Mesto získalo grant na vytvorenie trhoviska
Nový trhový priestor na Námestí slobody pozostávajúci
z ôsmich stánkov má podporiť lokálnych výrobcov.

Začali prípravu na projekt obnovy MsKS

O podobe nového MsKS môže rozhodnúť aj váš názor.
V strede aktuálneho čísla nájdete dotazník.

Kubín
Znovuobjavený minerálny prameň na Malom Bysterci
plánujú zrevitalizovať

Dobrovoľníci chcú aj s pomocou sponzorov miesto osvetliť, vybudovať nad prameňom
striešku i schodisko a v jeho blízkosti zriadiť bylinkovú záhradu s altánkom.
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Dobrovoľníci chcú skrášliť okolie
znovuobjaveného minerálneho prameňa
V 60-tych rokoch minulého storočia objavil pán Jozef Grochál na Zochovej ulici na
Malom Bysterci minerálny prameň, ktorý bol vybudovaný ešte pred vojnou. Roky
sa oň staral, no neskôr odišiel preč za prácou a prameň ostal neudržiavaný. Teraz,
po niekoľkých desaťročiach, ho znovu našiel. Spoločne s dobrovoľníkmi ho vyčistili
a plánujú skrášliť aj jeho okolie.
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„Mnoho rokov dozadu som našiel toto miesto tak, že som
šiel za nosom hore potokom, aby som zacítil pach síry. Odkryl som to, podkopával, boli tam tri, možno aj viac kubíkov
nánosu a sedimentov. Zatlačil som prameň, ktorý vyvieral zo
svahu, utesnil som ho zeminou a tým sa tento prameň obnovil,“ povedal objaviteľ prameňa Jozef Grochál.
Na revitalizáciu dostali vďaka projektu podporu od mesta
Keď sa dobrovoľníčka Gabriela Matkulčíková dopočula, že
v Dolnom Kubíne bola takáto minerálna voda, začala po tom
pátrať. „Zistila som, že o prameň sa roky staral pán Grochál,
oslovili sme ho a bol ochotný to ísť pohľadať. Podarilo sa mu
prameň objaviť a sme radi, že studnička stále nezanikla,“
ozrejmila Gabriela Matkulčíková, ktorá s myšlienkou revitalizácie prameňa oslovila aj dobrovoľníkov z občianskeho
združenia SNE. Spoločne sa uchádzali o finančnú podporu
od mesta, boli úspešní a získali na projekt dotáciu 1500 eur.
„Mne to príde ako veľká vzácnosť, o ktorej sme ani netušili.
Je to minerálny prameň, dar, čo si nevieme len tak vyrobiť,
a preto nám prináleží sa oň správne starať. Zapojili sme sa
do projektového programu Šanca pre všetkých so žiadosťou
o dotáciu na finančnú pomoc, ktorá nám bola schválená.
Už teraz na jar sa budeme môcť pustiť do práce a do prvých
rekonštrukčných úprav celého terénu,“ vysvetlila členka
o. z. SNE Petra Jurčáková.
Chcú vytvoriť relaxačnú zónu s liečivými rastlinami
Dobrovoľníci plánujú prameň zakryť, aby doň nepadalo lístie
a tiež upraviť jeho okolie. „Radi by sme oslovili mesto, aby
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sme tento priestor mohli zatraktívniť. Ide o nejaké osvetlenie, poprípade kameru, ak by to bolo možné, radi by sme
tu vytvorili aj altánok. Keďže k prameňu vedie strmý svah,
tiež by sme chceli vybudovať schody. Zároveň by sme nad
prameň spravili nejakú striešku a priestor okolo by sme
chceli doplniť bylinkovou záhradou. Radi by sme oslovili aj
nejakých sponzorov a tým pádom by sme chceli požiadať
o príspevky na tento priestor,“ doplnil Peter Jonák z iniciatívy Tvoj Kubín – Tvoje mesto.

Nezávadnosť a liečivosť vody budú ešte skúmať
Pán Grochál, ktorý prameň objavil, dal v šesťdesiatych rokoch
vodu na expertízu, z ktorej vzišlo, že je pitná a bez závad. Momentálne sa dobrovoľníci uchádzajú o podrobný laboratórny
rozbor. „Chceme požiadať laboratórium v Dolnom Kubíne na
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veterine, aby nám urobilo základný rozbor vody. Jeden rozbor sme už robili v laboratóriu v nemocnici, kde sme chceli
vedieť, či voda nie je kontaminovaná splaškami z Beňovej Lehoty, lebo tam chovajú rôzne zvieratá. Rozbor vyšiel na baktérie a vírusy sterilný. Ďalší rozbor, ktorý by sme chceli urobiť,
je na zloženie minerálov nachádzajúcich sa vo vode. Je ale
finančne náročný, mal by stáť okolo 500 eur, preto zháňame
peniaze, ktoré by nám ho pomohli realizovať, aby sme vedeli,
čo pijeme a na čo je to dobré,“ povedala G. Matkulčíková.

som povedal, že zásaditá a kyslá. Má vynikajúci vplyv na zažívací a tráviaci trakt. Môžem to potvrdiť, pretože som mal
problémy so žalúdkom a s črevami, rôzne vredy a ako som
ju pravidelne popíjal, tie problémy ustali. Nie je zázračná, no
je to normálna, čistá voda, bez chémie, bez úprav, bez chlóru
a to je na tom to vzácne,“ dodal Jozef Grochál.
redakcia
Na aktuálny stav prameňa a jeho okolia
sa môžete pozrieť po nasnímaní kódu.

Pomáha pri žalúdočných ťažkostiach
Jozef Grochál pil vodu dlhé roky, podľa jeho slov mu pomohla pri tráviacich problémoch. „Je to slabá vajcovka, skôr by

Židovský cintorín viditeľne menia, chcú vytvoriť lapidárium
Ešte v jari 2020 sa skupina nadšencov a dobrovoľníkov okolo
dolnokubínskeho obč. združenia Aktív - Relax pustila do obnovy židovského cintorína. Dnes, takmer po roku, je ich prácu
v mnohom vidieť. Miesto posledného odpočinku niekdajšej židovskej komunity vyčistili, odstránili časť náletových drevín,
opravili oplotenie a obnovili niekoľko náhrobných kameňov.

rôzne korene a konáre zo stromov,“ spomína dobrovoľník Roland. Dobrovoľníci sa museli popasovať aj so samotnými hrobovými miestami a náhrobkami. „Musel som ich odškrabať
od machu a vyrovnávať, aby boli rovnomerne s ostatnými,“
doplnil Roland. „Minulý rok sa nám podarilo kompletne opraviť dva náhrobné kamene. Zvýraznili sme na nich aj písmo.
Postaral sa o to pán starosta z Leštín, ktorý sa venuje tejto
kamenárskej práci,“ dodala Emília Jurčíková.
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Cieľom obč. združenia je z pietneho miesta postupne vytvoriť židovské lapidárium. Pri vstupe pribudli aj nové
informačné tabule. „Táto myšlienka vznikla minulý rok z príležitosti 300. výročia osídlenia židovskej komunity v DK, keď
prišli tri rodiny z Holešova, čím sa aj začala história židovskej
kultúry v meste. Túto históriu sme chceli sprístupniť aj ľuďom
z D. Kubína, a tak vznikla myšlienka vyrobiť náučné tabule.
Tieto tabule zachytávajú celú históriu židovskej komunity od
roku 1720 až po rok 1948, keď židovská komunita v meste zanikla,“ vysvetľuje Emília Jurčíková z o. z. Aktív – Relax.
Každý pomník má svoj príbeh
Občianske združenie Aktív - Relax, ktoré prevzalo správu židovského cintorína po Albíne Pánikovej, chce nadviazať na
jej dlhoročnú záslužnú a obetavú prácu. Ich spoločným cieľom je postupne obnoviť všetky zachované, ale aj zničené
pomníky a náhrobné kamene. „Nazvali sme to Židovské lapidárium, čo znamená, že je to priestor na uchovanie kameňov.
Na židovskom cintoríne sa nachádza veľa pomníkov a každý
pomník, ten kameň má svoj príbeh. Od roku 1948 až po 1993
však tento priestor zažil veľa vandalizmu. V 1993 sa potom
cintorína ujala Albína Pániková. Budeme sa snažiť urobiť
pasport týchto kameňov, aby sme im našli približné miesto,
odkiaľ boli presunuté, ale niektoré kamene sú priamo na tých
miestach, len sú spadnuté. Len ich treba znova zdvihnúť a dať
ich do pôvodného stavu,“ objasnila Emília Jurčíková.
Objavili historické schodisko
Vďaka projektu pracovali na židovskom cintoríne takmer
celý rok dvaja dobrovoľníci z úradu práce. Tým sa podarilo
cintorín vyčistiť od množstva náletových krovín, náhrobné
kamene od machu a spod zeme dokonca vykopali pôvodné
schody. Tie v minulosti spájali takzvanú ceremoniálnu halu
so zvyšnou časťou cintorína. „Schody som vykopával od hora
nadol pomaly mesiac. Bolo to náročné, lebo mi v tom bránili

