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Na Kubínskom jarmoku sa zabávali tisícky ľudí
Na pódiu sa vystriedali známe hudobné skupiny. Kollárovci, Kmeťoband, Lucie Revival z Moravy  
a skupina Gladiator naplnili námestie.
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I Podujatie otvorila pozvaná dele-
gácia z partnerských miest. Hostia 

prišli z Poľska, Česka a Ukrajiny. Počas 
slávnostného prijatia na mestskom úra-
de v príhovoroch neraz zaznela podpo-
ra Ukrajine. Prítomní delegáti prejavili 
aj spokojnosť so spoluprácou s mestom 
Dolný Kubín. „Naše priateľstvo trvá 
viac ako 50 rokov. Myslím si, že je pek-
né, keď sa vymieňajú študenti z našich 
stredných alebo základných škôl, tiež 
športovci i umelci. Dolný Kubín navští-
vil spevácky spolok Záboj Pelhřimov  
a divadelný súbor Rieger. Myslím si, že 
je to pekné, keď sa všetci spoznávame, 
vymieňame si svoje skúsenosti a názo-
ry,“ vyjadril sa Ladislav Med, starosta 
mesta Pelhřimov. Delegácie sa neskôr 

presunuli pred mestský úrad, aby po-
liali Lipu sútokov sveta. Každý zástup-
ca partnerského mesta priniesol vodu  
z vlastnej domoviny.

Námestie patrilo remeselníkom
Na jarmoku nesmeli chýbať stánky  
s výrobkami od remeselníkov z rôznych 
kútov Slovenska. Široký výber bol aj pri 
gastronomických produktoch. Každý 
z predávajúcich sa tešil, že po dvoch 
rokoch opäť môže prezentovať svoje 
výrobky. „Mali sme vynikajúci program 
a sme radi, že sme sa po 2 rokoch opäť 
stretli a nepostihli nás žiadne opatre-
nia. Na jarmoku bolo veľmi veľa atrakcií. 
Samozrejme, ako tradične, v drevených 
stánkoch boli remeselníci, ktorí predá-
vali svoje výrobky,“ povedala Martina 
Mesárošová, riaditeľka MsKS. Takto svo-
je dojmy opísala medovnikárka Dana 
Čerteková z Nitrianskych Sučian: „Sme 
radi, že sme mohli konečne vyjsť medzi 
ľudí, lebo nám to chýbalo. Vyrábali sme 
aj počas pandémie, ale styk so zákaz-
níkmi je predsa len iný.“ Alexander Bog-
dan, ktorý sa venuje výrobe dreveným 
a prúteným úžitkovým predmetom zas 
podotkol: „Volá sa to korytárstvo. Vyrá-
bame varechy, drevené tácky a všeličo 
možné. Sme veľmi radi, že sa môžeme 
konečne aj my zas angažovať na jarmo-
koch a predávať, lebo to ľuďom chýbalo 

foto: redakcia

V piatok 16. septembra bolo Námestie P. O. Hviezdoslava opäť plné, a to vďaka Dňom mesta  
a Kubínskemu jarmoku. Celé dva dni si návštevníci mohli obzerať stánky s remeselnými a inými 
výrobkami alebo sa zabaviť počas kultúrneho programu.

Jarmok a hudobné skupiny  
prilákali na námestie masy

a nám takisto.“ „V mojom stánku boli 
prevažne ručne šité hračky, ale aj vý-
robky šité na stroji. Šijem už 12 rokov 
a venujeme sa tomu spolu s rodinou. 
Konečne som šla s chuťou na jarmok, 
pretože pred 2 rokmi sme chodili často, 
predávali sme na každej akcii. Bolo to 
už aj únavné. Teraz po dlhšom čase to 
prišlo vhod,“ zhodnotila Viera Kajková, 
ktorá šije hračky a dekorácie.

Lákadlom boli hudobné skupiny
Milovníci áut si na jesennom autosaló-
ne mohli obzrieť prehliadku vozidiel od 
najprestížnejších značiek. Do Kubínske-
ho jarmoku sa zapojila aj Oravská kniž-
nica Antona Habovštiaka. Vo svojom 
stánku mali výpredaj vyradených a da-
rovaných kníh. Na pódiu sa vystriedali 
známe hudobné skupiny. Kollárovci, 
Kmeťoband, Lucie Revival z Moravy  
a skupina Gladiator naplnili námestie. 
V sobotu patrilo pódium detským diva-
delníkom a domácim kapelám. Jarmok 
zorganizovalo mestské kultúrne stre-
disko v spolupráci s mestom D. Kubín.

redakcia

Atmosféra jarmočných dní 
v reportáži TVDK.
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Luka Brase prenie-
sol Hviezdoslava  

do virtuálnej reality
Ešte na jeseň minulého roka namaľo-
val uznávaný výtvarník z Dolného Ku-
bína Luka Brase obraz Pavla Országha 
Hviezdoslava. Mesto si ho dalo zhotoviť 
pri príležitosti stého výročia básnikovho 
úmrtia. Luka sa teraz rozhodol vdýchnuť 
dielu nový život.

I Vďaka technológii, ktorú vyvíja spolu 
so svojím tímom, nezostávajú jeho 

príbehy len na plátne. „Umenie kráča 
s dobou a technológie k nemu patria. 
Mal som veľké šťastie, že moji vzácni 
kolegovia ma v tom podporili a začali 
sme vyvíjať aplikáciu Illustory, ktorá ilu-
struje naše príbehy. Vytvorili sme takto 
obraz nášho najväčšieho slovenského 
básnika v rozšírenej realite. Myslím si, 
že touto formou ho dokážeme viac pri-
blížiť ľuďom. Chceli sme, aby ľudia viac 
vnímali výtvarné umenie, aby sa ho ve-
deli svojím spôsobom dotknúť a mať ho 
takto poruke aj vo svojom mobile. Vo 

virtuálnej realite nám Hviezdoslav po-
vie, ako si vybral svoje meno. Hlas mu 
prepožičal veľký slovenský herec a môj 
vzácny priateľ Boris Farkaš,“ vysvetlil 
Luka Brase.

