálnych organizácií na našom 
území, pretože majú svoju nezastupiteľ-
nú úlohu pre našich obyvateľov a život 
v našom meste. Preto som veľmi rád, že 
záujem o podporu zo strany žiadateľov je 
každý rok veľký," konštatoval Ján Prílepok, 
primátor mesta.

Žiadosť musí byť doručená najne-
skôr do 31. decembra 2019 na Mestský 
úrad Dolný Kubín a je potrebné, aby bola 
vyplnená na predpísanom tlačive spolu  

s povinnými prílohami,  ktoré záujemco-
via nájdu na internetovej stránke mesta.

V dotačnom programe na projekty 
Šanca pre všetkých 2020 je pre oblasť 
voľného času, kultúry a športu určených 
32-tisíc eur, kde o pridelení 29-tisíc eur 
na projekty bude rozhodovať mestské 
zastupiteľstvo a 3 000 eur rozdelí primá-
tor mesta. Záujemcovia o dotáciu pre so-
ciálnu oblasť budú môcť čerpať zo sumy 
13-tisíc eur. „V oblasti projektov môžu 
poslanci schváliť maximálnu výšku do-
tácie na jeden projekt v sume 1500 eur,“ 
doplnil Švento.        

Budúci rok bude môcť dolnokubín-
ska samospráva podporiť aj talentovanú 
mládež v meste z celkového balíka 3 000 
eur. „Každoročne sa nám aj vďaka tejto 
dotácii podarilo podporiť mnoho vyras-
tajúcich talentov v Dolnom Kubíne,“ po-
vedal na záver primátor.

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín   

NA NÁBREŽÍ ORAVY VYSADILI STROMY

Mesto vysadilo v novembri 27 nových stro-
mov. Na nábreží Oravy pribudlo 24 okras-
ných alejových drevín – jedná sa o višne kro-
vité a javory mliečne s priemerom koruny 
od troch do osem metrov. Ďalšie tri stromy 
zasadili aj na ostrovčeku na Ul. športovcov.

„Sú to kultivary, ktoré netreba udr-
žiavať, nepotrebujú takú údržbu, starost-
livosť a rez, samé pekne rastú do gule. 
Višničky nám budú na jar kvitnúť bielymi 
kvietkami. Takže trošku to tu skrášlime. 
Sú korunou menšie, do tých 8 metrov. 
Bežné druhy dorastajú priemerne do  
25 metrov. My sme zvolili tieto menšie 
kultivary viac-menej kvôli tomu, aby to 
neboli veľké stromy, nakoľko sa v tomto 
areáli plánuje ďalšia výstavba, teda aby 

sa do budúcnosti nemuseli dávať preč. 
Sú v rozmedzí po piatich metroch od 
seba, takže časom by mala vzniknúť taká 
pekná aleja,“ vysvetlil Martin Vaňo zo Zá-
hradníctva Vaňo.  

Podľa slov primátora mesta Jána 
Prílepka bol Dolný Kubín aj v minulosti 
zeleným  mestom. „Chceme to vrátiť na-
späť. Je, samozrejme, potrebné starať sa 
aj o staršie dreviny. To, čo je nevyhnut-
né, musíme vypíliť, ale o to dôležitejšie je, 
akú náhradnú výsadbu kde umiestnime,“ 
doplnil. 

Pri sadení stromov na nábreží Ora-
vy pomáhali robotníkom aj dolnokubínski 
žiaci. „Detičky to vzali za svoje, každý si 
chce zasadiť svoj stromček, už si ich ob-
sadili, každý si stráži ten svoj, iste chcú aj 
ony trošku prispieť k tomu, aby to tu bolo 
pekné,“ ozrejmil Vaňo.   

Dolnokubínska samospráva sa pri 
mnohých veciach, ktoré v meste robí  
a majú slúžiť všetkým, snaží zapájať aj 
verejnosť či deti. „Osvedčilo sa nám to 
už aj z minulosti. Jednak v občanoch bu-
dujeme vzťah k tomu, čo sa v meste vy-
buduje a je tu aj nejaká perspektíva, že 
sa potom budú snáď zodpovednejšie 
správať k svojmu okoliu, možno nezničia 
tento spoločný majetok. Možno dozrú na 

to, aby niekto iný nekonal takýmto spô-
sobom. Do samotnej výsadby sa zapojili 
deti z dvoch základných škôl, prišli menší 
aj väčší žiaci. Väčšinu práce síce urobila 
technika, ale aj ony naozaj prispeli k sa-
deniu stromov svojou pomocou,“ doplnil 
primátor.

Na výbere vhodných stromov sa 
podieľala novovzniknutá Komisia revita-
lizácie zelene a environmentálneho roz-
voja pri mestskom zastupiteľstve. Mesto 
plánuje v sadení nových stromov pokra-
čovať.   

redakcia
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OPRAVILI CHODNÍKY NA MATÚŠKOVEJ  
A MLÁDEŽNÍCKEJ ULICI

Mesto Dolný Kubín dokončilo v týchto dňoch 
posledné opravy a rekonštrukcie miestnych 
komunikácií naplánovaných na rok 2019. 
Za tohtoročnými investičnými akciami  
v oblasti dopravy dáva bodku rekonštruk-
cia chodníka na Matúškovej ulici v dĺžke  
120 metrov a o rozlohe 420 m2. 

„Upravoval sa chodník okolo det-
ského ihriska a od bývalej materskej 
škôlky po bytový dom 1643. Finančné 
náklady, ktoré boli potrebné na realizo-
vanie tejto opravy, činili necelých 12-tisíc 
eur. Obsahom prác nebola len výmena 
poškodeného asfaltového povrchu, ale 
aj výmena parkových a cestných obrub-
níkov,“ vysvetlila  Gabriela Halašová z od-
boru dopravy MsÚ.

Rekonštrukčné práce finišujú aj  
v mestskej časti Kňažia. Tu mesto realizo-
valo opravu chodníka v dĺžke 120 metrov 
na Mládežníckej ulici. Predpokladané ná-
klady sú na úrovni 6-tisíc eur. „Obsahom 
stavebných prác bolo vybúranie poško-
deného asfaltového povrchu i spravenie 
podkladových vrstiev a položenie nové-
ho živičného povrchu v hĺbke 5 cm. Tieto 
úpravy boli realizované ako posledné aj 
z toho dôvodu, že začína zimná údržba,“ 
doplnila Halašová.

redakcia

UPRAVILI DAŽĎOVÉ 
ZVODY A LAPAČE

Vlastníci budov, okolo ktorých pre-
chádzajú miestne a účelové komuniká-
cie, sú zo zákona povinní dbať na bez-
pečnosť chodcov i na plynulosť cestnej 
premávky. Svoje budovy musia hlavne 
pred začiatkom zimy zabezpečiť proti 
padaniu snehu i cencúľov a zabrániť tak 
namŕzaniu vody na chodníku a ceste. 

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania v Dolnom 
Kubíne preto každý rok zvyšuje bez-
pečnosť okoloidúcich vylepšeniami na 
svojom Zmeškalovom dome. Na prelo-
me októbra a novembra napojili daž-
ďový zvod do kanalizácie a na streche 
umiestnili nový rad lapačov snehu.         