Pripravujú sa na výrub starých a nebezpečných drevín
Židovský cintorín stojí aktuálne pred ďalšou výzvou. Je ňou
výrub drevín, ktoré sú v zlom zdravotnom stave a neohrozujú
len samotných dobrovoľníkov, ale aj hrobové miesta. Viaceré stromy vyrastajú priamo z nich. „Dreviny tu dosahujú vek
okolo 50 – 60 rokov. Zabrali celú plochu a stávajú sa hrozbou
aj pre zdravie návštevníkov cintorína, ale hlavne vplyvom koreňovej sústavy a hrubnutím kmeňa dochádza k poškodzovaniu náhrobkov. V súčasnosti prebehol prvý proces vytipovania exemplárov, ktoré sú buď už úplne odumreté a ďalej tieto
stromy nevegetujú, alebo sú v takom zlom stave, že sa stávajú hrozbou. Žiaľ, musím povedať, že postupom času pôjde
o všetky súčasné exempláre,“ predpovedá botanička a členka o. z. Aktív - Relax Oľga Removčíková. „Keď sa pozrieme na
fotografiu z 50-tych rokov, cintorín nebol zarastený drevinami. Po tomto výrube bude mať ďalšiu etapu pod svojou gesciou už Židovská náboženská obec,“ doplnila E. Jurčíková.
Práve táto etapa dá finálnu podobu obnoveným náhrobným
kameňom. Občianske združenie Aktív - Relax vstúpilo do nového roka aj s vynoveným logom. To má vyjadrovať vzájomnú
spoluprácu a pomoc, čo je aj filozofiou združenia.
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Zemné práce na lentom štadióne
V marci začali na letnom štadióne prípravné terénne práce súvisiace s plánovanou rekonštrukciou atletickej dráhy a sektorov. Časť prác stihlo mesto zrealizovať svojpomocne ešte v septembri
minulého roka, keď búralo a symbolicky odpredávalo betónové prvky, ktoré v minulosti slúžili
ako divácke sektory.
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Vďaka záujemcom a dobrovoľníkom
tak neskončili na skládke a mesto
ušetrilo desiatky tisíc eur. „Rekultivácia
celého ochodzu, nové trávnaté plochy,
odstránenie násypov a posunutie oplotenia boli vyčíslené na sumu viac ako
90-tisíc eur. V priebehu trištvrte roka
intenzívnej práce sa nám podarilo nájsť
spôsob, ako tieto rôzne betónové prvky,
ktoré vážili veľké množstvo ton, zaradiť
do majetku a následne za veľmi symbolickú cenu sme ich odpredávali. Takýmto spôsobom sme pre mestskú pokladnicu získali 2 000 eur navyše, ale hlavne
na celej tej investícii sme ušetrili takmer
70-tisíc eur. Prevažne je to v tých betónových prvkoch, ale taktiež v ďalších
prácach, ktoré vykonali zamestnanci
letného štadióna s pomocou aj nášho
sociálneho odboru a zapojenia dobrovoľníkov aj z radov ľudí bez domova,“
objasnil primátor D. Kubína Ján Prílepok. Doplnil ho vedúci odboru výstavby
a živ. prostredia MsÚ DK Pavol Starek:
„Dospeli sme k úsporám na sumu vo
výške 38-tisíc eur. Verejným obstarávaním sa nám podarilo ešte čiastku znížiť
na 24 800 eur s tým, že práce majú byť
vykonané do konca marca tohto roka.“
Z bežeckej dráhy odstránili škvaru
Víťazná stavebná firma počas marca vy-
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konávala terénne práce na ploche štadióna a bagrovala škvaru, ktorá tvorila
pôvodný povrch atletickej dráhy. „Táto
škvara sa odvezie na skládku. Zároveň
prebiehajú zemné práce na odstránení ochodzov, ktoré sa nachádzajú pri
plavárni, na začiatku bežeckej dráhy
a pri prečerpávacej stanici. Zemina
z nich bude premiestnená k zimnému štadiónu, kde sa zarovná a vytvorí
nový val pozdĺž celého zimného štadióna,“ vysvetlil Štefan Belvončík z odbor
školstva, kultúry, mlád. a športu MsÚ
DK. „Vykonáva sa teda odstraňovanie
a premiestňovanie zemín do tvaru podľa projektových parametrov. Ďalším
zámerom bolo pripraviť plochy, ktoré
by sa dali ešte racionálne využiť pri budovaní infraštruktúry k atletickej dráhe
v budúcnosti,“ doplnil Pavol Starek.
Nechceli riskovať zmeškanie lehôt
Prípravné práce mesto naplánovalo tak, aby bolo v jarných mesiacoch
všetko pripravené na finálnu realizáciu
tartanovej atletickej dráhy a sektorov.
Začiatkom nového roka prebehlo aj
verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa finálnej etapy. „V marci prebiehali stavebné práce takého charakteru,
ktoré by nebolo možné vykonať počas
hlavných prác. Ide hlavne o to, aby
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sme stihli všetky termíny, aby sme vedeli plochu zatrávniť a spevniť povrchy
ochodzov. Vzhľadom na to, že budúce
práce budú prebiehať vo veľmi krátkom
čase, mohlo by sa stať, že pri nepriaznivejších klimatických podmienkach by
sa nám mnohé práce komplikovali a nebolo by možné ich podľa technologických časov stihnúť,“ vysvetlil Pavol Starek. Doplnil ho Ján Prílepok: „Prvá fáza
rekonštrukcie je zameraná práve na tie
ochodzy, aby sa už potom v tej druhej,
hlavnej fáze, mohla firma, ktorá vzíde
z verejného obstarávania, zaoberať práve vybudovaním novej tartanovej bežeckej dráhy a sektorov.“
Rekonštrukcia atletickej dráhy a sektorov na letnom štadióne by mala stáť
mesto 600-tisíc eur, z toho 200-tisíc dotuje Slovenský atletický zväz. Schválený
projekt počíta s vybudovaním 400-metrovej tartanovej bežeckej dráhy a sektorov pre disciplíny, ako skok do diaľky,
trojskok, skok o žrdi, skok do výšky, vrh
guľou, hod diskom i hod oštepom a kriketovou loptičkou. Nie všetky sektory
ale budú plne vybavené. Podmienkou
získania dotácie je ukončenie rekonštrukcie do 31. decembra 2021.
redakcia

Mesto kupuje pozemky na nábreží
Na poslednom MsZ v polovici februára
schválili poslanci kúpu pozemkov na
nábreží Oravy od spoločnosti SEZ DK.
Konkrétne ide o úsek od kaplnky na Ulici
M. R. Štefánika až po lavicu na Záskalie
pri SEZ v dĺžke viac ako 830 metrov.
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Výmera vykupovaných pozemkov je
1 861 m2 a mesto zaplatí za štvorec
10 eur. Získané pozemky budú slúžiť
na rozšírenie dopravných, športových
a relaxačných plôch na území mesta.

Opraviť by mohli aj
zimný štadión
Na poslednom MsZ poslanci schválili
zapojenie mesta do projektu Výstavba,
modernizácia a rekonštrukcia športovej
infraštruktúry. Ak by bola žiadosť schválená Fondom na podporu športu, už
v lete by sa na zimnom štadióne začalo
s viacerými opravami.
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„Mesto sa na základe výzvy uchádza
o podporu pri rekonštrukcii zimného štadióna. Táto rekonštrukcia v sebe
zahŕňa viacero prác. Sú to rekonštrukcia strojovne, rekonštrukcia osvetlenia
a rekonštrukcia šatní na zimnom štadióne,“ povedal správca športových zariadení Štefan Belvončík.
Každý kraj môže dostať 1,5 mil. eur
„Momentálne sme urobili výzvu na podporu športovej infraštruktúry, t. j. na výstavbu novej alebo na rekonštrukciu už
existujúcej. Na túto výzvu je momentálne alokovaných 15 miliónov eur s tým,
že 1,5 milióna bude alokácia pre osem
krajov. Potom sme si ešte nechali 20%,
ak by bolo v nejakom kraji viac lepších
projektov, tam by sme to dofinancovali,“ vysvetlil člen správnej rady Fondu na
podporu športu Miroslav Dráb.
Strojovňa chladenia je opotrebovaná
Na zimnom štadióne je strojovňa chladenia v prevádzke vyše 27 rokov. Začali
sa v nej prejavovať poruchy a aj malé
úniky čpavku. „Keď zrekonštruujeme
strojovňu chladenia, tak budeme mať
automatickú prevádzku s občasnou
obsluhou. Prvoradý a základný faktor
je to, že dokážeme znížiť objem čpavku,

„Máme za sebou rok práce a rokovaní
s majiteľmi spoločnosti SEZ. Po tomto
roku sa nám podarilo nájsť podmienky, za ktoré by boli ochotní odpredať
pozemok, ktorý mesto nevyhnutne potrebuje pre budovanie a rozvoj dopr. infraštruktúry, v tomto prípade pre novú
cyklotrasu na nábreží Oravy. Tento úsek
je pre nás dôležitý, pokiaľ chceme vytvoriť komplexnú a ucelenú cyklotrasu medzi mestskými časťami Kňažia,
Mokraď, Záskalie, Staré mesto s možnosťou napojenia sa z Bysterca alebo
z Brezovca. Som rád, že zástupcovia
spoločnosti nakoniec boli naozaj ústretoví, za čo im veľmi pekne ďakujem

a boli ochotní akceptovať aj tú cenu,
ktorú mesto ponúklo. V tomto prípade
je to 10 eur za m2, aj keď ten pozemok
mal pre nich určite väčšiu hodnotu,“ vysvetlil Ján Prílepok, primátor D. Kubína.

ktorý tu máme, zo 6 ton na zhruba jeden
až jeden a pol tony. Čiže tá prevádzka
bude oveľa bezpečnejšia,“ povedal Štefan Belvončík. Rekonštrukciu strojovne
by rozdelili na tri fázy, ktoré sa dajú realizovať aj samostatne. „Prvá etapa je
rekonštrukcia expanznej nádrže, tá je
v hodnote 120-tisíc eur. Druhá fáza je
rekonštrukcia kondenzátorového hospodárstva a chladiaceho systému. Táto
oprava predstavuje finančný náklad vo
výške 130-tisíc eur. Poslednou časťou je
tretia etapa – kompresory, kompresorové hospodárstvo, meranie a regulácia.
Tieto práce sú v sume 213-tisíc eur,“ doplnil správca športových zariadení.

v hokejovom klube máme sledge hokejistov. Preto chceme tieto šatne zrekonštruovať tak, aby boli bezbariérové
a rovnako by sme chceli aj bezbariérové
záchody, sprchy, šatne a prístupy na
zimný štadión,“ povedal Š. Belvončík.

Dochádza k poruchám osvetlenia
Rekonštrukcia osvetlenia ľadovej plochy zahŕňa opravy súčasného osvetlenia, ktoré bolo namontované v roku
2006. „Bolo by nahradené modernejším
ledkovým osvetlením, tým pádom oveľa úspornejším. Bolo by tu možné použiť rôzne svetelné efekty nielen počas
hokejových zápasov, ale aj pri rôznych
podujatiach, ktoré sa tu budú konať.
V súčasnej dobe náklady na elektrickú
energiu na osvetlenie predstavujú zhruba 11 500 eur. Zo súčasnej spotreby
predpokladáme úsporu 60%, ročne by
sme tak ušetrili asi 7-tisíc eur. Predpokladaná návratnosť tejto investície vo
výške 65-tisíc eur, by bola zhruba deväť
rokov,“ ozrejmil Š. Belvončík.
Šatne sú takmer v pôvodnom stave
Súčasťou žiadosti pre Fond na podporu
športu by mala byť aj renovácia šatní
a soc. zariadení. „Tieto šatne predovšetkým nie sú bezbariérové. Náš zimný štadión využívajú na prípravu sledge
hokejisti a reprezentácia Slovenska, aj
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Pozemky v danom úseku patria okrem
SEZ-ky aj mestu a Slovenskému vodohospodárskemu podniku. Samospráva preto zriadi v prospech spoločnosti
vecné bremená, ktoré naďalej zaručia
existenciu vjazdu do toku rieky Orava
a výpustného objektu z areálu SEZ DK.
redakcia