Možnosti aplikácie sú neobmedzené
Myšlienka oživenia výtvarných diel 
skrsla v hlave autorom už pred šiestimi 
rokmi, no aplikáciu vyvíjali intenzívne 
predovšetkým posledný rok. Jej mož-
nosti využitia, napríklad aj v školstve, 
sú neobmedzené. „V tomto prípade 
si Hviezdoslav vyberá svoje meno, ale 
čo sa týka textov, je možné pridávať 
akékoľvek ďalšie témy. Napríklad aj 
Krvavé sonety, ktoré sú dnes veľmi ak-
tuálne,“ doplnil Luka Brase. Aplikácia 
vie zatiaľ prenášať do virtuálnej reality 
len jeho vybrané kresby. Na ich veľkosti 
však nezáleží. Naskenuje billboardy aj 
nadrozmerné objekty. „V prvom rade sa 
to dotýka mojich obrazov, ale chceme  
z toho urobiť veľkú platformu pre ďal-
ších kreatívnych ľudí, aby si časom ve-
deli vytvárať takéto obrazy sami, aby 
boli súčasťou tohto umenia. Aplikácii 
stačí, že deteguje prakticky iba základ-
né línie obrazu. V rozšírenej realite fun-

guje všetko tak, ako si nastavíme. Je to 
absolútna fantázia, priestor, kde čokoľ-
vek, čo vidíte, môžete takýmto spôso-
bom zrealizovať,“ ozrejmil Luka Brase.

Aplikácia Illustory je momentálne do-
stupná len pre smartfóny s androidom. 
Autor ju verejnosti oficiálne predstavil 
na pódiu počas kubínskeho jarmoku. 
Pavol Orzságh Hviezdoslav sa Dolnoku-
bínčanom a návštevníkom prihováral aj 
z mestských citylightov.

text a foto: redakcia 

Po načítaní kódu si môžete 
stiahnuť aplikáciu Illustory 

(Android) a zažiť Hviezdo-
slava vo virtuálnej realite.

O pretekoch s Orav-
kou natočili doku-

ment, získali aj cenu
V prvú júlovú sobotu si cyklistický pelo-
tón, zložený zo športovcov a známych 
osobností, zmeral sily s regionálnym 
osobným vlakom Oravka. Súboj vyhrali 
cyklisti, v cieľovej stanici v Trstenej boli  
o takmer 6 minút skôr.

I O podujatí Faster than a Train nato-
čili aj dokumentárny film. Tvorco-

via ho odpremiérovali 10. septembra  
v dolnokubínskom mestskom kultúr-
nom stredisku. „Film z podujatia Faster 
than a Train sme tvorili s niekoľkými 
ďalšími spolutvorcami, s režisérom 
Martinom Gondom a s kameramanom 
Oliverom Záhlavom. Podieľali sa na 
ňom aj Dolnokubínčania, vrátane súro-
dencov Fačkovcov i zvukár Michal Palu-
ga. Dnes sme videli necelých šestnásť 
minút, ktoré mapovali toto podujatie,“ 
ozrejmil organizátor Faster than a Train 
Matúš Kvas. „Hlavnými hrdinami doku-
mentárneho filmu boli výtvarník Erik 
Šille, Michal Meško, majiteľ Martinusu. 

Ďalej tam bol producent Michal „YAK-
SHA“ Novotný, vodnoslalomár Jakub 
Grigar a Martin Velič - jeden z ťahúňov 
peletónu. Určite stojí za zmienku aj ruš-
ňovodič, pán Jandura, ktorý filmu do-
dal kus vtipu,“ doplnil organizátor Juraj 
Fačko. „Dlhší formát mal možnosť uká-
zať Oravu, všetky jej krásy a predstaviť 
aj jazdcov, ich mikropríbehy,“ dodal 
Matúš Kvas.

Uspeli v celoslovenskej súťaži
Súčasťou premietania bola aj diskusia 
s cyklistami a tvorcami konceptu Fas-
ter than a Train. Tým sa deň pred pre-
miérou filmu podarilo vyhrať v súťaži  
o najkreatívnejšiu reklamu na Sloven-
sku - Zlatý klinec hneď dve ocenenia.  
„S projektom sme vyhrali celoslovenskú 
súťaž kreativity Zlatý klinec. Podujatie 
sa stalo najlepším eventom roka. Záro-
veň si vybojoval aj bronzové ocenenie 
v kategórii PR, čo znamená, že sme sa 
odprezentovali zaujímavo aj prostred-
níctvom médií,“ vysvetlil Matúš Kvas.  
„V živote by mi nenapadlo, že budem 
stáť niekedy na pódiu a preberať Zlatý 
klinec za reklamu. Veľmi ma však teší, 
že práca a snaženie, ktoré sme počas 
polroka vynaložili, stáli za to. Ocenili to 

aj ľudia z fachu a odborná verejnosť,“ 
ozrejmil Juraj Fačko. Celý výťažok  
z dobrovoľného vstupného filmovej 
premiéry venovali organizátori Micha-
lovi Holubovi. Čerstvý Ironman sa aktu-
álne pripravuje na havajské majstrov-
stvá sveta v dlhom triatlone. „Budúci 
rok bude prvý ročník podujatia Faster 
than a Train, ktorý plánujeme otvoriť aj 
pre verejnosť. Pozývame všetkých, nie-
len Oravcov, dofúkať kolesá na cesťá-
koch a prihlásiť sa na budúci rok na toto 
zaujímavé podujatie,“ uzavrel M. Kvas.

redakcia; foto: J. Kacko 

Pozrite si dokumentárny 
film Faster than a Train.
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I Po liturgii si veriaci mohli na Námes-
tí Jána Vojtaššáka pozrieť fotografie  

z výstavby kostola. „Tento kostol vyniká 
estetikou, ale čo je dôležitejšie, tou naj-
krajšou ozdobou je prítomnosť Božieho 
ľudu,“ povedal biskup a administrá-
tor Spišskej diecézy Mons. Ján Kuboš. 
„Myslím, že každý, kto bol prítomný 
na svätej omši, cítil, že to bola skrom-
ná, ale pekná a dôstojná slávnosť. Išlo  
o poďakovanie Pánu Bohu za tento Boží 
chrám. Dvadsaťpäť rokov je úžasná vec, 
to sa odzrkadlilo aj na atmosfére počas 
bohoslužby,“ zhodnotil Ľubomír Pe-
karčík, dekan rímskokatolíckej farnosti  
sv. Kataríny Alexandrijskej.