„Naša budova je exponovaná 
pešími zo všetkých štyroch strán. Plo-
cha strechy patrí medzi snáď najväč-
šie v tejto časti námestia. Slnko, najmä 
v zimnom období, je veľmi nízko nad 
horizontom. Medený plech, ktorý je 
tmavý, priťahuje slnečné lúče, dochá-
dza k vytváraniu cencúľov a podobne.
Snažíme sa preto po etapách zabra-
ňovať komplikáciám najmä so snehom 
a s vytváraním cencúľov. Preto sme  
v tomto roku pristúpili k vybudovaniu 
tretej etapy alebo tretieho poschodia 
lapačov snehu. A taktiež posilňujeme 
zvody dažďovej vody, ktoré zaúsťuje-
me do kanalizácie,“ vysvetlil Rastislav 
Stanček, evanjelický a. v. farár.

Podľa slov kostolníka evanjelic-
kého kostola Martina Kaučárika po-
trebujú spraviť druhý zvod dažďovej 
vody, pretože v jednom  sa zhromaž-
ďovala voda, ktorej bolo veľa a spô-
sobovala, že im vlhla stena. „Mali sme 
urobiť veľký výkop až tri metre hlboký, 
tak hlboko je mestská kanalizácia. Keď 
sme vypílili chodník a začali ho rozbí-
jať, pri dome sa nám ukázal starý zvod 
dažďovej vody. Takže sme veľmi vďač-
ní, je to milosť Božia,“ doplnil.

Mesto Dolný Kubín ako vlastník 
miestnych a účelových komunikácii 
vykonalo ešte počas predošlého zim-
ného obdobia obhliadku týchto komu-
nikácií, zadokumentovalo nedostatky 
a vyzvalo majiteľov budov k ich nápra-
ve. Okrem Cirkevného zboru Evanje-
lickej cirkvi augsburského vyznania  
v Dolnom Kubíne žiadny z dotknutých 
subjektov na výzvu nezareagoval.

redakcia

NOVÉ OSVETLENIE NA NÁBREŽÍ ORAVY

Na nábreží Oravy prebiehala v no-
vembri prvá etapa rekonštrukcie verej-
ného osvetlenia. Štyri pôvodné body 
verejného osvetlenia boli nahradené no-
vými hliníkovými stožiarmi a svietidlami  
a pribudli aj tri úplne nové lampy. Dokopy 
sedem svetelných bodov bude osvetľo-
vať chodník popri Jasenovskom potoku 
a rieke Orava pomocou led technológie. 
Jedná sa o rovnaký typ svietidiel ako 
na druhej strane nábrežia. „Pôvodne 
boli osadené štyri svietidlá verejného 
osvetlenia medzi Jasenovským potokom  

a vysutou lávkou, spájajúcou Dolný Ku-
bín a pôvodnú mestskú časť s Veľkým 
Bystercom. Vedenie mesta rozhodlo, že 
tu budú v rámci zjednotenia osvetlenia 
a osvetľovacej politiky doplnené svetel-
né body tak, aby vytvorili jednu súvislú  
a krátku líniu osvetlenia. Malo by to za-
bezpečiť dostatočné osvetlenie a zvýše-
nie bezpečnosti,“ vysvetlil Pavol Starek, 
vedúci odboru výstavy MsÚ. Sedem no-
vých bodov verejného osvetlenia stálo 
radnicu necelých 10-tisíc eur. 

redakcia
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SPEVÁCKA FOLKLÓRNA SKUPINA ORAVA OSLÁVILA 20. VÝROČIE  

Spevácka folklórna skupina Orava oslávila 
20. výročie svojho vzniku. Pri tejto príleži-
tosti si jej členovia pre verejnosť pripravili 
galavečer, na ktorom predviedli program 
Povedali naši vašim.

„Cítime sa výborne. Myslím si, že 
tak, ako sme si to nacvičili a predstavo-
vali, tak nám to aj dopadlo. Je za tým veľ-
ký kus práce. Veľa času sme na to minuli. 
Treba sa pokloniť pred každým spevákom 
a muzikantom, pretože sú to neskutočné 
hodiny, ktoré trávia od rodín a venujú 
sa tomu, aby zachovali tieto tradície pre 
mladé generácie,“ povedala vedúca SFS 
Orava Anna Bakošová. 

Galaprogram osláv mala pod pal-
com Jana Greššová zo SFS Orava. „Pod-
kladom pre zostavenie tohto programu 
bol Spevník kňažanských piesní, tak isto 
záznam výskumu Svetozára Stračinu  
z Oravy a znalosti našich spevákov, na-

šich členov súboru z regiónu, teda piesní 
Dolnej Oravy.   

Pásmo Povedali naši vašim skupina 
vydala aj v podobe cédečka, ktoré záro-
veň počas večera aj pokrstili. „Cédečko 
sme natáčali v Párnici, v nahrávacom štú-
diu Apollo. Spoločne sa nám podarilo po-
skladať nádherných 17 ľudových piesní  
s hovoreným slovom. A prečo ten názov? 
Povedali naši vašim je na jednej strane 
taká klebietka o tom, ako ženy trkocú 
a ako sa aj rozprávajú, ako si robia naši 
s vašimi trošku aj zle, aj napriek. Ale na 
druhej strane je to nádherná metafora 
na to, ako si naši predkovia z generácie 
na generáciu odovzdávali piesne, tradície 
a tance, povery, čary. Jednoducho tak, že 
si povedali,“ vysvetlila Jana Greššová zo 
SFS Orava.   

Na reprezentačnom večere sa 
dohromady podieľalo vyše 40 ľudí. Sú-
časťou podujatia bolo aj vystúpenie fol-
klórneho súboru Oravan senior z Nižnej  
a takmer trojhodinový folklórny program 
vyvrcholil spoločnou piesňou Na Kráľovej 
holi.   

„Myslím si, že od začiatku do kon-
ca bola atmosféra úžasná. Jedna pani mi 
povedala, že keď vystúpi naša spevácka 
folklórna skupina na javisko, vždy sa im 
rozohrejú srdiečka a chce sa im na tých 
stoličkách aj tancovať, aj spievať. A to je 

naším cieľom. Aby sme rozveselili týchto 
ľudí. Aby sme si pri tých našich bežných 
starostiach a trápeniach mohli aj zaspie-
vať a zatancovať,“ ozrejmila Anna Bakošo-
vá, vedúca SFS Orava.    

Spevácku folklórnu skupinu tvorí 
stálych 12 členov, ku ktorým sa na vystú-
peniach pridávajú aj ďalší muzikanti. Od 
roku 1999 sú v ich repertoári okrem ľu-
dových piesní a zvykov zahrnuté aj sklad-
by s náboženskou tematikou a národné 
piesne, či koledy. Pravidelne sa zúčast-
ňujú folklórnych slávností a vystúpení na 
Slovensku i vo svete.

redakcia

PRIPOMENULI SI VÝZNAMNÉHO ARCHITEKTA B. F. BULLU

V Oravskej knižnici Antona Habovštiaka 
sa spomínalo na Blažeja Félixa Bullu, a to 
pri príležitosti stého výročia od jeho smrti. 
Významný architekt je autorom projek-
tov mnohých stavieb po celom Slovensku  
a taktiež projektoval aj väčšinu najvýznam-
nejších budov na námestí v Dolnom Kubíne.     