Samospráva by zaplatila polovicu
Po schválení žiadosti o poskytnutie
príspevku by mesto spolufinancovalo
polovicu z celkových výdavkov v maximálnej výške 380-tisíc eur. „Rozpočtované výdavky na rekonštrukciu strojovne chladenia sú vo výške 468 204 eur
a na rekonštrukciu osvetlenia je to 63-tisíc eur. Čo sa týka rekonštrukcie šatní
a sociálneho zariadenia, tak tam budeme presnejšiu sumu vedieť až po zrealizovaní projektu. Spoluúčasť mesta
v prípade úspešnosti je vo výške 50%
celkových výdavkov, pričom za oprávnené výdavky sa považujú napríklad aj
výdaje na projektovú dokumentáciu,“
dodal viceprimátor DK Matúš Lakoštík.
Projekt musí byť Fondu na podporu
športu predložený do konca marca.
Opravy by sa v prípade schválenia mali
ukončiť najneskôr do konca roka 2023.
redakcia; foto: redakcia
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Medzi Bzinami a Mokraďou
sa zosunulo bralo
Trasa medzi Bzinami a Mokraďou sa roky radí medzi nebezpečné úseky. Cesta patrí Žilinskému
samosprávnemu kraju, ktorý plánoval rizikové bralo sanovať tento rok. No nevydržalo, 13. marca
došlo k zosuvu a cestu zavalili niekoľkotonové sutiny. Našťastie, miestom nikto neprechádzal.
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„Už v roku 1984, keď sa začal
v miestach, kde je bralo, stavať most,
každý vedel, že je tam zosuvné územie.
Už vtedy bolo potrebné to riešiť a sanovať ho. Žiaľ, nestalo sa tak a ďalšie roky
tento kopec ohrozoval obyvateľov Bzín
a priľahlých obcí,“ povedal podpredseda ŽSK Igor Janckulík.
Sanáciu brala museli urýchliť
ŽSK v roku 2018 vyčlenil peniaze na
sanáciu brala a spustil prípravy. V lokalite sa musel vyhotoviť geologický
prieskum, pričom minulý rok už mala
župa právoplatné stavebné povolenie
a začala so súťažou zhotoviteľa. Bralo
sa malo sanovať toto leto, no práce začnú už v marci. „Skalné bralo nie je pozemkom ŽSK, ale Železníc Slovenskej
republiky. Keby sme čakali, kým budú
konať, určite by ubehlo ešte niekoľko
rokov. 26. marca má byť podpísaná
zmluva so zhotoviteľom a na druhý deň
chceme odovzdať stavenisko, aby práce
mohli začať,“ ozrejmil Igor Janckulík.
Uzatvorenie skomplikovalo dopravu
Cesta je uzatvorená pre všetky vozidlá,
cyklistov aj chodcov. Obyvatelia Bzín,
Medzibrodia, Pucova a Pokryváča musia využívať obchádzku cez Oravský
Podzámok. Pre ľudí z obce Bziny sa tak
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trasa do Dolného Kubína predĺži až na
28 kilometrov. „Počíta sa, že sanácia
bude trvať štyri mesiace. Ak to dovolí
projektant, tak by sme po mesiaci tadiaľ chceli umožniť aspoň prejazd záchranárskym vozidlám,“ doplnil Igor
Janckulík. Obyvatelia Bzín a tiež zamestnanci drevárskeho podniku a prevádzok v Bzinách nechávajú svoje autá
zaparkované v Kňažej. Parkujú však aj
na miestach, kde je to zakázané, napríklad v križovatke s hlavnou cestou. „Ani
v tejto situácii nemôžeme parkovaním
ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky. Začali sme jednať so subjektmi, ktoré by mohli poskytnúť nejaké plochy.
Stredná škola polytechnická v Kňažej
má kapacitu zhruba 20 parkovacích
miest, je však situovaná až smerom na
Jelšavu, zároveň budeme hľadať kapacity aj na vlastných pozemkoch,“ ozrejmil primátor D. Kubína Ján Prílepok. Za
mesto ho oslovil Krízový štáb v Bzinách,
aby pomohol vyčleniť parkovacie miesta pre obyvateľov, ktorí chcú svoje vozidlá nechávať odstavené v Kňažej.
Sú tu aj ďalšie rizikové úseky
V rámci komunikácií Dolného Kubína
je riziková cesta smerom na Jelšavu.
Mesto tam v minulosti proti zosuvom
umiestnilo niekoľko betónových bariér.
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„Zosuvy, ktoré tam vznikajú, sú skôr
menšie, padajú tam malé skaly či zemina. Používame na ne betónové bloky,
ktoré sme minulý rok ešte rozširovali,
aby sme ich mali umiestnené na celom
eventuálne nebezpečnom úseku. Cesta na Jelšavu je majetkom mesta, ale
svah, ktorý sa zosúva, mestu nepatrí.
Bude tam potrebná súčinnosť s majiteľmi tých pozemkov,“ vysvetlil Ján Prílepok. Potenciálne riziko hrozí aj na ceste
do Oravskej Poruby smerom na Gäceľ,
tá je v správe ŽSK. Stav lokality sledujú,
nepatrí však k najurgentnejším. „Tento
pozemok je majetkom urbáru, ale monitorujeme to a vieme, že situácia je aj
tam dosť vážna. Intenzita premávky nie
je až taká veľká ako v úseku na Bziny,
no nechceme to podceňovať. Všetko
je otázka finančných zdrojov a tie nám
veľmi chýbajú,“ dodal Igor Janckulík.
Na úseku cesty medzi Bzinami a Mokraďou vyhlásili kvôli ohrozeniu dopravy
havarijný stav ešte v roku 1998 a doteraz nebol odstránený. Popod bralo pritom ide aj železničná trať. V nebezpečnom úseku padli balvany na cestu už aj
vo februári minulého roku. Ani vtedy lokalitou v čase zosuvu nik neprechádzal.
redakcia

Mesto podporí
43 projektov
a 41 organizácií
Samospráva aj tento rok napriek kríze
podporí športové a kultúrne organizácie
i podujatia v meste. Na poslednom MsZ
sa poslanci rozhodli sumu 112-tisíc eur
formou dotácií rozdeliť pre 43 projektov
a činnosť 41 organizácií.
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V mestskom rozpočte na to vyčlenili
180-tisíc eur. „Jednotlivé komisie,
ktoré sa zaoberali žiadosťami, však
nerozdelili celú sumu, keďže teraz sa
nešportuje a pozastavená je aj kultúra,
mesto má ešte k dispozícii 50-tisíc eur.
Ak by sa situácia zlepšila, mestské zastupiteľstvo môže túto sumu doplniť,
lebo je stále v rozpočte a nedala sa na
nejakú inú položku,“ vysvetlil vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže
a športu na MsÚ Michal Švento.

Na MDŽ dostali
kvety a respirátory
Medzinárodný deň žien je sviatkom žien
a boja za ich rovnoprávnosť. Každoročne
si ho pripomíname 8. marca. Tentokrát si
mesto uctilo Dolnokubínčanky príznačne s dobou – okrem kvietka dostali aj
respirátor.
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„Platia nové opatrenia a keďže je
nevyhnutné, aby mali ľudia pri vstupe do mestskej hromadnej dopravy
a do predajní respirátory, rozhodli sme
sa ich distribuovať. Najskôr v priebehu
víkendu do domácností, potom v autobusoch a aj pred obchodnými prevádzkami. Pridali sme k tomu aj päťsto kviet-

DONsP dostala ultrazvukový prístroj
V štyroch krajských nemocniciach vrátane Dolnooravskej nemocnice L. N.
Jégého pomáhajú nové ultra-sonografické prístroje pre potreby pacientov
s diagnózou COVID-19. Zariadenia v hodnote takmer 150-tisíc eur darovala Žilinskému samosprávnemu kraju Nadácia
Kia Motors Slovakia.

Najviac dostanú športové kluby
Na činnosť organizácií v D. Kubíne poputuje vyše 79-tisíc eur. Podporí sa 28
športových klubov, takisto občianske
združenia, ktoré pracujú v oblasti kultúry a voľného času detí a mládeže
a tiež organizácie venujúce sa sociálnym veciam. „Zo športových klubov
mesto podporí futbalový klub sumou
okolo 18-tisíc a hokejový klub dostane
vyše 12-tisíc eur. Potom sú tam florbalisti a atletický klub. Pri rozdeľovaní rozhodujú striktné kritériá, kde si komisia
stanovila presnú tabuľku. Veľa závisí od
úspešnosti, početnosti klubov a od práce s mládežou,“ ozrejmil M. Švento.
Na projekty dajú viac ako 28-tisíc eur
Ide o 34 projektov v oblastiach športu,
kultúry a voľného času detí a mládeže.
„Sú to klasické projekty ako letné tábory. Čo sa týka tradičných kultúrnych
podujatí, tam boli úspešné v sume skoro 1 500 eur akcie ako Kubínska hudobná jeseň, Srňacie či od Kenez po Kňažiu.
V oblasti kultúry podporíme vydanie
kov, ktorými sme chceli vyčariť úsmev
na tvárach dolnokubínskych dám a aj
takto si pripomenúť ich sviatok – Medzinárodný deň žien,“ povedal primátor
Dolného Kubína Ján Prílepok.

niektorých kníh. Pripravuje sa napríklad publikácia o Jankovi Matúškovi,
keďže tento rok si pripomíname výročie
jeho narodenia,“ povedal M. Švento.
Financie pôjdu na deväť projektov
v oblasti soc. vecí a zdravotníctva
V rámci sociálnych vecí a zdravotníctva
sa za vyše 4 800 eur podporí deväť projektov. Najviac, čiže 1000 eur, dostane
Slovenský zväz telesne postihnutých
na podujatie Mobilita a pohyb. Rovnaká čiastka pôjde na Deň rodiny 2021,
ktorý organizuje občianske združenie
SNE. „Či sa všetky tieto projekty uskutočnia alebo nie, bude závisieť od pandemickej situácie, lebo aj minulý rok
sa niektoré tradičné podujatia, hlavne
kultúrne, neuskutočnili,“ dodal Michal
Švento. Približne 18-tisíc eur má ešte
k dispozícii primátor mesta. Touto sumou sa môže v priebehu roka podporiť
nejaké podujatie alebo činnosť občianskeho združenia.
redakcia
dôležitými informáciami a kontaktmi,
na ktoré sa môžu obyvatelia v prípade
núdze obrátiť.
redakcia; foto: redakcia

Pozornosti rozdávali vo viacerých lokalitách mesta
Respirátory dostali okrem dám aj muži.
„Mesto Dolný Kubín sa rozhodlo pripomenúť tento sviatok symbolicky gerberou. Vytvorili sme viaceré pracovné
skupiny a išli sme do Kňažej, do Starého mesta a aj pred obchodné domy. Pri
tejto príležitosti sme rozdávali respirátory všetkým, nielen ženám,“ ozrejmil
náčelník mestskej polície Dušan Medzi
hradský. Spolu s respirátormi distribuovali aj informačné letáky so všetkými
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„Už v decembri 2018 sme s pomocou
nadácie v našich nemocniciach otvorili priestory pre rodiny s deťmi. Zhruba pred rokom nám darovala viac ako
10-tisíc ochranných rúšok pre seniorov
v sociálnych zariadeniach. Teraz sú to
štyri špičkové ultrazvuky, ktoré sme pridelili do našich nemocníc v Liptovskom
Mikuláši, v Trstenej, v Dolnom Kubíne
a v Čadci. Nové prístroje umožnia našim
pracovníkom včasnú diagnostiku ochorení súvisiacich s COVID-19 a verím, že
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pacientom rýchle vyliečenie a skorý
návrat domov k svojim rodinám,“ ozrejmila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
RTG hrudníka zabezpečuje základnú
diagnostiku, následne ultra-sonografické prístroje umožňujú vykonávať špe
ciálnejšie vyšetrenia zamerané práve
na ochorenia súvisiace s koronavírusovou infekciou.
redakcia
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JPÚ na Kňažej sú v prípravnej fáze
Okrem komplexných pozemkových úprav v katastrálnom území Kňažia tu prebiehajú aj Jednoduché pozemkové úpravy, a to v lokalitách schválených pred niekoľkými
rokmi. Ide o územie nad kostolom, školou a družstvom. Okresný úrad začal konanie
o JPÚ v k.ú. Kňažia podaním žiadosti splnomocnených zástupcov vlastníkov.

foto: redakcia
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Plocha JPÚ zahrňuje približne 226 vlastníkov na ploche
23,6 ha. V rámci JPÚ boli uskutočnené verejné zasadnutia,
kde boli vlastníci oboznámení o postupe v tejto veci. „Posledné zasadnutie vlastníkov sa uskutočnilo v decembri 2020. Súhlas vyjadrilo viac ako 75% vlastníkov, čiže dostatočný počet
na jej realizáciu,“ povedal Ján Briestenský, poslanec MsZ.
Dôvodom je potreba a výhodnosť usporiadať pozemky
Realizátorom komplexných pozemkových úprav je štát a ich
zámerom je nové pozemkové usporiadanie na primárne poľnohospodárske a hospodárske účely. Naproti tomu jednoduché pozemkové úpravy môže uskutočňovať mesto alebo
samotní vlastníci pozemkov a ich hlavným cieľom je nové
pozemkové usporiadanie na účely individuálnej domovej
(bytovej) výstavby. Pôvodné pozemky zaniknú, ich scelením
vzniknú nové s prístupovými cestami, vhodné na výstavbu
rodinných domov. Zároveň, v prípade JPÚ ide o podstatne
nižší počet vlastníkov, resp. výmery ako pri komplexných pozemkových úpravách.
Celý proces JPÚ má 3 časti
Vyšetrenie vlastníctva, vypracovanie projektu, jeho konzultácia s vlastníkmi a samotné geodetické vykonanie. Momentálne je JPÚ v štádiu prípravného konania, ktoré trvá približne
2 mesiace. Okresný úrad konanie začal a vykonáva potrebné
kroky, ktoré stanovuje zákon. „Vďaka JPÚ sa vyrieši aj problém známych a neznámych vlastníkov. Parcely s neznámymi
vlastníkmi budú vyčlenené a následne bude možná jeho dovtedy nerealizovateľná manipulácia,“ vyjadril sa Milan Zošák,
zvolený zástupca vlastníkov. Po uskutočnení komasácie
bude jednoduchšia možnosť predaja, zámeny či darovania.
Súčasťou bude aj trasovanie ciest, chodníkov a inžinierskych
sietí. Na základe toho môžu vlastníci pristúpiť k individuálnej
výstavbe, prípadne začať s jej plánovaním.
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Ďalší krok, ako zhromaždenie vlastníkov pre pandémiu,
nie je možný
Komunikácia s vlastníkmi pozemkov, ktorá je potrebná pre
nasledovné realizovanie projektu, je preto zatiaľ pozastavená. „Čo sa týka najbližších postupov vo vzťahu k projektu, je
to komunikácia s pozemkovým úradom, ktorý projekt pokrýva, a vlastníkmi, ktorí požadovanú sumu zatiaľ neuhradili,”
ozrejmil Peter Kubolek, zvolený zástupca vlastníkov. „Na základe komunikácie s geodetmi, ktorí realizujú tento projekt,
odhadli dobu trvania komasácie asi na dva roky,“ dodal.
Na záver geodet pripraví podklady na zápis projektu do katastra a s vlastníkmi sa diskutuje o výsledku. Vlastníci JPÚ
hradia geodetické práce sami zaslaním financií na mestom
zriadený transparentný účet. Jednotliví účastníci sa tak
môžu informovať o doterajších úhradách.
Alica Batunová