Kostol je stále dominantou Brezovca
Hlavní realizátori stavby boli spišský 
diecézny biskup František Tondra, de-
kan Alfonz Letanovský a vedúci stav-
by Ján Grega. Na dobrovoľníckych 
brigádach sa podieľali dolnokubínski  
a oravskí veriaci, ktorí odpracovali do-
kopy 320 000 hodín. Samotná výstavba 
trvala 5 rokov. Základný kameň požeh-
nal Svätý Otec Ján Pavol II. v roku 1990 
v Bratislave. Aj po viac ako dvoch deká-
dach je kostol stále dominantou Bre-
zovca. „Možno, že je trochu škoda, že sa 
nezačal stavať o niečo skôr. V bežnom 
kresťanskom svete to funguje tak, že 
keď sa začína budovať sídlisko, buduje 

sa zároveň aj chrám. Myslím si, že dnes 
potvrdí každý, či sú to obyvatelia, či ve-
denie mesta, že kostol je dominantou. 
Aj spolu s Námestím Jána Vojtaššáka 
slúži pre dobro ľudí žijúcich na tomto 
sídlisku,“ podotkol Ľ. Pekarčík.

Typický kruhový pôdorys kostola
„Prvá myšlienka vznikla krátko po roz-
pade režimu. Kostol v starom meste bol 
preplnený, čo bolo veľmi problematic-
ké, tak sme sa rozhodli, že by bolo dob-
ré, postaviť niečo nové. V rámci hospo-
dárskej rady sme hľadali voľný priestor. 
Oslovili sme majiteľov tohto priestoru 
a oni neboli proti. Odkúpili sme po-
zemok, a potom sa začala celá akcia. 
Rozbehli sa projekty a začala výstavba,“ 
vysvetlil vtedajší člen hospodárskej 
rady farnosti Ľudovít Behula. Kostol je 
typický svojou centrálnou stavbou na 
pôdoryse osemuholníka s mierne vyvý-
šeným svätostánkom. V zadnej časti je 
rozsiahly chórus, nesený stĺpmi s kru-
hovým pôdorysom. „V tej dobe to bol  
v rámci sakrálnej architektúry trend, tak 
sa stavalo. Viac menej sme sa obzerali, 
ako vyzerajú stavby v zahraničí, teda 
hlavne v Poľsku. Rozhodli sme sa tak, 
aby to bolo okrúhle a pekné, nech to nie 
je tenké a dlhé. Skrátka, na tú dobu nie-
čo novšie pre oblasť Slovenska. Čo sa 
týka financovania, viac menej to bolo 

foto: redakcia

V stredu 13. septembra uplynulo presne 25 rokov od posvätenia Kostola povýšenia Svätého kríža 
na Brezovci. Veriaci oslávili výročie svätou omšou, ktorú celebroval biskup Mons. Ján Kuboš spolu 
s pozvanými kňazmi.

Kostol na Brezovci  
posvätili pred 25 rokmi

financované z vlastných zdrojov. Určite 
veľmi veľa prispeli aj iné obce a organi-
zácie. Kto mohol, tak pomohol. Dnes je 
hodnota tohto kostola ďaleko väčšia,“ 
doplnil Ľudovít Behula.

Dátum posviacky nie je vždy známy
Aby mohol byť kostol konsekrovaný, 
musí spĺňať dve podmienky. „Musí mať 
pevný obetný stôl a krstný prameň. To 
sú dve podmienky, ktoré biskup kladie 
na to, aby mohol prísť a konsekrovať 
kostol. A to nemusí byť všade. Stačí, 
že majú obetný stôl, ktorý je prenosný  
a kostol je len požehnaný, nie je však 
konsekrovaný. Kedysi v histórii kon-
sekrovali len farské kostoly. Filiálne 
kostoly neboli vysväcované,“ vysvetlil 
Ľubomír Pekarčík. „Niektoré kosto-
ly naozaj počítame už na stáročia ich 
jestvovania a z rôznych dôvodov sa 
nezachoval dátum posviacky. V takom 
prípade sa slávia v októbri v stanovený 
deň všetky tie kostoly, ktorých deň po-
sviacky je neznámy,“ doplnil Ján Kuboš. 
Iba významnejšie kostoly sú posväcova-
né krizmou, čiže olivovým olejom zmie-
šaným s balzamom. Krizma sa používa 
pri vysluhovaní viacerých sviatostí. Pri 
krste, birmovke a vysviackach. Olejom 
sa pomazáva oltár a steny kostola.

redakcia
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Jaroslav Prokop 
oslávil na Deň Ústa-

vy 97. narodeniny
Zväz protifašistických bojovníkov a Oz- 
bro jené sily SR si aj spolu s vedením mes-
ta 1. septembra pripomenuli Deň Ústavy 
SR. Na štátny sviatok si uctili hrdinov, 
ktorí sa aktívne zapojili do Slovenského 
národného povstania, a to v rôznych lo-
kalitách mesta.

I „Pri Gymnáziu P. O. Hviezdoslava 
sme si pripomenuli študentku Alžbe-

tu Csillaghyovú, ktorá pomáhala parti-
zánom a doplatila na to životom. Pod-
ľa priameho účastníka SNP, Jaroslava 
Prokopa, bola výborná a talentovaná 
študentka. Ďalej sme sa presunuli ku 
galérii a položili sme vence k pamätnej 
tabuli SNP, aby sme si uctili Revolučný 
okresný národný výbor, ktorý zmobi-

lizoval oravských obyvateľov proti fa-
šistom. Premiestnili sme sa aj do Srňa-
cieho, kde bolo centrum partizánskeho 
hnutia Signál. Nezabudli sme ani na 
armádu, pretože aj kasárne sa pridali  
k povstaniu,“ povedal Michal Švento, 
vedúci odboru školstva, kultúry, mláde-
že a športu MsÚ.

Spomínal na partizánsku činnosť
Na oslavách nechýbal ani Miestny od-
bor Matice slovenskej. Medzi prítom-
nými bol aj posledný priamy účastník 
Slovenského národného povstania  
z D. Kubína. Jaroslav Prokop sa naro-
dil 1. septembra 1925. Ako 12-ročný 
chlapec sa počas prázdnin v Sudetoch 
dostal do konfrontácie s Hitlerjugend. 
Bola to prvá skúsenosť, ktorá mu na-
značovala, že celospoločenské napätie 
sa bude riešiť väčším konfliktom. Po 
vypuknutí II. svetovej vojny sa aktívne 
zapájal do záškodníckych akcií proti 
nemeckým vojskám, ktoré sa presúvali 

cez Dolný Kubín do Poľska. „Významný 
bol práve tým, že bol členom partizán-
skej skupiny Signál. V horách robili rôz-
nu partizánsku činnosť. Bolo to veľmi 
odvážne, no Jaroslav Prokop vraví, že 
mnohí jeho kolegovia partizáni sa zra-
nili alebo vážne ochoreli a doplatili na 
to aj životom,“ vysvetlil Michal Švento.