„Výrazne pozmenil tvár Slovenska, 
počnúc Martinom a Dolným Kubínom, 
no takisto sa projektovo, organizačne  
a aj stavebne podieľal na výstavbe asi  
16 kostolov na Slovensku a rôznych iných 
účelových budov ako sú nemocnice, ško-
ly či farské budovy. Človek ako Blažej F. 
Bulla si zaslúži našu úctu, aby sme ho  
z dejín pozdvihli a ukázali na jeho prá-
cu, ktorú za celý svoj život pre jednotlivé 
slovenské mestá a aj dediny a taktiež aj 
pre národnú vec Slovenska urobil,“ po-
vedal Martin Zembjak, predseda miest-
neho odboru Matice slovenskej.   

„V roku 1893 Dolný Kubín vyhorel 
a ešte pred tým, v roku 1881, celkom 
vyhorelo aj mesto Martin. Takže pre ar-
chitekta sa otvorila cesta pomerne veľ-
kého množstva projektovania malých, 
ale aj veľkých stavieb. V Dolnom Kubí-
ne to bolo 30 stavieb, z nich najväčšie 
sú župný dom, obidva kostoly, budova 
gymnázia, Hviezdoslavov dom a množ-
stvo iných stavieb na námestí,“ vysvetlil 
historik Peter Huba.    

Pre Dolný Kubín naprojektoval do-
hromady tridsať stavieb. Historik Peter 
Huba ich všetky zaznamenal v publiká-
cii Architekt svitajúcich časov. „Počnúc 
mestským úradom, gymnáziom a do-
mom P. O. Hviezdoslava to bol na druhej 
strane aj evanjelický kostol, ten od zákla-
dov projektoval, pretože pôvodný kostol 
zhorel. Zaslúžil sa aj o podobu župného 
domu. Pôvodná stavba župného domu 
bola malá, jednoposchodová budova. 

On riešil prístavbu aj prestavbu dozadu 
až k potoku, čiže stala sa z toho taká roz-
siahla stavba, akou je župný dom teraz. 
Zároveň ako jediná stavba vyzerá pres-
ne tak, ako ju tento architekt naprojek-
toval,“ doplnil Huba.

Blažej Félix Bulla ako prvý na Slo-
vensku pri projektovaní čerpal z ľudovej 
architektúry. „Vychádzal z neorenesan-
cie. Niektoré stavby, hlavne kostoly, ale 
to je mimo Kubína, odrážajú neogotiku 
alebo slovenský sloh. Vždy používal nie-
čo z toho slovenského slohu, ktorý vlast-
ne sám vytvoril,“ dodal Huba. 

Architekt Bulla sa na mnohých 
budovách podieľal aj na ich výstavbe 
spoločne s murármi. Okrem architektú-
ry sa venoval aj dramatickej tvorbe. Vo 
svojich drámach, ku ktorým komponoval 
aj vlastnú hudbu, formoval rozprávkové 
námety. 

redakcia  
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MESTO SI PRIPOMENULO 30. VÝROČIE 
NEŽNEJ REVOLÚCIE

Ako na celom Slovensku, tak aj v Dolnom Ku-
bíne sme si pripomenuli 30. výročie Nežnej 
revolúcie. Spomienka na novembrové udalos-
ti roku 1989 začala v MsKS diskusiou s hlav-
nými aktérmi boja za slobodu a demokraciu  
v Dolnom Kubíne.    

„Sedemnásty november som preží-
val veľmi intenzívne s kolegami, s ktorými 
sme tu dnes debatovali. Odhodlali sme sa 
sami niečo meniť, úplne spontánne tak, 
ako to prišlo. Reagovali sme na tú dobu. 
Cítili sme potrebu vstúpiť do diania a veci 
meniť k lepšiemu,“ povedal Ivan Dudáš, ak-
tivista a člen VPN v Dolnom Kubíne.   

„Keď sa začal generálny štrajk, tak  
v telovýchovnej jednote Slávia dole v piv-
nici sa nás v klube mladých stretlo veľa, 
bola tam hromada ľudí. Ale dvanásti sme 
boli ochotní zverejniť svoje mená. A potom 
nám to prischlo, začali sa na nás obracať 

z podnikov, organizácií či obcí, aby sme 
im prišli pomôcť, že u nich sa nič nedeje.  
A stretli sme sa tam aj večer, lebo na gene-
rálnom štrajku niekto vykríkol, že zajtra sa 
tu stretneme znova a bolo treba zorganizo-
vať aj ten druhý deň,“ vysvetlil Miloslav Rou-
bal, aktivista a člen VPN v Dolnom Kubíne.

Na spomienke zazneli v prevedení 
pesničkára Roba Huleja aj najpríznačnejšie 
revolučné piesne ako Sľúbili sme si lásku, 
Modlitba pro Martu či Pocta Majakov-
skému. Tridsiate výročie nežnej revolúcie 
si Dolnokubínčania pripomenuli tichým 
sviečkovým a lampiónovým sprievodom. 
Prechádzali od Námestia slobody až po 
Hviezdoslavovo námestie. „Presne na 
tomto mieste, kúsok nižšie na Hviezdosla-
vovom námestí, sme sa zišli. Bol to taký 
celospoločenský pohyb, ktorý v každom, 
pochopiteľne, zanechal nejakú stopu. Bolo 
to také spontánne, všetci prišli vyjadriť svo-
je postoje. Ako si spomínam, stmelili sme 
sa aj v dobrom, aj v zlom,“ spomína priamy 
účastník tých dní. 

Pri príležitosti 30. výročia Nežnej re-
volúcie sa v meste konali viaceré výstavy, 
besedy a konferencie. V trezore Oravskej 
knižnice Antona Habovštiaka predstavi-
li diela samizdatovej a exilovej literatúry, 
ktoré boli vyradené z knižníc na základe 
zoznamov ideologicky nevhodných kníh. 
Autorov takzvanej zakázanej, či trezorovej 
literatúry si pripomenuli s hosťami Máriou 
Ferencovou, Rastislavom Stančekom a Jo-
zefom Kaščákom. 

redakcia

NOVEMBROVÉ UDALOSTI NA O. AKADÉMII

Obchodná akadémia si tiež pri-
pomenula udalosti z Novembra 1989  
a spolu s Oravským kultúrnym stredis-
kom (OKS) zorganizovali spomienkové 
podujatie s moderovanou diskusiou. 
Historické udalosti prostredníctvom 
vlastných spomienok a zážitkov študen-
tom stredných škôl priblížili hostia Milan 
Galanda, Miloslav Roubal, Ján Bencúr  
a Štefan Jány. Debatu hudobne sprevá-
dzal pesničkár Ondrej Štyrák. „Som rád, 
že naše pozvanie prijali všetci štyria oslo-
vení aktéri, ktorí boli účastní tých prvých 
tribún a ktorí išli v tom čase s kožou na 
trh, lebo ešte v tom novembri nikto neve-
del ako bude a to boli tí, ktorí nabrali od-

vahu,“ povedal Miroslav Žabenský, riaditeľ 
OKS. Súčasťou podujatia bola aj reflexia 
novembrových udalostí v živote a tvorbe 
dolnokubínskych spisovateľov. Študen-
ti OA pripravili aj interaktívnu výstavu  
o komunistickej totalite v Českosloven-
sku. „Návštevníci tu môžu vidieť artefakty 
z tohto obdobia, ktoré sme získali od na-
šich študentov a kolegov. Okrem toho tu 
nájdete aj módne časopisy z tohoto ob-
dobia,“ vysvetlila učiteľka Jana Andrisová 
Na podujatí sa tiež premietal videofilm 
Remember november, ktorý k 30. výročiu 
Nežnej revolúcie vytvorili študenti a pe-
dagógovia OA. 

redakcia

NOVEMBER 8́9 V 
PODANÍ ZUŠ P. M. 
BOHÚŇA

Základná umelecká škola  P. M. Bohúňa  
v spolupráci s Kaštieľom Kubínyi zorga-
nizovali spomienkové umelecké podu-
jatie spojené s besedou pri príležitosti  
30. výročia Nežnej revolúcie. V rámci ve-
čera odzneli aj hudobné vstupy, viažuce 
sa k novembrovým udalostiam a známe 
revolučné piesne.   