Dolný Kubín dostane na
mestské trhovisko 80-tisíc eur
Mesto Dolný Kubín na základe žiadosti v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu, prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny Orava, získalo 80-tisíc eur na vytvorenie
trhového priestoru za účelom podpory lokálnych producentov.
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Nenávratný finančný príspevok z Európskej únie je už v tejto chvíli schválený a mesto začína s prípravou verejného
obstarávania na výber zhotoviteľa. „Cieľom projektu trhovisko v meste Dolný Kubín je vybudovať nový trhový priestor
v našom meste. Konkrétne na Námestí slobody. Tento trhový
priestor je navrhnutý tak, že bude pozostávať z ôsmych dre-
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vených stánkov. Tieto stánky budú uzamykateľné. Každý zo
stánkov bude napojený na elektrickú energiu, bude obsahovať infražiarič, čo predurčuje tieto stánky na celoročné použitie. Okrem stánkov bude na Námestí slobody doplnený mobiliár, odpadkové koše, jeden svetelný bod a väčšia investícia
je aj samostatný elektrický rozvádzač, ktorý umožňuje jednak
napojenie novovybudovaných trhových stánkov, ale takisto
budú môcť byť napojené aj stánky, ktoré bývajú štandardne
rozkladané na Námestí slobody v čase sezónnych jarmokov,“
vysvetlila Beáta Valeková z referátu reg. rozvoja a cestovného
ruchu MsÚ DK.
Stánky pre lokálnych producentov
Mestské trhovisko na Námestí slobody vybudujú okolo sochy šťastnej rodiny. Stánky budú umiestnené na priľahlom
širokom chodníku a nebudú zasahovať do zelene. Súčasťou
projektu je aj vybudovanie vodovodnej prípojky a jej napojenie na pitnú fontánku. „Stánky by mali byť prioritne určené pre lokálnych producentov našich tradičných výrobkov.
Samozrejme, takisto aj pre remeselníkov, ktorí predstavujú
pre náš región kultúrne dedičstvo,“ objasnila Beáta Valeková.
„Cieľom predkladaného a schváleného projektu je vytvorenie
trhového priestoru, ktorý by mohli využívať miestni výrobcovia a predajcovia. Takí lokálni producenti aj z iných okresov,
kde by mohli ponúkať svoje miestne výrobky. Takýmto spôsobom im chceme pomôcť dostať sa na trh a predávať niečo
zmysluplné, o čo majú ľudia záujem. Silnejú hlasy o tom, že
v mestách by takéto niečo malo byť. Snáď sa myšlienka podarí a budú mať benefit a úžitok z toho nielen obyvatelia, ale aj
predajcovia, čím sa zas naštartuje lokálna ekonomika,“ predpovedá Tomáš Moravčík z MAS Orava, o. z.
MAS Orava zbiera prvé plody práce
Miestna akčná skupina Orava sa rozhodla zahrnúť mestské
trhoviská do svojej stratégie na základe ankety a dopytu obyvateľov, z ktorej vyšlo, že majú záujem o lokálne produkty.
MAS-ka vznikla ešte v roku 2014 a jej cieľom je vytvoriť plat

Prímestská doprava na Orave
má nové autobusy

formu pre podporu miestnych rozvojových iniciatív, tvorbu
nových pracovných miest a podporu projektov s významným
regionálnym dopadom. „Po siedmich rokoch už vidíme prvé
ovocie, a to prvé dva schválené projekty. Sú to práve trhoviská v Trstenej a v Dolnom Kubíne. Týmto chcem poblahoželať
obyvateľom Dolného Kubína, ale aj nášho okresu, že vznikne
takýto pekný priestor, kde budú môcť ľudia nakupovať regionálne produkty. Dúfajme, že sa táto myšlienka uchytí. Ďalšie
projekty MAS pre samosprávy sú v hodnote okolo 750-tisíc
eur, kde už máme podaných spolu tridsaťšesť projektov. Sú
v procese hodnotenia, takže veríme, že už starostovia a starostky netrpezlivo čakajú na schválenie, aby sa mohli realizovať. V priebehu mesiaca bude vyhlásená výzva aj pre podnikateľský sektor vo výške trištvrte milióna eur,“ doplnil Jozef
Záhora, predseda MAS Orava, o. z.

Mestské trhovisko v Dolnom Kubíne môže byť realitou už za
niekoľko mesiacov. Spoluúčasť mesta vo výške 10 % zo získanej sumy 80-tisíc eur poslanci schválili ešte v roku 2019.
Posledným krokom k jeho realizácii je tak už len úspešné verejné obstarávanie.
redakcia; foto: redakcia
a návštevníci regiónu uprednostnili verejnú dopravu pred individuálnou dopravou autami,” vysvetlil Karol Petőcz, výkonný riaditeľ ARRIVA Liorbus.

Cestujúci prímestskou autobusovou dopravou v okolí Dolného
Kubína, Námestova, Liptovského Mikuláša, Trstenej, Martina,
Žiliny a Ružomberka sa od februára môžu odviezť prostredníctvom desiatich nových autobusov typu IVECO Crossway.
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Moderné autobusy majú podľa typu kapacitu 42 až 57
miest na sedenie a 4 až 21 na státie. Cestujúcim ponúkajú
bezplatné wifi pripojenie, klimatizáciu, dve exteriérové elektronické tabule a jeden LCD interiérový panel. Pre lepšiu bezpečnosť vodiča a cestujúcich sú autobusy vybavené kamerovým systémom – jedna kamera sníma dopravnú situáciu
pred vozidlom, ďalšie snímajú pracovisko vodiča a priestor
autobusu. Zábery kamery sa zobrazujú vodičovi na displeji.
„Obnovou vozidlového parku sa zníži priemerný vek autobusov v našom regióne, zvýši sa úroveň a kvalita cestovania.
Veríme, že investície do nových moderných autobusov, ale
aj autobusových staníc a informačných technológií budú
motivovať ľudí cestovať verejnou dopravou, aby obyvatelia

Informácie o cestovných poriadkoch, čipových kartách, službách a aktuálnych opatreniach nájdu cestujúci na stránke
spoločnosti: arriva.sk/liorbus.
redakcia; foto: ARRIVA Liorbus
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Pripravujú zadanie na projekt
rekonštrukcie MsKS
Mestské zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu mestského kultúrneho strediska. Na základe
toho vznikla pracovná skupina, ktorá sa aktívne zaoberá zadaním, ako by malo
stredisko vyzerať v budúcnosti.

foto: redakcia

I

„Pracovný tím je zložený z odborníkov zo stavebnej oblasti, architektov, pracovníkov, ktorí pre mesto Dolný Kubín
dlhodobo pracujú v kultúre a poznajú túto budovu a ďalej zo
zamestnancov mestského úradu, z odboru výstavby a z odboru, ktorý spracováva projekty,“ povedala riaditeľka MsKS
Jana Grešová.
Môže vzniknúť kultúrno-kreatívne centrum
Riaditeľka MsKS skupine predstavila aktuálny stav budovy
a tiež jej klady a zápory. V priestoroch sa realizujú rôzne
podujatia celoslovenského aj medzinárodného významu,
Jana Grešová má víziu kultúrno-kreatívneho centra. „MsKS
by sa mohlo stať centrom kultúry a kreativity, aby tu našli
zázemie výtvarníci, umelci, hudobné skupiny, ale takisto aj
to, čo vzniklo z požiadaviek nášho mesta, a to je materské
centrum, centrum pre mladých alebo mládežnícke centrum.
Môže vzniknúť veľkolepé stredisko, ktoré bude slúžiť kultúrnej obci nielen mesta Dolný Kubín,“ ozrejmila Jana Grešová.
Chýba im konferenčný priestor a úplná bezbariérovosť
Z väčších zmien by na prvom poschodí chceli vytvoriť zasadaciu miestnosť, kde by sa mohli konať konferencie pre 60 až 80
ľudí. Takýto priestor podľa riaditeľky v Dolnom Kubíne chýba.
A zároveň by to mohlo byť zázemie pre mestské zastupiteľstvo. Ďalej plánujú aj rozšíriť bezbariérovosť budovy. „Radi
by sme zachovali výstavné priestory, no chceli by sme ich
doplniť o výťah, ktorý by doviezol aj zdravotne postihnutých
ľudí na prvé poschodie, pretože naše stredisko práve skupi-

www.dolnykubin.sk

na zdravotne znevýhodnených občanov veľmi často využíva. Bola by som rada, ak by sa architekti popasovali s takým
malým koncertným či estrádnym priestorom do sto ľudí, čo
by tu mohol vzniknúť. Slúžil by pre menšinovú, alternatívnu
kultúru, ktorá by vo veľkej divadelnej sále pôsobila stratene,
ale práve v takom malom priestore by mohla veľmi zaujímavo vyniknúť,“ doplnila riaditeľka MsKS.
Zaujíma ich aj odosobnený pohľad z tretej strany
Pracovná skupina si vytvorila harmonogram pre naplnenie
vízie. V prvej fáze pracujú aj na zadaní anketových otázok,
ktoré im prinesú pohľad a názory občanov Dolného Kubína.
Priestor na vyjadrenie nechajú aj komore architektov. „Skúsenosti z iných kultúrnych inštitúcií z iného mesta, ktoré títo
architekti spracovávali, môžu napomôcť k veľmi zaujímavému nadčasovému pohľadu na naše kultúrne stredisko.
V odpovediach v ankete nás bude zaujímať, čo tu návštevník
kultúrneho strediska v budúcnosti chce nájsť, čo by malo byť
našou náplňou a čo máme poskytovať v ponuke našej činnosti,“ dodala Jana Grešová.
Zadanie a podklady pre komoru architektov by mala pracovná skupina odovzdať do konca apríla. Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu mestského kultúrneho strediska by
mala byť dokončená do konca tohto roka.

10 – mestské kultúrne stredisko
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Milí Dolnokubínčania a všetci, ktorých oslovil náš dotazník
Mestský úrad v Dolnom Kubíne pripravuje podklady na spracovanie projektovej dokumentácie budovy Mestského
kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne a Námestia slobody pred budovou. Radi by sme Vám predstavili víziu budúcnosti MsKS v Dolnom Kubíne a zároveň Vás poprosili o spoluprácu pri tvorbe zadania návrhu na rekonštrukciu tejto
budovy. Vážime si Vaše návrhy a postoje, ktoré zapíšete do dotazníka. Pomôžu nám pripraviť zodpovedný materiál
pre budúcnosť kultúrneho strediska.
Našim hlavným cieľom je:
•
•
•
•
•

zapojiť Dolný Kubín do novej línie budovania kultúrno - kreatívnych centier,
rekonštrukciou a údržbou existujúcej a osvedčenej kultúrnej infraštruktúry vytvoriť
veľkolepý priestor pre kultúru a kreativitu,
v jednom priestore prepojiť kultúrne aktivity, podporiť kreativitu všetkých vekových,
sociálnych a záujmových skupín obyvateľstva,
získať nástroj dopomáhajúci socializácii a kultivácii obyvateľstva, podporiť
umelcov – lektorov, spolupracovať s ďalšími subjektmi napojenými na sektor kultúry,
vytvoriť moderné centrum s moderným technickým zázemím.