Pridal sa ku generálovi Viestovi 
O koncentračných táboroch sa dozve-
del v roku 1943 od väzňov utekajúcich 
cez Oravu. Neskôr sa po vypuknutí SNP 
hlásil ako branec v dolnokubínskych 
kasárňach. Bojoval v okolí Hruštína. Po 
viac ako mesačnom boji však museli 
ustúpiť. Na Donovaloch sa pridal ku 
generálovi Viestovi. Po ťažkých bojoch 
pri Korytnici sa pripojil k partizánskej 
skupine Signál. J. Prokop po vojne vy-
študoval v Brne zverolekárstvo a vrátil 
sa späť na Oravu. 1. septembra oslávil 
97. narodeniny.

redakcia

Spomínali na obete 
holokaustu 

a rasového násilia
Pamätný deň holokaustu a rasového 
násilia si 9. septembra pripomenuli aj  
v D. Kubíne. Podujatie Nezabudnutí su-
sedia sa začalo besedou na Gymnáziu 
P. O. H. Namiesto klasického vyučovania 
si žiaci cez sériu prednášok vypočuli sve-
dectvá preživších holokaustu.

I Žiaci sa taktiež dozvedeli o deportá-
ciách dolnokubínskych židovských 

obyvateľov do koncentračných tábo-
rov. „Mali sme túžbu, aby táto spomien-
ka nebola pre nich iba informáciou  
o nejakej historickej udalosti z učebníc, 
ale chceli sme študentom ukázať tváre 
a príbehy ľudí z nášho mesta,“ povedal 
organizátor podujatia Pavol Strežo. 
Jedným z nich bol aj Tibor Spitz, ktorý 
prežil holokaust. S účastníkmi spo-
mienkového podujatia sa spojil cez vi-
deohovor z New Yorku. Prvým transpor-
tom sa rodina Spitzovcov vyhla. Otec 
bol kantorom obce a jeho úlohou bolo 
pochovávať ľudí židovského pôvodu  
z celej Oravy, v čom mu jeho synovia po-
máhali. Tibor Spitz študentom rozprá-
val, aké bolo vyrastať v Dolnom Kubíne 
ako židovský občan. Ako dvanásťročný 
strávil sedem mesiacov v úkryte spolu  

s rodičmi a jeho súrodencami. „Je to  
zaujímavý príbeh. Spitzovci si vo vedo-
mí toho, čo sa deje v koncentračných 
táboroch, na Srňacom vykopali pod 
stromami úkryt. Spoločne s celou rodi-
nou, to znamená s rodičmi, súrodenca-
mi a ešte aj so strýkom, tam strávil Ti-
bor celú zimu od septembra až do mája. 
Žili len z toho, čo si na začiatku zobrali. 
Mysleli, že to bude nakrátko, no nako-
niec tam boli skoro sedem mesiacov. 
Po skončení vojny, keď front prešiel už 
aj cez Dolný Kubín a vojaci ho oslobodi-
li, vyšli z bunkra,“ vysvetlil Pavol Strežo. 
Po vojne Tibor Spitz vyštudoval vysokú 
školu a stal sa odborníkom v sklárstve. 
V roku 1968 emigroval cez Kubu do Spo-
jených štátov, kde žije dodnes.

Arieh Klein tu nechal kúsok seba
Na besede nechýbal ani výklad o Arie-
hovi Kleinovi, ktorý sa v mladých ro-
koch zapojil do bojov SNP. V roku 1949 
našiel druhú domovinu v Jeruzaleme. 
Súčasťou mestského kultúrneho stre-
diska je od roku 2012 trvalá expozícia 
židovskej kultúry, do ktorej Arieh Klein 
venoval ním vyrobenú zbierku juda-
ík, ktorú daroval aj Svätému Otcovi či 
americkému a slovenskému preziden-
tovi. Po programe sa účastníci presunu-
li pred židovskú synagógu, kde miestni 
predstavitelia prečítali 70 mien obetí 
holokaustu. Spomenuté boli aj mená 
ľudí, ktorí riskovali život a pomáhali 

židovským obyvateľom, 20 z nich bolo 
ocenených vyznamenaním Spravodliví 
medzi národmi. „Na Slovensku máme 
udelených viac ako 600 titulov a patrí-
me na popredné priečky. Dá sa pove-
dať, že na počet obyvateľov sme vyslo-
vene až prví, ktorí zachraňovali židov,“ 
ozrejmil Pavol Strežo.

Chcú múzeum v bývalej synagóge
„V rámci podujatia, pri príležitosti sve-
tového dňa obetí holokaustu, sme si 
pripravili aj prezentáciu rekonštrukcie 
bývalej židovskej synagógy. V tomto 
priestore by sme chceli zriadiť aj mú-
zeum holokaustu, miesto, kde si ľudia 
budú môcť pripomenúť, čo sa v minu-
losti dialo. Momentálne máme hotovú 
projektovú dokumentáciu a čakáme na 
výzvy, z ktorých by sme mohli zafinan-
covať toto dielo,“ informoval viceprimá-
tor D. Kubína Matúš Lakoštík. Súčasťou 
podujatia bola aj návšteva židovského 
cintorína. Tam študenti zapálili se-
demramenný svietnik na pamätníku, 
ktorý bol odhalený v júni. „Ďalej si 
študenti mohli prezrieť mená na ná-
hrobných kameňoch, ktoré boli nanovo 
postavené. Bolo ich vyše šesťdesiatpäť. 
Mená zahynutých občanov židovskej 
komunity sú priamo vyryté v pamätní-
ku na židovskom cintoríne,“ povedala 
správkyňa židovského cintorína Emília 
Jurčíková.

redakcia
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I O devätnásť miest v mestskom zastupiteľstve zabojuje 51 
uchádzačov v piatich volebných obvodoch, z čoho je 18 ne-

závislých a 33 kandidátov nominovala politická strana. Pred-
bežne by k 1. septembru mohlo voliť takmer 15-tisíc Dolno-
kubínčanov. „Kandidáti na post primátora mesta a kandidáti 
na poslancov mestského zastupiteľstva odovzdali kandidát-
ne listiny do 30. augusta 2022 zapisovateľke mestskej voleb-
nej komisie v Dolnom Kubíne. Mestská volebná komisia ich  
v súlade so zákonom a v zmysle usmernení Okresného úradu 
Dolný Kubín preskúmala na svojom zasadnutí 6. septembra 
2022 a dospeli k záveru, že všetci kandidáti splnili podmienky 
na zaregistrovanie ich kandidátnych listín do volieb do orgá-
nov samosprávy obcí,“ povedala Andrea Barienčíková, pred-
sedníčka mestskej volebnej komisie v Dolnom Kubíne.