„Podujatie bolo primárne mys-
lené ako spomienkové umelecké pod-
ujatie pre žiakov. Chceli sme si uctiť 
pozvaním aj hostí, ktorí boli činní v ob-
dobí Novembra priamo z mesta, ale aj 
z okolia Kubína. Týmto podujatím sme 
mali v úmysle poukázať aj na potrebu 
zjednotenia, potrebu jednoty, ale nie za 
cenu neslobody,“ vysvetlil Michal Jani-
ga, riaditeľ ZUŠ P. M. Bohúňa. Debaty sa 
zúčastnili osobnosti ako František Mik-
loško, Peter Kresánek či Dionýz Hochel. 
Spomínali na to, ako to u nás vyzeralo 
počas novembra 1989 a diskutovali aj  
o tom, ako naša spoločnosť vyzerá 
dnes. „Hlavní hostia, ktorých sme po-
zvali, reprezentujú hodnoty, o ktorých 
by bolo vhodné rozprávať aj v dnešnej 
dobe mladým. Myšlienka bola taká, aby 
sme vytvorili apolitické podujatie urče-
né pre študentov, aby sa nezabúdalo 
na to, čo je sloboda,“ doplnil Janiga.

Podľa slov bývalého predsedu 
SNR a dlhoročného poslanca NR SR 
Františka Mikloška je neuveriteľné, že 
toľko mladých ľudí prišlo na toto pod-
ujatie. „Keď vidím takéto krásne pros-
tredie, kde sedíme, tak si hovorím, že 
tomu Hviezdoslavovi sa ľahko písali 
básne. Pozrite. Ten 89. rok bol naozaj 
najväčšie vzopätie, aké na Slovensku 
kedy v dejinách bolo. Ľudia išli na ná-
mestia v každom jednom veľkom mes-
te, ale aj v tých malých mestách. Ľudia 
chceli zmenu. Ich túžba hovorila, že ten 
režim bol zlý, nevládne dobre, že šíri 
okolo seba nenávisť a zlo. A každý taký-
to pocit môže vyrásť len na kontraste. 
To znamená, že museli byť ľudia, ktorí 
boli zrkadlom komunistickej tváre, kde 
sa oni sami videli,“ ozrejmil. 

Podujatie bolo spojené aj s ver-
nisážou detských a študentských prác 
na tému sloboda a nesloboda. Žiaci sa 
inšpirovali témou Nežnej revolúcie.

redakcia    
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HUDBOU SPOMALILI 
STARNUTIE

Hlavne mesiac október je veno-
vaný seniorom, ich upracovaným ru-
kám, ich životu. Ale čo nasledujúce dni 
a mesiace v roku? Aj starší človek po-
trebuje trošku pozornosti, rozptýlenia, 
čiže potrebuje zažiť aj niečo príjemné, 
a to nielen vo vyhradenom čase. Kto-
si kedysi povedal, že s dobrou nála-
dou sa starne pomalšie. FS Kňažan sa 
snaží túto myšlienku naplniť do slova 
a do písmena pri každej návšteve Za-
riadenia pre seniorov a domova sociál-
nych služieb v Dolnom Kubíne. Nebolo 
tomu ináč ani 26. novembra, keď nás 
tu naše kroky opäť zaviedli.  

Už z predchádzajúcich návštev 
vieme, že títo seniori sú najvďačnejší 
hlavne za ľudovú pieseň. Pri prvých tó-
noch znejúcej harmoniky sa rozjasnili 
ich oči a pár jednotlivcom sa roztanco-
vali aj nohy. Aj keď niektorým len pod 
stoličkou, našli sa aj takí, ktorí sa chytili 
do tanca. Tentokrát s nami medzi star-
kých zavítal aj rozprávač vtipov An-
drejko. Aj keď on mal stále vážnu tvár, 
poslucháči sa na ňom schuti nasmiali.  
Pri tom počte klientov v tomto zaria-
dení sa vždy nájde nejaký oslávenec. 
Tentoraz to bola pani Margaréta, ktorá 
sa dožila okrúhlych 60 rokov života.  
Za gratuláciu sa nám oslávenkyňa od-
menila vlastnoručne napečenými vý-
bornými koláčikmi a teplým punčom. 
Opäť sme odchádzali s pocitom, že  
s dobrou náladou sa určite starne po-
malšie.

Vlasta Batunová, FS Kňažan

SLÁVNOSTNÉ POSEDENIE SENIOROV  
V KŇAŽEJ

Neskorá jeseň na prelome zimy. Dni kratšie, 
večery dlhšie. Aj toto ročné obdobie máme 
však prijímať s vďakou. V záhradkách, aj na 
poliach sme pozberali úrodu zemiakov, tra-
dične natlačili kapustu, zavarili cviklu a po-
čas zimných večerov budeme lúskať fazuľku 
aj orechy. V minulosti, až keď bolo všetko 
potrebné pred zimou porobené, si ľudia 
riešili súkromné či občianske – verejné zá-
ležitosti, pri ktorých sa stretli s kompetent-
nými, ktorí zastupovali záujmy jednotlivca 
či občanov.

 Dňa 10. 11. 2019 seniori Denného centra 
z mestskej časti Kňažia  mali slávnostné 
posedenie v rámci Mesiaca úcty k star-
ším s občerstvením a bohatým kultúr-
nym programom v priestoroch požiarnej 
zbrojnice. Nedeľňajšie slávnostné popo-
ludnie sme prežili v radostnej a príjem-
nej atmosfére, kde sa zúčastnili v hojnom 
počte seniori a pozvaní hostia z vedenia 
mesta. Podľa plánu činnosti denného 
centra tieto stretnutia organizujeme na 
začiatku aj na konci roka. 