Prosíme Vás, nájdite si chvíľu na vyplnenie tohto krátkeho dotazníka.

DOTAZNÍK PRE VEREJNOSŤ
NOVÝ KULTURÁK – NOVÉ MsKS

1. Údaje o účastníkovi ankety:
(zakrúžkujte, prosím)
Vek:
•

6 - 14

•

15 - 25

•

26 - 45

•

46 - 65

•

65 a viac rokov

Pohlavie:
•

Muž

•

Žena

2. Môj vzťah k Dolnému Kubínu:
(zakrúžkujte, prosím)
A. som Dolnokubínčan z Veľkého Bysterca
B. som Dolnokubínčan z inej časti Dolného Kubína
C. bývam mimo Dolný Kubín a študujem/pracujem v Dolnom Kubíne
D. pochádzam z Dolného Kubína a zaujímam sa o tému rekonštrukcie MsKS
INÉ (doplňte, prosím)

3. Uveďte, ako využívate MsKS obvykle (mimo korony):
(zakrúžkujte, prosím, viac možností)
A. návšteva divadelných predstavení, koncertov, muzikálov
B. návšteva spoločenských podujatí
C. organizujem v priestoroch MsKS podujatia
D. navštevujem záujmovú činnosť /cvičenie, kurzy, folklórny súbor/
E. reštaurácia
INÉ (doplňte, prosím)

4. Ako často navštevujete MsKS (mimo korony)?
(zakrúžkujte, prosím, jednu možnosť)
A. minimálne raz za týždeň
B. minimálne raz za mesiac
C. len výnimočne
INÉ (doplňte, prosím)

5. Čo podľa Vás v budove MsKS chýba?

6. Čo by sa v budove MsKS malo zachovať?

7. Na čo všetko by budova MsKS v budúcnosti mala slúžiť?
(obodujte od 0 do 5, kde 0 má najnižšiu dôležitosť a 5 najvyššiu dôležitosť, zakrúžkujte, prosím)
vôbec
najmenej
nesúhlasím preferujem

najviac
preferujem

A, divadelné podujatia				 0

1

2

3

4

5

B, spoločenské podujatia (stužková, svadba...)		

0

1

2

3

4

5

C, výstavy, vernisáže				 0

1

2

3

4

5

D, koncerty populárnej hudby			

0

1

2

3

4

5

E, koncerty orchestrálnej a komornej hudby		

0

1

2

3

4

5

F, konferencie a prednášky				

0

1

2

3

4

5

G, voľnočasová činnosť, kurzy			 0

1

2

3

4

5

H, skúšobne pre kapely, nahr. štúdio, ateliéry		

0

1

2

3

4

5

I, priestor pre co-working aktivity			

0

1

2

3

4

5

J, trhy tematické- veľkonočné, katarínske 		

0

1

2

3

4

5

K, komerčné predajné trhy 				

0

1

2

3

4

5

INÉ (doplňte, prosím)

Ešte pár otázok k námestiu ...
8. Je priestor Námestia slobody miestom pre kultúrne a spoločenské akcie MsKS?
A, áno, využíva sa tak akurát
B, áno, ale akcie na námestí by mohli byť organizované častejšie
C, nie, námestie je verejný priestor, hluk z akcií a množstvo ľudí ma obmedzuje
INÉ (doplňte, prosím)

9. Na čo by sme sa mali zamerať pri úpravách námestia?
(obodujte od 0 do 5, kde 0 má najnižšiu dôležitosť a 5 najvyššiu dôležitosť, zakrúžkujte, prosím)
vôbec
najmenej
nesúhlasím preferujem

najviac
preferujem

A, oddychová zóna			

0

1

2

3

4

5

B, nové herné prvky pre deti 			

0

1

2

3

4

5

C, lavičky, odpadkové koše				

0

1

2

3

4

5

D, prvky na ochladenie a osvieženie ovzdušia		

0

1

2

3

4

5

E, pitná fontána					

0

1

2

3

4

5

F, nové prvky verejnej zelene			

0

1

2

3

4

5

G, priestor, pódium pre podujatia 			

0

1

2

3

4

5

H, stromy, kríky					

0

1

2

3

4

5

I, verejné toalety					

0

1

2

3

4

5

10. Máte nápad ako ešte využiť námestie pred MsKS?

11. Je niečo, čo Vám naopak na námestí vadí, prípadne by sa malo odstrániť?

12. Je niečo, čo by ste nám chceli odkázať?

ĎAKUJEME ZA VÁŠ ČAS A OCHOTU!

Zber dotazníkov realizujeme do soboty 10.apríla 2021 (vrátane) v schránke Mestského úradu a schránke MsKS
(vchod B - časť budovy, kde je situovaný Tehos).
Dotazník okrem tejto podoby nájdete aj na stránkach www.dolnykubin.sk, www.msksdk.sk
a na sociálnych sieťach mesta Dolný Kubín a MsKS.
Taktiež ho hneď môžete vyplniť online. Stačí so smartfónom naskenovať tento QR kód:

Hviezdoslavov Kubín
mení svoju identitu
Prestížna súťaž v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín,
ktorá vznikla pred 67 rokmi, bude mať novú tvár. Zjednotiť roztrieštenú a vytvoriť novú vizuálnu komunikáciu podujatia naprieč celým Slovenskom bolo cieľom súťaže Vizuálna identita
Hviezdoslavovho Kubína.

I

„Hlavným zámerom bolo sceliť všetky postupové časti
Hviezdoslavovho Kubína od okresného kola súťaže cez obvodné, krajské až po celoslovenské. Často sme sa na celom
Slovensku stretávali s iným plagátom či diplomom, nejaký vizuál bol kvalitný, iný menej kvalitný, a tak dlhoročná tradičná
prehliadka ako je Hviezdoslavov Kubín potrebuje jednotnú
tvár,“ ozrejmila riaditeľka MsKS Jana Grešová.
Súťaž prebiehala v spolupráci s Katedrou vizuálnej komunikácie VŠVU
Desať študentov vytvorilo návrhy, ktoré hodnotila komisia
zložená z odborných pracovníkov Národného osvetového
centra (NOC), odborníkov VŠVU, riaditeľky Jany Grešovej, grafického dizajnéra a špecialistov na umelecký prednes. „Súťažiaci sa mali popasovať nielen s obrazom, ale tiež preniesť to,
čo je zmyslom Hviezdoslavovho Kubína – slovo poézia – do
obrazu. Súčasťou návrhov mal byť plagát, logo, diplomy a pozvánky vizuálne oddelené podľa postupov, či by šlo o školské
alebo celoslovenské kolo. Súčasťou bol aj zvukový a obrazový klip a osobná prezentácia,“ vysvetlila riaditeľka MsKS.
Víťazka Laura Morovská bude na identite ďalej pracovať
Porotu nakoniec najviac oslovila práca Laury Morovskej. Na
druhom mieste sa umiestnil návrh Bernadett Erdélyiovej

a na treťom vizuál od Miriam Polacsek. „Každý zaujal niečím
iným. Niekde bolo vynikajúce logo, ktoré dokázalo krásne
korešpondovať s garantom súťaže NOC. Inde boli použité
tradičné prvky ako bodky, bodkované mašle Hviezdoslava
alebo stuhy. Kdesi boli zaujímavé prezentačné materiály
ako tašky či obaly na mobily. Vyšli traja, ktorí vo výberovej
komisii rezonovali, a ďalším hlasovaním sme sa uzniesli na
víťazke,“ povedala Jana Grešová. Víťazka ale ešte s prácou na
novej identite nekončí. Jej návrh sa bude upravovať a obmieňať, pričom bude slúžiť niekoľko rokov. „Návrh by sme chceli
preniesť do aktuálneho ročníka, kde si pripomíname výročia
narodenia Janka Matúšku a úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava, lebo by mal korešpondovať práve s týmito jubileami.
Záujemcovia, ktorí by chceli vidieť, ako sa študenti s témou
popasovali, môžu všetky práce nájsť na webovej stránke
digitalnyprieskum.sk,“ doplnila Jana Grešová.

Tento rok sa celoslovenské kolo Hviezdoslavovho Kubína
presúva z letného obdobia na september, prípadne začiatok
októbra. Organizátori dúfajú, že sa uskutoční v MsKS už v normálnom režime.
redakcia; foto: Laura Morovská
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Život a dielo Jána Brodňanského za oknom
V galérii za oknom mestského kultúrneho strediska zverejnili v polovici marca novú výstavu, zameranú na život a dielo významného Dolnokubínčana Jána Brodňanského. Fotografia, ochranárstvo, speleológia, divadelníctvo či archeológia, to je len niekoľko z aktivít, ktorým sa J. Brodňanský počas svojho činorodého života v Dolnom Kubíne venoval.

Zdroj : J. Brodňanský, V. Mikula, P. Tomáň, M. Chmelík

I

Vzácne a kvalitné fotografie, prevažne z jeho hľadáčika,
odkrývajú život a dielo dobrodruha a odborníka, ktorého
dolnokubínska verejnosť len veľmi málo pozná. Poďme sa
teda na Jána Brodňanského pozrieť zblízka.
Fotograf a dokumentarista
Narodil sa koncom roka 1910, vyučil sa za hodinára a ako
odborník a vedúci opravárenských dielní na opravu hodín
pracoval až do roku 1970. Svoju hodinársku precíznosť uplatňoval aj pri fotografovaní. Bol jedným z najlepších fotodokumentaristov vývoja prírody a spoločnosti na území Oravy
v 20. storočí. Pomocou reprodukcie starých fotografií a obrazov, ako aj vlastnej tvorby, zachytil zmeny v meste Dolný
Kubín od najstarších čias až do roku 1987, ktoré spracoval vo
forme kroniky mesta. Rovnako je aj autorom veľkého množstva fotografií, nachádzajúcich sa vo fondoch Oravského múzea, s tematikou jaskyniarstva, ochrany prírody, krajinárstva
a histórie. Jeho snímky pravidelne vychádzali v časopisoch,
monografiách a turistických sprievodcoch. „Fotografovaniu
a fotodokumentácii sa venoval dlhé roky. Mesto fotodokumentoval prakticky od medzivojnového obdobia. Zo starších
snímok urobil reprodukcie. Urobil až tri veľké kroniky, ktoré boli zamerané na mesto, divadelníctvo a jaskyniarstvo.
Všetky majú perfektnú fotodokumentáciu. Tým pádom, že
pôsobil aj ako konzervátor na oravskom hrade, tak stále využíval tieto znalosti a zdokonaľoval sa. Jeho napodobniť aj
v dnešnej dobe je veľmi náročné, a to si zoberte techniku,
ktorá vtedy bola,“ chváli Brodňanského fotografické umenie
blízky priateľ a spolupracovník Vladislav Mikula.