Kandidátov na primátora a poslancov je oproti posled-
ným voľbám menej
O kreslo dolnokubínskeho primátora zabojujú tento rok ne-
závislý kandidát Ján Prílepok a za NÁRODNÚ KOALÍCIU/NE-
ZÁVISLÍ KANDIDÁTI bude kandidovať Jozef Slosarčík. Oproti 
minulým voľbám je to pokles o päť kandidátov. Pred štyrmi 
rokmi sa o miesto poslanca v dolnokubínskom mestskom 
zastupiteľstve uchádzalo 55 kandidátov, čo bolo oproti toh-
toročným voľbám o 4 kandidátov viac. „Preto v  októbrových 
komunálnych voľbách zabojuje o 19 poslaneckých kresiel len 
33 nominantov politických strán a 18 nezávislých kandidátov, 
medzi ktorými sú napríklad živnostníci, štátni zamestnanci, 
lekári, učitelia, právnici, konatelia, riaditelia, či dôchodcovia 
alebo študenti,“ priblížila Barienčíková.

Najviac kandidátov na poslancov má Brezovec
V prvom volebnom obvode (Kňažia, Mokraď, Záskalie) sa  
o priazeň voličov budú uchádzať štyria kandidáti, z ktorých si 

vyberú voliči dvoch poslancov. Z piatich kandidátov si budú 
vyberať v 2. volebnom obvode (Staré mesto) taktiež dvoch 
poslancov. Dolnokubínčania si aj v 3. volebnom obvode (Me-
dzihradné, Banisko, Srňacie) vyberú 2 poslancov zo šiestich 
kandidátov. Najviac uchádzačov o post poslanca mestského 
zastupiteľstva je v 4. volebnom obvode (Brezovec), kde bude 
kandidovať až 20 Dolnokubínčanov a zabojujú o 6 poslanec-
kých kresiel. O hlas voliča sa bude uchádzať vo volebnom ob-
vode číslo 5 (Veľký Bysterec, Malý Bysterec, Beňova Lehota) 
16 kandidátov na 7 poslaneckých mandátov.

V Dolnom Kubíne na konci júla tohto roku malo trvalý pobyt 
17 775 obyvateľov, pričom najviac ľudí bývalo na Brezovci 
(5241 obyvateľov) a na Veľkom Bysterci (4933 obyvateľov).

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

foto: redakcia

V nastávajúcich komunálnych voľbách, ktoré sa budú konať 29. októbra 2022,  
sa o post primátora mesta Dolný Kubín budú uchádzať dvaja Dolnokubín-
čania. Jeden kandidát je nezávislý a druhého nominovala politická strana  
NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI.

O post primátora sa uchádzajú  
dvaja kandidáti 

Do prvých tried v základných 
školách nastúpilo 253 žiakov

Brány dolnokubínskych základných škôl v prvý školský deň  
v pondelok 5. septembra prvýkrát prekročilo spolu 253 žiakov 
prvých ročníkov. Z nich 213 sa bude vzdelávať v základných 
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a zvyšok v súkrom-
ných či cirkevných základných školách.

I Do desiatich materských a šiestich základných škôl v Dol-
nom Kubíne sa po dvojmesačných prázdninách vrátilo 

viac ako 3 200 detí. Do materských škôl v meste zavítalo prvý-
krát aj 210 malých škôlkarov. „V materských a základných 
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín sa 
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v prvý deň školského vyučovania posadilo do školských lavíc 
viac ako 2 630 detí, čo je oproti minulému školskému roku 
mierny nárast, ktorý spôsobil nástup ukrajinských detí. Za-
čiatkom septembra nastúpilo do desiatich materských škôl 
okolo 750 detí,“ ozrejmil Michal Švento, vedúci odboru škol-
stva, kultúry, mládeže a športu MsÚ. Samospráva tento rok 
prijala do materských škôl všetky deti, ktorých rodičia preja-
vili o vzdelávanie záujem.

Vzdelávajú aj päťdesiat ukrajinských detí
V štyroch základných školách zriadených mestom sa bude 
tento rok vzdelávať 2016 detí. Najviac žiakov sa momentálne 
vzdeláva na ZŠ Janka Matúšku (730 žiakov), do ktorej nastú-
pilo aj najviac prvákov (75 detí). Za ňou nasleduje Základná 
škola Martina Kukučína so 650 žiakmi. Trojicu uzatvára Zák-
ladná škola Petra Škrabáka so 430 žiakmi. V základnej škole 
s materskou školou Kňažia sa aktuálne učí 206 žiakov. Do ne-
štátnych základných a materských škôl nastúpilo 5. septem-
bra takmer 600 detí. Podľa Michala Šventa sú všetky základné 
a materské školy v Dolnom Kubíne pripravené na zvládnutie 
školského roka. „Tento rok sa v našich školách vzdeláva aj 
päťdesiatka ukrajinských detí. V základných školách je 40 
detí a v materských desať,“ ozrejmil.

Pokračujú v rozbehnutých projektoch
Základné školy v meste aj tento rok pokračujú v rozbehnutých 
projektoch a pripravujú i novinky. Napríklad Základná škola 
Janka Matúšku v Dolnom Kubíne nadväzuje na rozbehnuté 
aktivity z minulých rokov, keď sa škola stala sídlom Športovej 
akadémie Mateja Tótha, kde majú možnosť najmladší žiaci 

vo veku od 6 do 11 rokov pravidelne sa hýbať a získať základy 
pre akýkoľvek druh športu a zdravý vývoj detského organiz-
mu. Škola pokračuje aj v projekte športových tried zamera-
ných na bedminton. Taktiež sa zapojila do inkluzívneho vzde-
lávania.  Základná škola Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne je 
dlhodobo zameraná na regionálnu výchovu a dlhú tradíciu 
má aj v projekte Zelená škola, ktorý je orientovaný na envi-
ronmentálnu výchovu a trvalo udržateľný život. V tomto škol-
skom roku žiaci pokračujú v zabehnutom projekte budovania 
ovocného sadu či so záhradnou včelnicou, o ktorú sa starajú 
žiaci pod odborným vedením. Dolnokubínska Základná škola 
Martina Kukučína je tiež dlhodobo zameraná na šport, žiaci 
sa v nej v poslednej dobe primárne venujú hokeju. Základná 
škola s materskou školou v mestskej časti Kňažia pokračuje  
v projekte Zelenej školy a zameriava sa na podpora inkluzív-
neho vzdelávania či projekt Ekovianoce.