Kultúrny program vždy začneme 
blahoželaním našim spoluobčanom k ich 
okrúhlemu životnému jubileu. Jubilan-
tov vždy potešíme milou pozornosťou, 
darčekom ručných prác našej členky  
a kytičkou živých kvetov. Pravdaže ne-
zabúdame ani na tých, ktorí nás navždy 
opustili, a spomíname na ich pamiatku. 
Všetkých prítomných potešil milý prí-

hovor aj povzbudzujúce slová  poslanca 
Petra Streža. Duchovným slovom ku prí-
tomným sa prihovoril p. farár Ján Budzák. 
Múdru báseň „O starkej“ nám s nadše-
ním predniesol p. Peter Gallo. Tradične 
s veselým humorným slovom, spevom 
a hudbou sa  nám predstavila domáca 
folklórna skupina pod vedením manže-
lov Vlasty a Miroslava Batunovcov. Na 
základe spolupráce medzi dennými cen-
trami nám s priateľským zámerom prišla 
zaspievať folklórna skupina Nezábudky 
pod vedením Jozefa Gruchaláka. Chutné 
slávnostné menu nás zasýtilo, milé slová 
nás povzbudili a mohli sme pokračovať 
v krásnom speve a hudbe, no nechýbal 
nám ani tanec a  ani vek nám neprekážal, 
aby sme sa mohli tešiť zo života. 

Úsmev na tvári a radosť z tohoto 
slávnostného popoludnia vyvolali spo-
kojnosť všetkých prítomných členov 
Denného centra v Kňažej, za čo chceme 
vyjadriť poďakovanie pri organizovaní 
a zabezpečovaní celej akcie vedúcej DC 
M. Gruchalákovej, pracovníkom odboru 
soc. vecí a rodiny i vedeniu mesta Dolný 
Kubín. Vďaka patrí všetkým účastníkom, 
aj členom samosprávy, ktorí za každých 
okolností spolupracujú a vzájomne si po-
máhajú. Za to všetko patrí  veľké  ďakuje-
me  Pánu Bohu i všetkým zúčastneným.                                                                                                    

Vlasta Dúhová, DC Kňažia

Milí Dolnokubínčania,  

v decembrových novinách ste si našli novučičkú pohľadnicu mesta Dolný Kubín, 
ktorú pre Vás pripravili šikovné ruky dolnokubínskej ilustrátorky Kataríny Nabočíko-
vej. Boli by sme radi, ak by ste ju poslali svojim najbližším a potešili ich pozdravom  
z nášho krásneho mesta. 

Mesto Dolný Kubín

Foto: M. Gruchaláková 

Foto: M. Gruchaláková 

Foto: Vlasta Batunová
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KATARÍNSKE TRHY

Predvianočnú atmosféru priniesli aj ten-
to rok do Dolného Kubína tradičné Ka-
tarínske trhy. Počas dvoch dní Námestie 
slobody a tiež Mestské kultúrne stredisko 
(MsKS) zaplnili predajcovia a remeselníci 
z celého Slovenska. 

„MsKS každoročne organizu-
je Katarínske trhy. A musím povedať, 
že sme jediné mesto na Orave, ktoré 
tieto trhy v tomto období realizuje. Do 
Dolného Kubína sme pozvali spolu  
66 remeselníkov a 83 predajcov bež-
ného tovaru, ktorí sú na námestí. Re-
meselné výrobky môžete vidieť najviac 
vo foyer mestského kultúrneho stre-
diska v estrádnej sále,“ povedala Jana 
Greššová, riaditeľka MsKS.

Obyvateľov mesta lákali stán-
ky, odkiaľ rozvoniavali rôzne dobroty. 
Nechýbala medovina, varené víno, 
langoše, či trdelníky. Mnohí využili prí-
ležitosť a nakúpili pre svojich blízkych 
aj originálne vianočné darčeky. „Všet-
ky stánky sú pekné, môžeme si poob-
zerať, čo chceme, kúpiť darčeky pre 
vnúčatá, už aj my sme ako babky. Čosi 
sme našli, čosi ešte dokúpime,“ pove-
dali nakupujúce. „Páči sa mi atmosféra 
trhov, rada sem chodím po také malič-
kosti, štrúdľu, orechy a tak,“ konštato-
vala ďalšia z prítomných.  

V MsKS prevládali najmä stánky 
s remeselníckymi a vlastnoručne vy-
tvorenými výrobkami. „Môžem pove-
dať, že tento rok sa tešíme skutočne 
nielen záujmu tých predajcov, ale hlav-
ne záujmu kupujúcich. Prišli si na svoje 
všetci, ktorí si skutočne chceli nakúpiť 
aj potravinový tovar, či už ide o nejaké 
sušené ovocie, oriešky, ale aj mäsové 
výrobky, takisto pečené výrobky, kolá-
čiky, trubičky už vianočné, ktoré patria 
na vianočný stôl a samozrejme niečo, 
čo by sme mali napísať Ježiškovi, aby 
doniesol aj pod stromček,“ ozrejmila 
riaditeľka MsKS.

redakcia

PARK M. KUKUČÍNA ZDOBIA EKOLOGICKÉ 
VIANOČNÉ STROMČEKY

V parku Martina Kukučína sa stretli deti  
z materských, základných a umeleckých 
škôl, aby spoločne zdobili vianočné strom-
čeky svojimi vlastnoručne vyrobenými 
ozdobami. S myšlienkou prišla Základná 
škola s materskou školou v Kňažej, ktorá je 
zapojená do projektu Záhrada. 

„Projekt máme podporený zo Ze-
leného vzdelávacieho fondu Slovenskej 
agentúry životného prostredia v spolu-
práci s Neziskovou organizáciou VPV-
Arwa. Jednou z aktivít projektu boli prá-
ve Eko Vianoce - aj odpad môže krášliť. 
Chcem sa poďakovať všetkým školám  
v našom meste, že sa zúčastnili tejto ak-
tivity a tiež, že sme sa tu stretli. Budem 
rada, keď budeme hlavne v environmen-
tálnych aktivitách aj naďalej spolupraco-
vať,“ vysvetlila Dáša Badáňová, riaditeľka 
ZŠ s MŠ v Kňažej. 

Deti sa pri výrobe vianočných 
ozdôb snažili nevytvárať ďalšie zbytoč-
né odpady. Ozdoby, ktoré použili na 
svoje vianočné stromčeky boli prevaž-
ne z ekologických materiálov.„ Ja som si 
vyrobil ozdoby z papiera, látok, z dreva,  
z prírodných materiálov a tiež z nejakých 
vrchnákov,“ „Je veľa plastov a keď ich na 
niečo využijeme, tak je to dobré, lebo 
ich nezahadzujeme niekde do prírody.“ 
„Na hodinách výtvarnej výchovy sme 
vyrábali rôzne ozdoby z takých odpadov  
a teraz to dávame na stromček. Naprí-

klad my sme vyrábali vločky, iné trie-
dy urobili zasa srdiečka alebo tie veľké 
kruhy. Z pet fliaš sme vytvorili girlandy. 
Myslím si, že je to veľmi pekné a vidíme, 
že pre nás tie odpady nemusia byť iba na 
vyhodenie, ale dajú sa aj využiť.“ „Aspoň 
trochu ukážeme ľuďom, že čo sa dá robiť 
s tými plastmi a že ich nemusíme hneď 
vyhadzovať. „A taktiež, že sa dajú druhý 
krát použiť než ich vyhodíme do koša,“ 
ozrejmili deti. 

„Som veľmi rád, že ako mesto sme 
sa mohli k tejto akcii pripojiť. Okrem toho, 
že môžeme trošku prispieť k zlepšeniu ži-
votného prostredia, tak bude veľmi milé, 
že v takom predvianočnom čase bude 
tento pekný priestor zdobiť 14 strom-
čekov, ktoré vyzdobili deti z našich zák-
ladných a materských škôl,“ povedal  vi-
ceprimátor mesta Matúš Lakoštík.