www.dolnykubin.sk

Archeológ a výskumník
Z poverenia Štátneho archeologického ústavu a Oravského
múzea uskutočnil Ján Brodňanský niekoľko archeologických
a záchranných výskumov na Orave a aj priamo v Dolnom Kubíne. Išlo napríklad o lokalitu Hrady pri viadukte či Kukučínovu, Medzihradskú a Matúškovu ulicu. Ďalej to boli nálezy
slovanského osídlenia Dolného Kubína, v podobe štiepaných kamenných nástrojov pod lokalitou Trniny, z koncovej
fázy mladšej doby kamennej. Viaceré archeologické nálezy
pochádzali aj z jaskýň, ako napríklad z jaskyne v Jazvinách
pod Chočom, kde boli objavené úlomky keramiky halštatskej
kultúry spred 2 500 rokov. „Vzhľadom na to, že bol dobrým
osobným priateľom pána Čaploviča, tak s ním spolupracoval pri výskume a prieskume archeologických nálezísk. Boli
to napríklad lužické pohrebiská a hlavne jedno, ktoré on
dokumentoval, to bolo v jeho dvore na Medzihradníku. Tam
so študentmi robili vykopávky s tým, že sa osvedčil a urobil
perfektnú dokumentáciu. Preto robil pre pána Čaploviča viacej výskumov, napríklad na Tupej skalke. Našiel tiež džbán
halštatskej kultúry, pravdepodobne bol odnesený do jaskyne
v Jazvinách, kde sa našiel a on ho aj zrenovoval a odovzdal ho
do múzea, kde je dodnes. V Ostrej skalke bol nájdený medveď
hnedý, síce v dnešnej dobe je to dokázané, ale prvotný predpoklad bol, že konečne sa našiel na Orave medveď jaskynný,“
vysvetľuje Vladislav Mikula.
Horolezec, turista a ochranár prírody
Ján Brodňanský bol aj priekopníkom horolezectva. V období
od roku 1948 do roku 1958 bol členom horolezeckého spol-
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ku JAMES. Založil tiež horolezecký oddiel SEZ Elektropraga
v Dolnom Kubíne, kde pôsobil ako jeho vedúci. Bol jedným zo
spoluzakladateľov oblastnej skalolezeckej a speleologickej
skupiny v Dolnom Kubíne a až do roku 1976 vykonával funkciu jej vedúceho. Od roku 1960 bol tiež členom Zboru ochrancov prírody na Orave a výboru Slovenského zväzu ochrancov
prírody a krajiny. Práve na základe jeho speleologických výskumov Brestovskej resp. Zubereckej jaskyne, bola už v roku
1960 navrhnutá na ochranu. „V povojnovom období začal pôsobiť v Klube československých turistov a lyžiarov. Zaslúžil sa
o vybudovanie turistických útulní po vojne. Nebol zameraný
na jednu činnosť, to bolo jedno, či sa išlo na skaly, či sa išlo
na turistiku, do jaskýň. Vždy vedel poradiť. Radil nám, kde sú
cvičné skaly, kde liezť a vždy dbal na bezpečnú výstroj. Vedľa
neho býval kováč Dušan Kelo a u neho sme si urobili prvú výstroj, ktorú sme používali v horolezectve,“ spomína V. Mikula.

Speleológ a jaskyniar
Ján Brodňanský počas svojho života výrazne prispel k rozvoju jaskyniarstva na Orave. V rokoch 1956 až 1970 bol členom
Zemepisnej spoločnosti Slovenskej akadémie vied a vykonával speleologickú činnosť pri Múzeu slovenského krasu. Svoje
predošlé skúsenosti z archeológie a skalolezectva rozvíjal pri
prieskume jaskýň a vytvoril archív oblastnej speleologickej
skupiny. Jeho ručné náčrty a mapy sú platné aj v súčasnosti. „Prešiel prakticky všetky jaskyne po celej Orave. Máme ich
tu okolo tristo. Z toho väčšiu časť zdokumentoval pán Brodňanský so vtedajšou partiou speleológov. Urobil kroniku
speleologickej činnosti od roku 1949 do 1987. Táto kronika
zdokumentovala každoročnú činnosť oravských jaskyniarov.
Dovtedy ešte nikto na Orave nerobil dokumentáciu jaskýň,
mapovanie, kreslil jaskyne, ktoré sú použiteľné aj v dnešnej
digitálnej dobe. Ako jaskyniar dostal najvyššie vyznamenanie, a to zlatú plaketu Slovenskej speleologickej spoločnosti,“
pripomína Vladislav Mikula.

Herec, režisér a dirigent
V rámci svojej záľuby v divadle bol Ján Brodňanský hercom,
režisérom a dlhoročným členom ochotníckeho divadelného
súboru. Divadelníctvu sa venoval 21 rokov. Je autorom rozsiahlej dokumentácie a kroniky divadelníctva v Dolnom Kubíne. V hre Páni veľkomožní si napríklad zahral aj s Petrom
Škrabákom. Okrem starostlivosti o hodiny na evanjelickom
kostole bol aj dlhoročným členom a dirigentom cirkevného
spevokolu. Venoval sa tiež komponovaniu skladieb. „Tie hry,
ktoré oni nahrali v tom období, vynikajúco zdokumentoval.
Vždy urobil pár snímok z divadla, z kulís, popísal všetkých
hercov, ktorí hrali a uschoval plagáty. Čiže on už asi od mladi
pôsobil ako archivár, mal to v krvi. Všetko, čo robil, tak robil poctivo a dokázal okolo seba podchytiť aj ostatných ľudí.
Volali ho hrať aj do štátneho divadla, ale mal tu silné korene
a v DK prežil celý svoj život,“ objasňuje V. Mikula. „Výstavu
o Jánovi Brodňanskom si môžete pozrieť v našej Galérii za
oknom. Je to už druhá výstava v poradí. Dúfame, že sa bude
ľuďom páčiť a že zistia, že DK má veľa rodákov, ktorí sú zaujímaví, tým čo robili a akí boli,“ pozýva Janka Tarabová z MsKS.

V roku 1995 udelili Jánovi Brodňanskému za veľký prínos
pri poznávaní histórie a rozvoja mesta Dolný Kubín čestné občianstvo. Ten na oplátku daroval mestu vlastnoručne
namaľovaný obraz, ktorý doteraz visí v reprezentačných
priestoroch radnice. Naďalej tak pripomína veľkého Dolnokubínčana, ktorý svoj život zasvätil zachovávaniu histórie
a krás svojej rodnej zeme. Ján Brodňanský zomrel v r. 1997.
redakcia
Starý Kubín a ďalšie fotografie
Jána Brodňanského uvidíte v reportáži TVDK.
Cez aplikáciu v smartfóne načítajte QR kód.
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Nový podcast Pod hrazdami predstavuje
osobnosti z regiónu
Pod Hrazdami je miesto, kde Dolnokubínčan Juraj Fačko aktívne trávi väčšinu svojho voľného času. Rovnako tak nazval aj svoj nový projekt – podcast,
do ktorého si volá osobnosti prevažne z regiónu, čo ho inšpirujú.

foto: redakcia
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„Sú to väčšinou ľudia, ktorí majú zaujímavý život a niečo
dosiahli. Napríklad Roman Večerek, herec, terajší riaditeľ
knižnice alebo Jakub Kmeťko, ktorý sa prisťahoval na Oravu,
je fyzioterapeut a má za sebou spolupráce s profesionálnymi
športovcami. Rovnako prišiel aj Dominik Callo. Je to široké
spektrum ľudí, ktorých príbehy sú inšpiratívne a môžu zaujať bežného poslucháča,“ ozrejmil moderátor podcastu Pod
hrazdami Juraj Fačko.

a aktívnych ľudí. Budeme tam mať ešte barbera Tomáša
Lomáza, ktorý pracuje v Bratislave. Ďalej príde Paťo Paluga
z cestovky Flying Banana, ktorá organizuje skvelé zájazdy.
Máme to dohodnuté s Evkou Kramerovou aj s Fero Joke, no
oni teraz majú svoje projekty a keď sa im podarí prísť do Dolného Kubína, určite s nimi niečo natočíme. Potom sú tam rôzni športovci, máme dohodnutého napríklad Erika Jendriška,“
hovorí Juraj Fačko.

V rozhovoroch sa zameriava na životný štýl respondentov
Myšlienka tvoriť podcasty mu napadla, keď prerábal telocvičňu Kingz Zone, pričom hodiny trávil počúvaním hudby
a podcastov. Sám o sebe hovorí, že nie je profesionál, chce
len prinášať autentické rozhovory o športe, životnom štýle
a o výnimočnosti hlavne v lokálnom rozmere. „Po zvážení
si všetkých možností som skúsil natočiť prvú epizódu, ktorú
som rozposlal kamošom. Oni mi dali spätnú väzbu, že sa to
môže uchytiť, a tak som to vydal. Musím povedať, že ma pozitívne ohlasy tešia. Nájdu sa aj kritici, ale ja nie som profesionál a nikdy som neštudoval žurnalistiku. Začal som to robiť
na kolene, beriem to tak, že to má chyby, no nehanbím sa za
ne. Aj moje vyjadrovanie nie je vždy úplne najlepšie, niekedy
sa zamotám v otázke, ale to je úplne normálne. Snažíme sa,
aby to bolo spontánne a nestriháme to,“ povedal J. Fačko.

Z podcastov by chcel prejsť aj na videá
Podcasty sa rodia v nahrávacom štúdiu Romana Oleša v Dolnom Kubíne. Epizódy sú pravidelne uverejňované na všetkých streamovacích platformách. „Je to na spotify, na google
a apple podcast. Pre tých ľudí, ktorí ešte nepoznajú tieto podcastové alebo streamovacie platformy, je to aj na youtube.
Všetky informácie nájdu buď na mojom instagrame, alebo na
facebooku Pod hrazdami, kde uverejňujem všetky linky vždy
v predstihu alebo v deň, keď to vychádza,“ vysvetlil Juraj Fačko. Do budúcna je cieľom Juraja Fačka rozšíriť podcasty aj do
videa. Okrem tohto projektu a Kingz Zone začína už pracovať
aj na príprave ďalšieho ročníka súťaže King of The North, ktorá sa uskutoční v auguste.

Má dohodnutých viacerých hostí spätých s D. Kubínom
Po legende Rally Dakar Štefanovi Svitkovi či tanečníčke Daniele Vojtasovej sa poslucháči môžu tešiť na ďalšie zaujímavé
mená. „Dolný Kubín a celkovo Orava má kopec úspešných

www.dolnykubin.sk
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redakcia
Podcast Pod hrazdami
môžete odoberať aj cez YouTube.
Vypočujte si aktuálne epizódy.

Knižnica darovala odsúdeným
550 kníh
Projekt Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne Daruj knihe nový domov "Na ceste" má stále svoje úspešné
pokračovania. Tentoraz prekročil aj hranice regiónu. Najnovšie
je to totiž spolupráca s Ústavom pre výkon trestu odňatia slobody Ružomberok, v ktorom si odpykáva trest 375 odsúdených
mužov. Knižnica im darovala 550 kníh rôznych žánrov.

I

Ako upresnil riaditeľ knižnice Roman Večerek, projekt je
prospešný pre obidve strany: „Vďaka projektu Daruj knihe nový domov dávame šancu na nový život už vyradeným
knihám, rôznym duplikátom či multiplikátom z nášho knižničného fondu, ktoré sú však stále zaujímavé a žiadané. No
a zároveň uvoľňujeme miesto pre nové knihy v našej knižnici,
ktoré nám neustále pribúdajú.“
Dobrá kniha vždy poteší
Aj keď v ružomberskej väznici majú odsúdení k dispozícii tamojšiu knižnicu, v ktorej je takmer 8 900 kníh a časopisov, ponuku Oravskej knižnice privítali. „Odsúdení v našom ústave
pravidelne využívajú ponuku ústavnej knižnice a rozšírenie
portfólia literatúry prijali s veľkou radosťou a zároveň veľkou
vďakou. Jednou z oblastí zaobchádzania s odsúdenými je aj
zmysluplné a tvorivé trávenie voľného času. Keďže vo výkone
trestu nie je ponuka voľnočasových aktivít taká pestrá ako
v bežnom živote, dobrá kniha každého, kto má záujem zmysluplne využiť voľnú chvíľu, určite poteší. Veríme, že naša
spolupráca s Oravskou knižnicou A. Habovštiaka týmto neskončila. Našou snahou bude participovať na projekte, ktorý
sme spoločne pomenovali, načrtli hrubé rysy ďalšej možnej
spolupráce, no stojí pred nami pandemická bariéra, ktorá