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín; foto: redakcia

Prvý šk. deň mali už v auguste
Na ZŠ Petra Škrabáka sa vyučovalo už počas prázdnin. Od 22. 
do 24. augusta si nastupujúci prváci vyskúšali, aké to je stráviť 
deň v školskom prostredí. Deti ale nesedeli v laviciach, ale bol 
pre ne pripravený program s každodennou tematikou.

I Takto chce škola budúcim školákom uľahčiť nástup do 
školy. „Nie len pre dospelých, ale hlavne pre deti je tá si-

tuácia stresujúca. Verím, že tieto aktivity pomohli deťom 
lepšie zvládnuť príchod do školy a adaptovať sa. Kemp bol 
zameraný na to, aby naši predškoláci spoznali školu, jej oko-
lie, školskú záhradu a samozrejme pani učiteľky,“ vysvetlila 
zástupkyňa riaditeľky školy Katarína Lepetová.

Nebolo to len o hrách
Program bol zameraný na športové, tvorivé, bádateľské a sú-
ťažné aktivity s cieľom priblížiť deťom školský život, zoznámiť 
sa s budúcimi spolužiakmi či naučiť sa orientovať v školskom 
prostredí. „Každý deň ich čakala iná téma. Prvý deň sa navzá-
jom spoznávali a strávili čas v školskej záhrade a v okolí školy. 
Zamerali sme sa aj na rozvoj jemnej motoriky a koordinačné 
či športové aktivity,“ doplnila Katarína Lepetová. Prváckeho 
kempu sa zúčastnilo 36 detí. Všetci sa opäť spolu stretli 5. sep-
tembra v prvý školský deň. Keďže táto akcia zožala úspech,  
s kempom plánujú v škole pokračovať aj na budúci rok.

redakcia

Rekonštruujú frekventované 
schody na ulici Nemocničná

Dolnokubínska samospráva začala v septembri s realizáciou 
stavebnotechnických úprav schodov na ulici Nemocničná pri 
Kubínskych terasách. Schody tvoria jednu z hlavných spojníc 
Brezovca a Starého mesta a boli už dlhodobo v zlom stave. 
Rekonštrukcia sa zameriava predovšetkým na ich bezpeč-
nosť. „Predmetom prác je vybúranie existujúcich schodov, 
vrátane podkladových vrstiev a následné zhotovenie nových 
podkladových vrstiev a schodov. Nové schodnice sú tvorené  
z L profilov z vymývaného betónu. Nástupné plochy a podesty 

budú takisto z vymývaného betónu, z dlažby, ktorá bude mať 
rozmery 50 na 50 cm. Súčasťou prác bude aj osadenie záb-
radlia. Finančné prostriedky, ktoré sú vyčlenené na túto in-
vestičnú akciu mestským rozpočtom, sú vo výške 40-tisíc eur. 
Práce by sme chceli ukončiť koncom októbra,“ vysvetlil Miro-
slav Kosmeľ, vedúci odboru dopravy a miest. hospodárstva 
MsÚ. Schody bezbariérové nebudú, pretože sú umiestnené 
v strmom svahu a vyúsťujú priamo na frekventovanú cestu. 
Podľa samosprávy sa tiež v okolí nachádzajú vhodnejšie spoj-
nice pre kočíky aj zdravotne znevýhodnených.

redakcia
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I „V júli tohto roku bolo vyhlásené verejné obstarávanie na 
výber zhotoviteľa stavby, do ktorého sa neprihlásil žiaden 

uchádzač. Z uvedeného dôvodu plánuje mesto obstarávanie 
zopakovať. Prihlásiť sa môže každý, kto spĺňa podmienky vý-
zvy zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania,“ ozrejmil 
Jaroslav Láštic, ved. odb. právneho a riadenia projektov MsÚ.

Kríž s križovatkou
Mesto D. Kubín sa problematickou križovatkou v centre 
mesta zaoberá roky. Počas nich vykúpilo spolu 5 067 metrov 
štvorcových dotknutých pozemkov, zabezpečilo projektovú 
dokumentáciu, územné rozhodnutie a stavebné povolenie. 
„Asi žiadna investičná akcia v našom meste sa neťahá naprieč 
toľkými rokmi, ako je práve križovatka Tesco. Pred mnohými 
rokmi bolo jasné, že musíme urobiť úpravy, ktoré nám cestu 
sprejazdnia. Celá križovatka sa začala projektovať už niekedy 
v roku 2017 a museli sme naraz vyriešiť niekoľko problémov,“ 
vysvetlil primátor Ján Prílepok. Z povolených stavebných ob-
jektov mesto doposiaľ zrealizovalo rozšírenie a odvodnenie 
miestnej cesty, preložku a modernizáciu verejného osvetle-
nia a tiež výstavbu nového chodníka na ulici Aleja Slobody 

smerom na Štrbičný jarok. Samospráva tiež v minulosti vy-
konala prekládku stĺpu elektrického vedenia a jeho vzdušnej 
siete priamo v križovatke. „Prekládka vedenia bola vyvolaná 
práve tým, aby sme mohli vybudovať odbočovací pruh, ktorý 
bude kontinuálne prechádzať smerom na Brezovec. To trvalo 
veľmi dlho aj kvôli komplikovaným majetkovým pomerom  
v tomto území. Mesto muselo postupovať opatrne, aby ne-
došlo k ujme alebo dlhotrvajúcemu sporu,“ doplnil primátor.