Po prvýkrát deti vianočne vyzdobili 
aj kolonádový most. Muškáty v kvetiná-
čoch vystriedala čečina. Podvečer, hneď 
po zotmení deti s rodičmi svoje vianoč-
né stromčeky aj spoločne rozsvietili. 
Súčasťou akcie Eko Vianoce bol aj kul-
túrny program spojený s predajom vý-
robkov detí a s občerstvením. Svoj stánok  
s drobnosťami pre ekologickú domác-
nosť tam mala aj bezobalová drogéria 
Bez obalu na bicykli.

Deti zdobili aj adventný veniec

S príchodom predvianočného ob-
dobia sa v meste objavuje aj vianočná 
výzdoba. Pomôcť vyzdobiť adventný ve-
niec pred kostolom na Vojtaššákovom 
námestí prišli školáci a škôlkári. Svojou 
prítomnosťou žiakov potešili aj maskoti 
Kubínskych medveďov. Adventný veniec 
skrášlili deti z Materskej školy na Brezovci 
a Základnej školy Petra Škrabáka. Druhý 
adventný veniec je nainštalovaný v Parku 
Martina Kukučína. 

redakcia
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DÁ SA NASLEDOVAŤ SVÄTÚ RODINU AJ DNES?  

Adventné obdobie je časom očakávania 
príchodu Syna človeka na tento svet. Je to 
najvýznamnejšia udalosť, ktorá sa vôbec 
mohla stať a naozaj sa aj odohrala. Každý  
z nás v tomto období prežíva čosi zvláštne. 
Je to čas spomalenia svojich aktivít a pre-
mýšľania, čo betlehemské Dieťa môže pri-
niesť do nášho života. 

S adventom sa spája jeden žalm, 
ktorý sa spieva v jeho závere: „Zodvihni-
te hlavu, blíži sa vaše vykúpenie“ (porov. 
Lk 21, 28). Kristus prišiel neočakávaný. 
Narodil sa v chudobe a drevo jeho jasieľ 
sa stalo vstupnou bránou k jeho sláve, 
ktorá sa naplnila na dreve kríža. Narodil 
sa v Betleheme – v dome chleba, aby sa 
pre nás stal chlebom života. Čo všetko 
pre nás urobil, aby sme nežili v otroctve. 
Ak prijmem jeho ponuku narodiť sa aj  
v mojom srdci, potom naozaj zodvihnem 
hlavu...

Vianoce sú vždy späté s príjem-
nou atmosférou domova. Chceme byť 
na sviatky medzi „svojimi“, prežiť aspoň 
pár chvíľ pospolu. Sú aj takí, ktorí sa 
Vianoc boja alebo ich nemajú radi, pre-
tože spoločenstvo, do ktorého patria, 
sa nedá nazvať rodinou. V kresťanstve 
oslavujeme príchod Ježiša na tento svet 
a jeho prijatie ľudskými rodičmi. Dieťa Je-

žiš, Mária a Jozef sú členmi svätej, no tej 
najobyčajnejšej rodiny. Prečo obyčajnej? 
Lebo Boh chcel, aby sa Ježiš narodil do 
ľudskej rodiny – chudobnej, skromnej, ta-
kej naozaj obyčajnej a všednej a aby mu 
nič nechýbalo. Rozdiel bol v láske a spolo-

čenstve osôb. Boh dáva človeku možnos-
ti a schopnosti vytvoriť dobrú a šťastnú 
rodinu. Že je to dnes už ťažké? Že sa to 
len málokomu podarí? Áno, je to, žiaľ, tak. 
Ale nie preto, že sme toho neschopní, ale 
preto, lebo nevieme, čo je pravé šťastie  
a čo potrebujeme k tomu, aby sme vytvo-
rili šťastnú – obyčajnú rodinu. 

Nepotrebujeme toho veľa, len mi-
lovať a byť verní svojim záväzkom. Mária  
a Jozef si boli navzájom verní a pestún 
Jozef bol ochrancom Máriinho mater-

stva. Každý z nich si dobre uvedomoval, 
k čomu ich Boh povolal. Svoje povinnosti 
si plnili svedomito, vo veľkej láske a po-
zornosti. Navzájom sa počúvali a pomá-
hali si, pretože boli rodinou. Toto bola ich 
hlavná úloha a spoločný cieľ. Keby si man-
želia vždy uvedomovali, aká je ich úloha  
a plnili by si zodpovedne povinnosti svoj-
ho povolania v manželstve i v otcovstve 
a materstve za každých okolností života, 
bolo by v našich rodinách menej nešťas-
tia. Menej alkoholikov, ktorí mučia svoje 
manželky a deti, menej závislých na „roz-
košiach“ sveta, menej manželskej nevery, 
menej depresií a nevšímavosti, násilia. 

Uvedomme si aj my, akú úlohu nám 
Boh v rodine dal. Je to tá najdôležitejšia 
úloha zo všetkých. Je naozaj nevyhnutné 
chcieť pre rodinu všetko? Ježiš vyrastal  
v chudobe, ale vždy mal to, čo potreboval. 
Rodinné šťastie nezávisí od materiálne-
ho opojenia, ale od spoločenstva osôb, 
ktoré sa milujú a v dôvere si pomáhajú 
na ceste života. Rodinu teda tvorí človek 
svojím prístupom a postojom srdca. To 
je všetko. A tu sa už nikto nemôže na nič 
vyhovárať. Myslime na to cez Vianoce. 
Nechajme sa aj my inšpirovať svätou – 
obyčajnou rodinou Ježiša, Márie a Jozefa.  

František Ondrek, katolícky kaplán

PRÍVLASTKY ČASU

Adventný čas, v ktorom ľudia chytajú kľučky 
obchodov a sekundy za pačesy, alebo v štý-
le moderného trendu balia kufre na dovo-
lenku. Advent však ponúka čas na hľadanie  
a spoznávanie duchovných hodnôt, pohľad 
za horizont dočasného a očakávanie prí-
chodu Záchrancu. V prírode pribúda tma, 
na adventnom venci však každú nedeľu 
zapálime ďalšiu sviečku, Svetlo sveta pre-
mohlo šerú dezorientáciu.

Vianočný čas, ktorý zjemňuje naše 
ostré hrany. Toľko rán sme rozdali, či 
sami utŕžili. Vianoce sú vytúžený okamih 
nádhernej empatie, vzájomných darov 
a radosti lásky.  ... a skutočne nastal ten 
štedrý čas? Stačí, ak sa v srdci narodí 
Kristus Pán a sviatkom môže byť aj všed-
ný deň. Čas súženia sa môže pretaviť na 
čas radosti.

Čas však rýchlo uteká a človek ho 
chce pomyselne osedlať, meria ho a po-
číta. Spoločne na záver občianskeho roka 

rýchlo odrezávame posledné sekundy. 
Uplynulý čas sa spojil so spomienkami, 
žiaľ aj na tých, ktorí už podľahli časnosti. 
Každý z nás má vymeraný čas, jeho odpo-
čítavanie nezastavíme. Záleží, čím a kým 
ho vyplníme, aké ovocie sami prinesieme. 