Za Knihu Oravy
môžete hlasovať online
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v spolupráci s mediálnymi partnermi MY – Oravské noviny a TVDK
vyhlásila už 13. ročník súťaže Kniha Oravy. Za uplynulých 12
rokov súťažilo celkovo 283 publikácií, tento rok k nim pribudlo
ďalších 21 kníh, ktoré na viac ako 3 100 stranách ponúkajú zaujímavý text, ilustrácie či fotografie.
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Najsilnejším ročníkom s 33 nominovanými knihami bola
Kniha Oravy 2015. Tento ročník bude o čosi špeciálnejší,
keďže knižnica je zatvorená a fyzicky hlasovať čitatelia nemôžu. Aj preto Oravská knižnica A. Habovštiaka spustila online
hlasovanie prostredníctvom elektronického hlasovacieho
lístka. Je to jednoduché, stačí pár kliknutí. Na webe knižnice nájdu čitatelia online hlasovací lístok - formulár a po pár
kliknutiach systém ich hlas započíta. Na jednom online lístku môžu hlasovať za jednu knihu v kategórii beletria a jednu
knihu v kategórii odborná literatúra. Celkovo majú možnosť
vybrať si z 8 beletristických a z 13 odborných publikácií. Hlasovať môžu z jednej IP adresy len raz, pričom ich hlas je zaradený do žrebovania o zaujímavé ceny.

nám zatiaľ bráni realizovať tieto projekty,“ zhrnul zástupca
riaditeľa ústavu pre služobné veci Marián Víťaz.
Najčítanejšou knihou je Rivers of Babylon od Pišťánka
Spolupráca medzi dvomi okresmi je prvou lastovičkou
a podľa riaditeľa knižnice Romana Večereka nie poslednou.
Impulzom na spoluprácu s ružomberským ÚVTOS bola informácia, že odsúdení majú možnosť požičiavať si knihy
a majú o čítanie záujem. „Knižničné jednotky sa vypožičiavajú v presne určených dňoch a hodinách, ktoré sú určené
výpožičným poriadkom väzenskej knižnice. Čitateľ si môže
požičať najviac dve knihy, a to na 2 týždne. Samozrejme, na
požiadanie je možné predĺžiť čas zapožičania,“ vysvetlil M. Víťaz a dodal, že v minulom roku si odsúdení najčastejšie požičiavali Rivers od Babylon od Petra Pišťanka, román Tovar od
Tatiany Melasovej alebo Levronov román V mene republiky.

V rámci projektu Daruj knihe nový domov Oravská knižnica
Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne takto darovala už viac
ako 1400 kníh do staničných knižníc na železničné a autobusové stanice na Orave, do zariadení pre seniorov, dolnokubínskej nocľahárne aj krízového centra pre matky s deťmi.
text a foto: Z. Prílepková, Oravská knižnica A. Habovštiaka
Ponuka nominovaných kníh je pestrá
Organizátorov milo prekvapilo, že aj napriek vlaňajšiemu
pandemickému roku je ponuka pestrá. Čitatelia si určite vyberú, či ide o romány z prostredia súčasnosti, alebo historické témy, prípadne publikácie určené milovníkom poézie, rozprávok alebo poviedkovej tvorby. V kategórii beletria súťaží
„len“ osem publikácií, ktoré však spolu ponúkajú viac ako
1 250 strán zaujímavých príbehov. V kategórii odbornej literatúry je výber ešte pestrejší. Čitatelia majú k dispozícii viac ako
1 850 strán textu vrátane fotodokumentácie. Na svoje si prídu
milovníci umenia, dizajnu, hudby, histórie, poézie, ale aj tí,
ktorí radi mapujú život na Orave v minulosti aj súčasnosti.
Stačí zahlasovať do 11. apríla, a to vypísaním hlasovacieho
lístka a jeho poslaním na adresu kniha.oravy@gmail.com,
prípadne online prostredníctvom online hlasovacieho lístka,
ktorý nájdu všetci milovníci kníh po načítaní QR kódu. Všetky
informácie sú zverejnené na webovej stránke knižnice.
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Z. Prílepková, Oravská knižnica A. Habovštiaka
Hlasovací lístok viete vyplniť online
aj teraz. Stačí naskenovať kód.
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Tri nové knihy z pera historika
a spisovateľa Petra Hubu
V týchto časoch, keď knižné pulty i internetové predajne zapĺňajú preklady cudzích
autorov, z ktorých sa síce dočítame o životných príbehoch a dianí v bližšej či vzdialenejšej cudzine, na to naše však zostáva akosi menej miesta. Je potešujúce, že
predsa len vychádzajú aj knihy o nás, našich predkoch, rozširujúce naše, dakedy
skromné, vedomosti o našej minulosti.

foto: redakcia
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V marci – Mesiaci knihy, akoby symbolicky vyšli hneď tri
knihy z pera historika a spisovateľa, obyvateľa Dolného Kubína Petra Hubu. Prvá z troch kníh Petra Hubu, ktorá
v marci uzrela svetlo sveta, je román s názvom Priehrada.
Priehrada
Je voľným pokračovaním trilógie Keď národ umieral. Dej sa
odohráva v Dolnom Kubíne, v Bratislave a najrozsiahlejšia
časť na hornej Orave v čase rozpadu Česko-slovenskej republiky a vzniku vojnovej Slovenskej republiky. Orava sa v tých
časoch stala dejiskom mnohých udalostí. Jej horami utekali do Poľska českí vojaci i ľudia, ktorí sa cítili byť ohrození
vtedajším dianím. Sústreďovali sa tu aj nemeckí vojaci pred
útokom na Poľsko. Slovensku v tom čase začala chýbať elektrická energia. Na riešenie vzniknutej situácie sa neponúkalo
veľa možností, ba v tom čase len jedna, využiť vodnú energiu.
Po zhodnotení situácie bolo rozhodnuté postaviť veľkú priehradu na Orave, ktorá by bola zároveň zásobárňou vôd pre
budúce vodné diela na Váhu. Už od devätnásteho storočia
mnohých vodohospodárov fascinoval priestor pri Ústí, pod
sútokom Bielej a Čiernej Oravy. Viac ako tritisíc metrov široké údolie sa zrazu zužuje na stodvadsaťpäť metrov. Či mohlo
byť ideálnejšie miesto na zachytenie veľkého množstva vody?
Sputnať ju a určiť jej úlohy prospešné ľuďom.
Autor Peter Huba pri písaní románu využil informácie získané
rozsiahlym výskumom ešte začiatkom deväťdesiatych rokov
dvadsiateho storočia a priamym kontaktom s jedným zo staviteľov priehrady na Orave Petrom Danišovičom (bol aj pri výstavbe iných priehrad a tiež ako odborný poradca pri výstavbe vodného diela na Dunaji. Zomrel v roku 2011 vo veku 104
rokov). Aj preto sa autorovi podarilo verne a pútavo priblížiť
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situáciu okolo začiatkov výstavby priehrady na Orave, ktoré
boli spojené s množstvom, niekedy neriešiteľných, problémov. Najviac ich spôsobilo podložie na mieste, kde mal stáť
priehradný múr. Príroda človekovi ukazovala len málo. Ostatné skrývala pod povrchom.
Už pri prvých vrtoch sa ukázalo, že postaviť priehradu v tom
mieste bude veľkým problémom. Pod povrchom sa nachádzali kamenné sloje, ktoré nezaručovali stabilitu priehradného múru ani vo väčších hĺbkach. Do poslednej chvíle sa
nevedelo, či sa ide stavať betónová priehrada alebo zemná.
Pritom v tom čase už zúrila svetová vojna a získať potrebné
zariadenia na takú veľkú stavebnú akciu bolo takmer nemožné. K zložitostiam prispel aj nedostatok vhodného štrku
v blízkosti stavby. Ten, čo sa ťažil, sa musel premývať vápenným mliekom, aby agresívne nepôsobil na portlandský cement. Na stavenisku začali chýbať aj pracovné sily. Veľká časť
mužov z Oravy v tom čase odchádzala na práce do Nemecka.
A to je už ďalšia záležitosť, ktorá zo staveniska priehrady urobila miesto ilegálneho odboja. V Ústí bol zriadený Zvláštny
pracovný útvar pre ukrajinských utečencov. Taký bol jeho oficiálny názov. Zaraďovaní doň boli ukrajinskí civilisti po odpykaní trestu vo väzení za nelegálne prekročenie hraníc. Určite
sa tam nachádzali aj takí, ale rozhodujúcu časť pracovného
tábora, ako mu hovorili, tvorili utečenci zo zajateckých a koncentračných táborov. V Ústí dostávali stravu, odev, ba i pracovné povolenia, aby mohli pokračovať na východ. Nemohlo
to zostať utajené. Požiadavka nemeckého vyslanca Ludina
v Bratislave bola jasná. Všetkých pochytať a odvliecť do koncentračných táborov. Je to jedna z najsmutnejších záležitostí
spájaných so stavbou priehrady.
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Práce na stavbe priehrady boli zastavené koncom roka 1944,
keď odtiaľ odvliekli aj Rómov, ktorí tam nútene pracovali.
V tom čase odišiel zo staveniska aj jeden zo staviteľov Peter
Danišovič. Tým končí dej románu. Nasleduje doslov, v ktorom autor Peter Huba už opisuje ďalšiu výstavbu priehrady
ako historik. Prílohu tvorí viac ako tridsať strán fotografií obcí
pred zatopením, z výstavby jednotlivých blokov priehrady
i z jej slávnostného spustenia do prevádzky. Pri čítaní románu nejde len o príjemné prežitie chvíľ, ale aj možnosť zoznámiť sa s mnohými záležitosťami z našej minulosti.
Rozprávky z Oravy
Druhou marcovou knihou Petra Hubu je kniha rozprávok pod
názvom Rozprávky z Oravy. Hoci nie je presne napísané, kde
sa dej jednotlivých rozprávok odohráva (tak to v rozprávkach
má byť, lebo sú to rozprávky), čitateľ v podvedomí cíti, že je
to na Orave. Hrad, rieka i iné známe záležitosti, spájajúce sa
s týmto krajom, si vieme jasne predstaviť. Druhým blokom
rozprávok pod názvom Rozprávky z dnešných čias autor Peter Huba spracoval do rozprávok problémy dneška. Tak vznikli rozprávky Keď zima neprišla, V jednom lese, Veľzloduch
a jeho pomocníci, Keď sa rozprávali dve školy, Odsúdené
knihy, Keď sa pet fľaša vybrala do sveta a O malom a veľkom
aute. Ako si možno domyslieť, rozprávky sa týkajú hlavne životného prostredia, v ktorom žijeme my i zver v horách, ale aj
Covidu-19 a plagiátorstva diplomových prác a kníh. Rozprávky z Oravy vychádzajú v reprezentatívnej podobe. Potvrdzuje
to už prvý pohľad na knihu i zalistovanie v nej.