Rekonštruovať plánujú na dve etapy
„V súčasnosti má mesto záujem realizovať aj ostatné staveb-
né objekty podľa aktualizovanej projektovej dokumentácie, 
ktorými sú najmä rozšírenie samotnej križovatky pri obchod-
nom dome Tesco o odbočovací pruh smerom z ulice Aleja 
Slobody na ulicu Československej armády vrátane úpravy 
všetkých jej ramien. Zároveň sa jedná o dobudovanie chod-
níkov, odvodnenia, verejného osvetlenia  a s tým súvisiacu 
rozsiahlu úpravu železničného priecestia, zabezpečovacie-
ho zariadenia a káblových vedení,“ objasnil Jaroslav Láštic. 
„Celý projekt je pripravený. Niektoré jeho časti sú už zrealizo-
vané. Podarilo sa nám získať všetky kladné stanoviská od že-
lezníc. V rozpočte sú na to alokované prostriedky a samotná 
prestavba križovatky nás zrejme bude čakať až v budúcom 
roku,“ dodal Ján Prílepok. Rekonštrukcia je v projektovej 
dokumentácii rozdelená na dve etapy. Prvá pozostáva zo šír-
kovej úpravy križovatky ulíc Aleja Slobody, Československej 
armády a ul. Nemocničná spolu so stavebnotechnickou úpra-
vou železničného priecestia a vybudovaním nových úsekov 
chodníkov. Druhá etapa rieši ulicu Aleja Slobody od križo-
vatky miestnej cesty a cestu smerujúcu do obchodnej zóny.  
V prípade, že mesto nájde zhotoviteľa, práce na rekonštrukcii 
križovatky by sa mali začať na jar roku 2023.

redakcia

foto: redakcia

Dolnokubínska samospráva spustila koncom septembra verejné obstarávanie na 
výber zhotoviteľa rekonštrukcie križovatky pri obchodnom dome Tesco. Predpo-
kladaná hodnota zákazky je viac ako 640-tisíc eur.

Mesto hľadá zhotoviteľa 
rekonštrukcie križovatky pri Tescu
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Na Kuzmínove chcú vytvoriť 
nový náučný chodník

V rekreačno-oddychovej zóne Kuzmínovo by už na jeseň mohol 
vzniknúť nový náučný chodník. O jeho vytvorenie sa roky usi-
luje komisia revitalizácie zelene a environmentálneho rozvoja 
pri mestskom zastupiteľstve. Vďaka participatívnym dotáciám 
ŽSK mesto získalo finančné prostriedky na jeho realizáciu.

I „Kuzmínovo je v súčasnosti dosť zanedbané, lebo sa mu 
nevenovala dostatočná pozornosť. To, čo bolo vybudova-

né, ako prístrešky a náučné tabule, sú v poškodenom stave. 
Je potrebné, aby sa práve aj týmto predmetom venovala 
náležitá pozornosť, aby tento priestor mohol ďalej slúžiť 
rodinám s deťmi, mladým ľuďom, športovcom a všetkým 
milovníkom prírody,“ ozrejmila Emília Jurčíková z komisie 
revital. zelene a environ. rozvoja pri MsZ. „Zo ŽSK sme do-
stali 4 000 eur, 1 200 eur je spoluúčasť mesta. Chceli by sme 
zanedbané časti Kuzmínova, týkajúce sa informačných tabúľ, 
revitalizovať a obnoviť,“ doplnil Vladimír Adamec z referátu 
reg. rozvoja a cestovného ruchu MsÚ.

Osadia osem nových informačných panelov
Kuzmínovo vyhľadávajú športovci, turisti, ale aj obyvatelia 
Dolného Kubína. V minulosti tu boli vybudované bežkárske 
trate s vlastným osvetlením a nechýbal ani lyžiarsky vlek. Cie-
ľom projektu je oživiť areál i formou náučného chodníka. Tvo-
riť ho bude šesť informačných tabúl a dve interaktívne. „Areál 
Kuzmínova je ľahko dostupný z centra mesta. Nachádza sa 
v prírodnom prostredí, a preto časť informačných tabúľ po-

zdĺž trasy tohto náučného chodníka bude venovaná prírode 
okolia Dolného Kubína. Samozrejme, keďže je to vyvýše-
né miesto, ponúka výhľady na samotné mesto alebo rieku 
Orava. Čo je tiež príležitosť ukázať si niekoľko zaujímavostí 
aj na túto tému. Trasa začína pri židovskom cintoríne, ktorý 
samotný už má hotové informačné tabule. Je to ďalší bod 
na zastavenie sa a nadobudnutie nových informácií. Chod-
ník bude oživený aj interaktívnymi tabuľami. Je to príležitosť 
predovšetkým pre rodiny s deťmi alebo školské triedy, aby si 
hravou zážitkovou formou buď overili vedomosti, alebo sa 
niečo aj naučili,“ objasnila Oľga Removčíková z komisie revi-
tal. zelene a environ. rozvoja pri MsZ. Nové informačné tabu-
le sú aktuálne vo výrobe a zatiaľ sa pripravuje ich obsahová  
a grafická náplň. Osádzať na Kuzmínove by ich mali najne-
skôr v novembri. „Čo sa týka pestrosti oblastí, je možnosť pri-
staviť sa pri téme rastliny, huby, živočíchy alebo aj pri otázke 
samotného vrcholu Kuzmínova,“ dodala Oľga Removčíková.

text a foto: redakcia

Letný štadión má nový traktor, 
slúžiť bude športu

Po novej atletickej dráhe sa letný štadión teší ďalšiemu prírast-
ku. Začiatkom septembra pribudol do jeho vozového parku 
nový traktor. Univerzálny stroj za necelých 40-tisíc eur bude 
slúžiť všetkým športoviskám v meste.

„Tešíme sa, že sme dnes dostali nový traktor New Holland, 
ktorý mesto zabezpečilo prostredníctvom verejného obsta-
rávania. Cena traktora je 39 900 eur. Zariadenie potrebujeme 
na všetkých športoviskách, či na futbalovom štadióne, ume-
lej trávnatej ploche, či v priestoroch okolo zimného štadió-
na. Doteraz sme traktor nemali a museli sme si ho požičia-
vať. Teraz budeme môcť sami obhospodarovať všetky tieto 
športové zariadenia a nebudeme odkázaní na iných. Budeme 
ho používať hlavne na valcovanie a hnojenie trávnika, kose-
nie ochodzov, na umelej trávnatej ploche najmä v zime, keď 
je potrebné odhŕňať sneh, a tiež okolo športovísk, najmä  
v priestoroch za zimným štadiónom, kde vyvážame ľadovú 
drť, ktorú potrebujeme odpratávať a rozhŕňať,“ vysvetlil Šte-
fan Belvončík, správca športových zariadení mesta D. Kubín.