Novoročný čas sa za rachotu  
a burácania prelomí do našej existencie. 
Prichádza nádielka nových možností. 
Zvykneme sa naháňať predsavzatiami, 
výzvami a termínmi v práci – až sami 
„vrátime“ čas do starých koľají. Nie všetky 

naše vychodené cesty sú správne a majú 
osvedčený cieľ. Prosme preto Hospodina 
slovami biblického žalmistu: „Uč nás tak 
počítať dni života, aby sme múdre srdce 
získali.“

Prajem Vám čas, ktorý má prívlastok 
„požehnaný“. Nech Vás sprevádza milosť 
a pokoj Boha Otca, Syna a Ducha Sväté-
ho.

Rastislav Stanček,
predsedajúci evanjelický a. v. farár v DK
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OBROVSKÝ ÚSPECH BEDMINTONU

Kubínske bedmintonové šelmy Dolný Kubín 
(KBŠ) po víťazstve v III. lige v roku 2016 po-
stúpili do II. ligy východ. Vymenili plastové 
košíky za pierkové, začali tvrdšie a pravidel-
nejšie trénovať. 

Prvé tri roky poctivo odohrali kaž-
dé kolo so 7 – 8 súpermi, ale ich závereč-
ným umiestnením bolo vždy 4. miesto. 
Na začiatku roku 2019 si povedali, že by 
bolo fajn získať nejaký kov. Po prvom kole  
v marci a druhom kole v máji 2019 zastá-
vali v celkovom poradí 1. miesto. Tretie 
kolo koncom septembra 2019 im nevyšlo 
celkom podľa  ich predstáv a skončili na 
2. mieste v priebežnom hodnotení. Roz-
hodujúce 4. kolo usporiadalo dovtedy 
úradujúce prvé družstvo v tabuľke KBC 
Košice práve v Košiciach. 

Kubínske šelmy nastúpili v obvyklej 
zostave: Adam Brestovský, Michal Kur-
hajec, Jakub Molčan, Marián Vicáň, Dana 
Fülöpová a Ema Pelachová. Bolo treba 
odohrať 3 stretnutia s KBC Košice, KPŠ 
Košice a PBA Prešov. Jednotlivé družstvá 
mali medzi umiestneniami jednobodové 
rozdiely, a tak bolo jasné, že pôjde do 
tuhého a o konečné poradie bude treba 
poriadne zabojovať. Stretnutie s KPŠ Ko-
šice skončilo remízou, druhé stretnutie  
s PBA Prešov malo rovnaký priebeh – re-
mízu. V treťom stretnutí s KBC Košice sa 
šelmám po zaslúženom boji podarilo vy-
hrať 5:3. Keďže zápasy aj medzi ostatný-
mi družstvami boli dosť vyrovnané, KBŠ 
netrpezlivo čakalo na spočítanie všet-
kých bodov, zápasov a odohraných setov. 

Niekoľko rokov sa o prvé miesto 
delili buď Košice alebo Prešov.  Obrovská 
radosť a emócie prepukli pri vyhlaso-
vaní výsledkov, keď sa KBŠ Dolný Kubín 
podarilo ovládnuť II. ligu východ a získať 
1. miesto.  V najbližšej dobe nás čakajú 
zápasy v baráži o postup do extraligy SR. 
Tam sa stretneme s víťazom II. ligy západ 
- DBK Bratislava a posledným družstvom 
v extralige Oliver Košice. 

Veľmi by sme si priali, aby mladé 
bedmintonové nádeje, ktoré trénujú na 
ZŠ J. Matúšku pod naším klubom, pokra-
čovali v našich šľapajach.  Poďakovanie 
patrí všetkým hráčom, ktorí sa zaslúžili  
o toto víťazstvo. Tiež ich klubových spolu-
hráčom, rodinám a v neposlednom rade 
všetkým, ktorí fandia bedmintonu.    

Dana Fülöpová, KBŠ

MIKULÁŠSKA LATKA

Prvú decembrovú stredu bola telocvičňa 
základnej školy Martina Kukučína dejiskom 
Majstrovstiev mesta Dolný Kubín v skoku do 
výšky mladších a starších žiakov. S blížiacim 
sa sviatkom sv. Mikuláša podujatie dostalo 
symbolický názov Mikulášska latka. 

„Pôvodne sme chceli nadviazať na 
tradíciu Oravských latiek, ale výkonnosť 
a úroveň týchto pretekárov začínajúcich 
ešte nie je na takej výške, tak pre istotu 
Mikulášska latka. Vyzvali sme základné 
školy v meste Dolný Kubín. Žiaľ, nikde ne-
majú výškarske doskočisko a nemajú kde 
trénovať a tak okrem ZŠ M. Kukučína sa 

nám nik neprihlásil. Rozhodli sme sa len 
pre žiakov. To znamená, že sú tri vekové 
kategórie chlapcov a dievčat. Najmladší 
žiaci, mladší žiaci a starší žiaci,“ vysvetlil 
Jaroslav Lupák, predseda TJ Orava Dolný 
Kubín. 

Na súťaži pretekalo 35 detí. V rámci 
najmladšieho žiactva si prvé miesta vy-
bojovali Tatiana Palugová a Matej Marci-
nek. Kategóriu mladších žiakov ovládli Le-
sia Baloghová a Peter Hrúzik a v kategórii 
starších žiakov zvíťazili Lenka Zápotočná 
s Denisom Murgašom.

reakcia

SÚŤAŽ BYŤ FIT 
JE IN UŽ POZNÁ 
SVOJICH VÍŤAZOV   

Kondiční tréneri z Maximus Gym zorga-
nizovali súťaž pre dolnokubínskych stre-
doškolákov Byť fit je in. Chceli tak študen-
tov motivovať k zmysluplnému tráveniu 
voľného času a k športovaniu. Prvý roč-
ník silovo-kondičnej súťaže prilákal  
15 súťažiacich. O titul najzdatnejšieho 
stredoškoláka a stredoškoláčky medzi 
sebou súperilo osem chlapcov a sedem 
dievčat.   

 
Stredoškoláci súťažili v štyroch 

disciplínach a museli sa popasovať  
s cvikmi ako bench press, zhyby, drepy 
s činkami, či angličáky s výskokom. 
„Vyberali sme disciplíny tak, aby sme 
preverili u súťažiacich aj silovú, aj kon-
dičnú stránku a čo najviac pohybových 
schopností, či už je to na dolné kon-
čatiny, stred tela alebo horné konča-
tiny. Boli to komplexné cviky. Chlapci 
to mali zamerané viac silovo, dievčatá 
skôr na prácu s vlastným telom a kon-
dičnejšie. Ale v princípe išlo o to, aby 
sme preverili komplexnosť organizmu 
súťažiacich, aby sme ich vedeli ohod-
notiť z každej stránky,“ ozrejmil výber 
disciplín Matej Hricko, kondičný tréner 
v Maximus Gym.   

Podľa slov druhého kondičné-
ho trénera v Maximus Gym Andreja 
Belvončíka bola kondička perfektná. 
„Bolo vidieť, že sú to chalani a dievča-
tá, ktoré majú skúsenosti s pohybový-
mi aktivitami. Samozrejme, vždy sa dá 
na niečom pracovať, a práve o tomto 
bola aj táto súťaž, aby sme videli, kto 
je v čom dobrý, kto je v niečom slabší, 
aby sa chalani a dievčatá navzájom vi-
deli, podporili a motivovali aj k ďalšie-
mu športovaniu,“ konštatoval.