Autor románu sa snaží priblížiť aj ďalšie životné rozhodnutia
Janka Matúšku, keď sa na protest rozhodol odísť s niektorými
ďalšími študentmi z lýcea, no neísť do Levoče, ale vrátiť sa na
Oravu. Boli to rozhodnutia, ktoré výrazne, ba tragicky ovplyvnili jeho ďalšie životné cesty. Nestal sa učiteľom, ani farárom
ako jeho brat Juraj. Pôsobil ako vychovávateľ v jednej z rodín
v Oravskom Podzámku. Po revolučných rokoch 1848/1849 sa
vzďaľoval od dovtedajších snáh, i keď sa neprestal zaujímať
o dianie. Už nebol taký aktívny ako jeho spolužiaci Janko
Kalinčiak, Viliam Pauliny-Tóth, ale aj ďalší. Niečo ovplyvnila
choroba nazbieraná v čase, keď ho prenasledovali, i nevydarené manželstvo, no najviac ho zlomilo, keď sa pre národ nepodarilo vybojovať to, o čo sa aj on snažil.
Janka Gvoždiaková

Veľký formát, kvalitný papier i plnofarebná tlač robia svoje.
Po začítaní sa pochopíme, že autorom textov je človek, ktorý
sa vo svojom „remesle“ vyzná. Nebola by to kniha rozprávok,
keby v nej neboli ilustrácie. O tie sa postarala Olivia Gvoždiaková, ktorá sa podieľala na ilustrovaní knihy Povesti z Oravy
III. a tiež rozprávkovej knihy Kvet šťastia. Druhou ilustrátorkou je študentka z Poľska Marianna Bartłomiejus-Samolyk.
Deti, ale aj mnohí dospelí sa majú na čo tešiť. Obidve knihy
vydal Miestny odbor Matice slovenskej v Dolnom Kubíne.
Pokiaľ Tatra stojí...
Treťou knihou z pera Petra Hubu, ktorá v marci uzrela svetlo
sveta, je životopisný román o J. Matúškovi s názvom Pokiaľ
Tatra stojí... Vydalo ho Vydavateľstvo Tranoscius v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti 200. výročia narodenia autora
slov slovenskej hymny, štúrovského básnika, kubínskeho
rodáka Janka Matúšku. Ak niekomu názov niečo pripomína,
má pravdu. Román s rovnakým názvom bol už vydaný pred
dvadsiatimi rokmi vo vydavateľstve, ktoré autor Peter Huba
v tom čase vlastnil. Nové vydanie je nové už na prvý pohľad.
Upravené texty dopĺňajú historické fotografie.
Je dobre, že tento životopisný román vychádza opäť, lebo
zdá sa, že internet, a nielen ten, často zapĺňajú informácie
o Jankovi Matúškovi, z ktorých niektoré nie sú pravdivé, ba
zavádzajúce. Autor románu Peter Huba sa snažil pochopiť
dianie v mysli Janka Matúšku v zložitých časoch pre slovenský národ, keď sa potláčali všetky pronárodné prejavy a umlčovali ľudia stavajúci sa za národné práva Slovákov. Janko
Matúška sa s ďalšími študentmi otvorene postavil za Ľudovíta
Štúra, ktorému zakázali činnosť v bratislavskom lýceu. Vtedy
vznikli niektoré jeho básne i slová našej súčasnej hymny.
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Zápisky z mestskej kroniky –
o námestí a jarmokoch (rok 1967)
V pravidelnej rubrike vám v tomto čísle priblížime, ako sa vtedajší kronikár mesta
Peter Pajer - Rimavský v roku 1967 rozpísal o histórii dnešného Hviezdoslavovho
námestia a o jarmokoch, ktoré na námestí v minulosti pravidelne prebiehali.
Hviezdoslavovo námestie (1968). foto: Ján Brodňanský
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Keď sa dnes prechádzame námestím Dolného Kubína po
asfaltových chodníkoch, veru nevieme si predstaviť, ako
vyzeralo naše mesto pred mnohými rokmi. Na námestí stáli
väčšinou prízemné drevené domčeky, len kde-tu stál i dom
poschodový. Potok, ktorý tečie Pod stráňou, tiekol cez námestie na strane Župného domu, dnes ONV. Pred každým
domom bol môstik a lavičky, na ktorých sa večerami v lete
posedávalo. Námestie bolo vydláždené zvariakmi, medzi
ktorými v lete rástla tráva, a tu sa pásli husi, keď nebolo námestie obsadené.

Na námestí sa konali jarmoky. Jarný na semiačka, letný na
kosy. Na Katrenu bol jarmok na teplý odev a zimné zásoby.
Pred Vianocami bol jarmoček, len niekoľko šiatrov: na med,
mak, medovníky a orechy. Jarmoky boli spoločenskou udalosťou. Vtedy sa schádzali nielen jarmočníci, ale i obyvatelia
okolitých dedín. Ísť do mesta bolo sviatkom, ani to nevadilo,
že museli ísť peši niekoľko hodín. Tu sa stretávali známi, priatelia a príbuzní. Tu bola príležitosť predať i kúpiť, prehŕbať
sa medzi tovarom buď na zemi, alebo v šiatroch vyloženom.
Tu vyvolávali jarmočníci rôznymi heslami chváliac svoj tovar.

Na druhej strane ulice bol „drotvár“. Boli to pozdlžníkové tabule, pod ktorými bol odvodňovací járok. Dlaždice boli rôznej
hrúbky, miestami nesedeli pevne, takže pri chôdzi klopkali.

Každé remeslo malo určené miesto. Oproti stoličnému domu
bol rad čižmárov. V jeseni sa predávali i chýrne oravské kapce
(pančuhy, kopicä, jančiarky a papučky). Oproti stáli remenári, pyšní na svoj um a vynaliezavosť, so svojimi parádnymi liacami a kantármi do voza i do koča a do hospodárstva potrebným „riadom“. Pri nich bol šiator klobúčnikov a čiapkárov.
Pred terajším Hviezdoslavovým múzeom boli šiatre chýrečných hrnčiarov s chýrnymi trstenskými misami, mliečnikmi,
kvietnikmi, pomaľovanými krčahmi, taniermi a dvojačkami
- hrncami. Boli to dva hrnce spojené jednou rukoväťou, v ktorých sa robil obed do poľa. Ďalej stál šiator varechárov a korytárov. Kolovrátky a kúdele pekne vyrezávané a s vypálenými
ozdobami tvorili akúsi ozdobu drevárskeho umenia. Oproti
sa predávali látky, zamaty a potreby na kroj. Pred ratúzom
boli stánky mäsiarov. Predávali a varili chýrne klobásy, varili guľáš. Pri nich predávali pekári svoje výrobky. Povyše mali
šiatre pernikári. Na čelnom mieste mali postavené medovníkové srdcia rôznej veľkosti, ktoré kupovali mládenci ako
jarmočnô svojej milej. Husári na koňoch, bábiky vo vankúši,
zafarbené obyčajne ružovou farbou, medovníky, medovníko-

Na námestí na mieste terajšej fontány, smerom k Domu osvety, stál „ratthaus“ - obecný dom postavený za doby Bachovej
vlády. Ľudove ho prezývali „ratúz“. Povyše neho stál pieskovcovitý stĺp s hákmi, symbol hrdelného práva mesta. Okolo
celého námestia boli vysadené lipy, ktoré niesli pečať stáročí.
Z tejto doby sa zachoval len jediný gaštan pri Hviezdoslavovom múzeu.
Medzi stoličným domom a kostolom ako vládca námestia
stála obecná studňa. Bol to štvorhranný domček, na hnedo
zafarbený, pokrytý šindľom, s krásnym vyrezávaným štítom.
Voda sa ťahala železnou rúčkou, ktorá bola ozdobená, vlastne zakrútená ako povraz a zakončená ozdobnou rukoväťou.
Studňa bola pomerne dosť veľká, takže za ňou sa mohli skryť
i dvaja - traja chlapi.

www.dolnykubin.sk
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vé paličky už z ďaleka lákali milovníkov sladkostí. Celým námestím sa ozýval hlas jarmočníkov „Za trinásť!“, „Za desať!“.
Ľudia sa tisli a boli šťastní, keď sa zjednali o pár grajciarov.
A ešte tie krásne šiatre s prsteňmi, perličkami, granátkami,
brošňami a všelijakou inou parádou. V šiatroch predávali
i obrázky, zrkadielka, a v rohu bola halda okuliarov. Tam si ľudia vyberali, ktoré sa im hodili. Veru nie podľa predpisu očného lekára. Na zemi bolo vyložené množstvo stužiek, šnúrok,
pamoku a nití. Okolo verklikára sa tisla mládež. Zvedavcom
zelený papagáj vyťahoval ceduľky s osudom. Najvážnejším
strediskom boli šiatre pláteníkov. Vo dvoch radoch oproti
sebe stáli pred stoličným domom. Tu sa kupovali a doplňovali výbavy tým, čo sa doma natkalo, ako kanafasy rôznych
vzorov a farieb a ku kroju potrebné kartúny a barchety.

V tom ruchu na námestí prepletali sa ešte učni v bielych čiapkach, v bielej zástere vykrikovali: „Čerstvý perec!“ Na palici,
ktorá končila podlhovastou doštičkou, boli nastoknuté perece, výtvor pekárskeho umenia, nielen lákavé vonkajším
vzhľadom, ale i dobrotou. Trhy na dobytok boli dolu pri Orave. Keď gazdovia predali dobytok, šli na jarmok, a vtedy sa až
jarmok rozprúdil. Bolo to asi okolo desiatej. Poniektorí prišli
podgurážení aj oldomášom z dobrého predaja alebo kúpy.

Po ceste sa prechádzali hore-dolu mládenci a dievčence,
študenti a kupujúci. Chlapci kupovali pre dievčatá lyžičky,
varešky ako dar z jarmoku. Veru, obletovaná kráska držala
v ruke i 20 - 30 varešiek.
Mládenci z dedín kupovali frajerkám maľované srdcia, ružové, ozdobené rôznymi ozdobami. V prostriedku bolo zrkadielko a pod ním veršík, ktorý vyjadroval city dárcu: „Z lásky“, „Zo
srdca“, „Ty neverná nevernica“, „Nezahrávaj sa!“, „Moja láska
k Tebe volá“ atď. Za lekárňou, pred terajšou štátnou bankou,
predávali koberce, tie pravé, oravské páskované a oproti na
druhej strane súkenníci vystavovali v kotúčoch biele a tmavé
súkno, z ktorého sa šili kroje. Stál tam i stolík s medicínou, pri
ktorom predávajúci vykrikovali: „Ak chcete byť zdraví, kúpte
si zázračnú medecínu!“ Fľaše s rôznofarebnými tekutinami
lákali ľudí. Korene proti urieknutiu, zeliny nazbierané v noci
na sv. Jána a iné výmysly vyťahovali nevedomým groše.

Mária Jagnešáková je laureátkou ankety Slovenka roka 2021
Mária Jagnešáková je riaditeľkou Or. múzea od roku 2003. Jej
dlhoročné pôsobenie, počas ktorého bolo zrealizovaných mnoho projektov a vybudovali sa viaceré objekty v správe múzea,
ocenili aj členovia nominačnej komisie ankety Slovenka roka.
Zaradili ju medzi laureátky v kategórii biznis a manažment.

I

Správa o nominácii v ankete Slovenka roka bola pre M.
Jagnešákovú prekvapením. „Dlho som rozmýšľala, prečo
práve ja. Komisia, ktorá rozhodovala o nominácii, zasadala až
päťkrát a z množstva dám vybrali práve mňa. Je to veľká česť
a uznanie za niekoľkoročnú systematickú prácu nielen moju,
ale celého tímu pracovníkov Or. múzea. Tiež si uvedomujem,
že je to aj veľký záväzok, lebo v práci nemôžeme poľaviť,“ povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.

Dnes, keď máme obchodné domy, si terajšia generácia nevie
predstaviť, že by mala na trhu uspokojiť svoje nároky. Jarmoky
dnes už stratili svoj význam a lesk, ale boli milým spoločenským dostaveníčkom všetkých vrstiev ľudu. Dnes darmo už budeme hľadať v kalendári na zadnej strane „Zoznam jarmokov“,
kde, kedy a na čo, v ktorej obci alebo meste bude jarmok. A už
ani kubínsky nenájdeme.
originálny zápis z mestskej kroniky z roku 1967
spracoval Vladimír Adamec, kronikár mesta

vot za tie roky priniesol, stálo za to. Vďaka tomu som zrelšia,
vnímavejšia a teším sa z vecí, ktoré by som si kedysi možno
ani nebola všimla. Život mi dal mnoho príležitostí a skúseností a tie sa nedajú preniesť,“ dodala M. Jagnešáková.
Slovenka roka oceňuje v deviatich kategóriách ženy, ktoré sú
uznávané odborníčky v oblasti umenia, zdravotníctva, vedy,
športu, vzdelávania a tiež ženy, ktoré venujú svoju energiu
charite a pomoci iným. Slávnostný galavečer Slovenka roka
2021 sa uskutoční 30. mája v historickej budove SND.
redakcia; foto: YouTube - Ženský Web

Je rada, že ju ocenili aj ľudia zvonku
Podporiť M. Jagnešákovú sa dá hlasovaním prostredníctvom
SMS, kupónmi z týždenníka Slovenka alebo online na stránke slovenkaroka.sk. Hlasovanie prebieha do 28. mája. „Veľmi
ma teší, že si to všimli najmä ľudia zvonku, pretože pracovať
v kultúre v dnešnej dobe nie je jednoduché. Všetko, čo mi ži-
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