Z každej disciplíny sa vytvorilo 
poradie a do finále postúpili traja naj-
zdatnejší chlapci a dievčatá. V rozho-
dujúcich disciplínach už súperili súčas-
ne. Spomedzi dievčat zvíťazila Simona 
Prílepková, na druhom mieste skonči-
la Klára Micáňová a tretia sa umiestni-
la Laura Záňová. Najlepším stredoško-
lákom sa stal Oliver Suroviak, druhé 
miesto si odniesol Adam Mačuha  
a tretí skončil Samuel Tješ. Stredoško-
láci, ktorí vystúpili na stupne víťazov, si 
okrem pohárov vybojovali aj finančnú 
výhru 50, 100 a 200 eur.     

redakcia
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Z DOMÁCICH MAJSTROVSTIEV SI 
ODNIESLI 33 OSOBÁKOV

Na prelome novembra a decembra 
sa v dolnokubínskom aquarelaxe kona-
li Zimné majstrovstvá SR 2019 v plávaní 
starších žiakov v krátkom bazéne. Do-
máci plavecký klub MPK DK v spolupráci  
s mestom Dolný Kubín, spoločnosťou Aqu-
arelax a Slovenskou plaveckou federáciou 
pripravil počas týchto vrcholných prete-
kov sezóny opäť skvelé podmienky pre 
244 TOP plavcov z kategórie 13 až 14-roč-
ných žiakov zo 46 slovenských plaveckých 
klubov, ktorí počas štyroch časovo aj fy-
zicky náročných súťažných poldní pred-
viedli výsledky zimnej plaveckej prípravy. 
Domáci MPK DK reprezentoval šesťčlenný 

tím mladých nádejných športovcov, kto-
rí zabojovali o čo najlepšie umiestnenia 
medzi slovenskou plaveckou špičkou v 42 
individuálnych disciplínach a 3 štafetách. 
Kubínčania z MPK DK do svojich osobných 
výkonov zapísali až 33 nových osobných 
rekordov z individuálnych disciplín. Bojov-
nosť a maximálne nasadenie našim plav-
com nechýbalo a v neľahkej konkurencii 
sa na bronzovú medailovú priečku prebo-
jovala Laura Piecková v disciplíne 200 m 
voľný spôsob. Medzi desiatku najlepších 
plavcov sa domáci preplávali až 16-krát.

Jarka Komorová, MPK DK

KATARÍNSKY BEH 

Zima, dážď a hmla sa pokúšali v piatok 
29. novembra prekaziť štart 5. ročníka 
Katarínskeho večerného behu z Dolného 
Kubína cez Krnáče do Bzín. Aj napriek 
nepriaznivým podmienkam sa na štart 
tohto príťažlivého trailového behu posta-
vilo 31 bežeckých fanatikov, ktorí v žiare 
horiacich pochodní vyrazili na trať dlhú 
7.6 km s prevýšením 300 m.

Hoci vo vyšších polohách tra-
te na Krnáčoch bola miestami hustá 
hmla, ktorá sťažovala orientáciu, všet-
ci bežci šťastne dorazili do cieľa. Na 
niektorých bolo vidno, že sa trochu aj 
pozoznamovali s blatom na trati, ale 
to nikomu neubralo na dobrej nálade  
v cieli. 

Najviac sa darilo ešte len doras-
tencovi Róbertovi Judiakovi, ktorý aj 
napriek ťažkým podmienkam ukázal 
svoj veľký bežecký talent a zvíťazil  
v novom traťovom rekorde 36:25 min. 
pred minuloročným víťazom Micha-
lom Strežom a veteránom horských 
behov Miroslavom Joštiakom. Medzi  
ženami dominovala  Zuzana Jančiová  
z Ružomberka s časom 44:30 pred 
druhou Ivkou Hrkeľovou,  minuloroč-
nou víťazkou, a na treťom mieste spo-
ločne dobehli držiac sa za ruky až štyri 
pretekárky Monika Chovanová, Blan-
ka Adamcová, Soňa Majdová a Danka 
Chovancová, ktoré takto symbolicky 
naplnili hlavnú myšlienku tohto behu 
o spájaní ľudí a priateľstve.

Štefan Belvončík

SILNÁ RUKA S MAJSTERKOU SVETA 
BARBOROU BAJČIOVOU  

Obchodná akadémia zorganizovala už 25. 
ročník súťaže Silná ruka stredoškolákov.  
V Dolnom Kubíne medzi sebou v rámci ob-
lastného kola v pretláčaní rukou súťažili 
žiaci z 13 stredných škôl z Oravy, z Liptova  
a tiež zo Žiliny či Banskej Bystrice.   

„Je to celá stredoslovenská oblasť. 
Máme viac ako 80 účastníkov, čo sa veľmi 
tešíme. No a prečo vôbec takáto súťaž na 
našej škole? My sme veľmi hrdí na našu 
absolventku Barboru Bajčiovú, ktorá 
bola nedávno na majstrovstvách sveta  
v Rumunsku, kde získala dve zlaté medai-
ly. Pravá ruka, ľavá ruka, v junioroch a v se- 
nioroch získala jednu zlatú medailu,“ po-
vedala Vilma Janotíková, riaditeľka ob-
chodnej akadémie. 

Barbora Bajčiová tak dokázala ob-
hájiť svoje dva minuloročné tituly maj-
sterky sveta v kategórii junioriek do 21 ro- 

kov. „Rovnako som si vydupala svoju 
účasť v ženách premiérovo. Na ľavú ruku 
som skončila piata, čo bolo pre mňa 
trošku sklamaním, ale premiéra bola 
inak úspešná. Deň na to sa mi podaril 
môj asi najväčší úspech v živote. Získa-
la som titul majsterky sveta v extrémne 
ťažkej váhe v kategórii žien. Zo žien to na 
MS bola väčšinou taká európska stálica, 
Rusky, Lotyšky, pribudla Kazaška a ja je-
diná zo Slovenska, malý drobec 19-roč-
ný. V podstate som tam bola najmladšia  
a asi aj najľahšia,“ vysvetlila svoju účasť 
na MS Barbora Bajčiová, majsterka sveta 
v pretláčaní rukou.

Barbore pretláčanie rukou učaro-
valo ešte počas strednej školy a to vďaka 
profesorovi, ktorý v nej objavil jej skrytý 
talent. Už po troch mesiacoch trénovania 
sa stala majsterkou Slovenska. Tentokrát 
Barbora a jej niekdajší profesor dozerali na 
priebeh súťaže z pozície rozhodcov. Museli 
dohliadať, či pretekári dodržujú základné 
pravidlá. „Musí byť jedna noha na zemi, 
to je dôležité. Základný postoj, zrovnané 
ramená, viditeľné hánky na palcoch, aby 
neprekrývala druhá súperka, aby nebola 
teda v nevyhovujúcej pozícii. Ide aj o správ-
ny štart, aby neštartovala jedna skôr, jedna 
neskôr, aby sa navzájom nefaulovali, aby 
to bolo v rámci fair play,“ ozrejmil profesor  
Daniel Skála. Čestnými hosťami súťaže boli 
medailisti z tohtoročných MS a ME Natália 
a Stanislav Richterovci. 
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