Má trávnikové pneumatiky
Multifunkčný traktor značky New Holland využívajú v poľ-
nohospodárstve i komunálnej sfére. Ten dolnokubínsky 
disponuje tromi prídavnými zariadeniami. „Má zásobník na 

hnojivo, z ktorého budeme rozmetávať hnojivo po trávnatej 
ploche na hlavnom štadióne. Potom radlicový pluh, predný 
šíp, ktorý budeme používať na odhŕňanie snehu na umelej 
trávnatej ploche. Traktor má ešte aj predný nakladač, ktorý je 
potrebný pri odpratávaní snehu v priestore umelej trávnatej 
plochy alebo za zimným štadiónom,“ doplnil Štefan Belvon-
čík. „Špecifický je aj v tom, že má trávnikové pneumatiky. Ne-
bude ničiť plochu, po ktorej sa pohybuje. Pneumatiky sú širo-
ké, čiže majú nízky prítlak na pôdu. Je veľmi dobre predajný 
pre svoje kompaktné rozmery a úsporu paliva, obratnosť  
i využiteľnosť,“ dodal servisný technik Agrotem MJ, s. r. o. Ján 
Uram. Prídavné rozmetadlo priemyselných hnojív vie správa 
športových zariadení okrem hnojenia futbalového trávnika 
využiť s menšou úpravou aj na posýpanie cestných komuni-
kácií a chodníkov.

text a foto: redakcia
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I „Tento rok sa uskutočnil už piaty roč-
ník Leta v parku, ktoré organizovalo 

občianske združenie Krajší Kubín spolu 
s dobrovoľníkmi. Tešili sme sa veľkej 
účasti,“ povedal organizátor Peter Jo-
nák. „V popoludňajších hodinách sme 
oživili aj Hviezdoslavovo námestie, na 
ktorom nechýbala napríklad nafukova-
cia kĺzačka, chytanie rybičiek vo fontá-
ne, či holandský biliard. Staršie deti si 
zase mohli zašportovať na florbalovom 
ihrisku, za ktoré vďačíme občianskemu 
združeniu Žatva 90,“ zhrnula Michaela 
Porvichová, vedúca kancelárie primá-
tora. Športové kluby mali tak možnosť 
prilákať nových členov. So svojimi akti-
vitami nechýbala ani Oravská knižnica 
Antona Habovštiaka alebo mládežníci 
z Mladí INFO. V auguste na Hviezdosla-
vovo námestie priniesol hudbu Garáž 
klub, ktorý zastrešil aj časť koncertov. 
„Do Leta v parku počas prázdnin zavíta-
li niekoľkokrát aj naši mestskí policajti 
s policajným vozidlom, ktoré si mohli 
všetky deti vyskúšať. Ďalšími hosťami 
boli aj dievčatá z European Direct, roz-
tlieskavačky zo ZŠ Janka Matúšku pod 
vedením pani Vešelányovej. Nielen deti, 
ale aj ich rodičov potešili cirkusanti, 
organizátori behu do Choča, Ján Me-
dokýš, Marta Badáňová z kardioklubu  
a v neposlednom rade aj Gabika Matkul-
číková, ktorá opäť pripravila zaujímavé 
aktivity,“ doplnila Michaela Porvichová.

Na námestí sa predstavili divadelníci 
z rôznych častí Slovenska
Sociálne pracovníčky z odboru so-
ciálnych vecí a rodiny okrem toho, že 
poskytovali seniorom všetky dôležité 
informácie, pripravili si aj ručné práce. 
Žánrovo pestrý kultúrny program po-
núklo MsKS. „Otváracím programom 
bola show Sranda banda a pokračo-
vali sme sériou divadelných rozprávok 
Dračí príbeh, Pyšná princezná, Ďurošík, 
Bačov pomocník, bábkovým divad-
lom o Čertovi Kolofónovi. Príbehom 
o klaunovi, Klaun hudobníkom. Mali 
sme predstavenie bez slov v podaní 
svetoznámeho míma Mira Kasprzyka. 
Najúspešnejším bolo interaktívne pred-
stavenie s pesničkami Dračí príbeh, 
ktorého súčasťou bol trojmetrový drak 
a nechýbali ani darčeky pre deti,“ pove-
dala Naďa Dudášová z MsKS.

Zazneli rozmanité žánre hudby
Počas leta premietali každý štvrtok  
v mestskom kultúrnom stredisku filmy 
pre detských divákov, no aj niekoľko 
premiérových filmov pre dospelých 
návštevníkov. Na pódiu na námestí sa 
vystriedali rôzni hudobníci aj domá-
ce kapely. „Otvárací koncert patril or-
chestru Diabolské husle v podaní Jána 
Berkyho-Mrenicu. Ďalší koncert bol ve-
novaný klezmerovej muzike v podaní 
obľúbenej skupiny Preßburger Klezmer 

foto: redakcia

Leto sa skončilo a s ním aj prázdninový kultúrny program. Mesto si pripravilo viacero podujatí, 
ktorými spestrilo Dolnokubínčanom prázdninový čas. Každú stredu sa stretávali v Parku Martina 
Kukučína, kde ich každý týždeň čakali iné aktivity.

Letný program v meste skončil,  
takýto bol

Band, na ktorom sa predstavila popu-
lárna muzikálová speváčka Marta Po-
tančoková,“ ozrejmila Naďa Dudášová. 
Obľúbenými večermi boli aj letné kiná 
počas západu slnka. „Tento rok sa obč. 
združenie Krajší Kubín rozhodlo priniesť 
letné premietanie do viacerých lokalít  
v meste Dolný Kubín. Premietali sme na 
Banisku, Medzihradnom, Bysterci, Bre-
zovci a na Kňažej,“ dodal Peter Jonák.

redakcia

Literatúru čítali na 
šiestich netradič-

ných miestach
Literatúra patrí nielen do knižnice. pre-
svedčili sa o tom účastníci Noci literatúry 
v stredu 21. septembra. Ukážky z kníh si 
mohli vypočuť v galérii, obradnej sieni 
MsÚ, ale aj na hasičskej stanici.

I Do tohto literárneho večera sa po 
niekoľkých rokoch znova zapojila 

Oravská knižnica Antona Habovštiaka. 
Celoslovenské podujatie sa konalo už 
po štrnástykrát. „Kto iný, keď nie kniž-
nica, by mal poukazovať na to, že knihy 
sú stále dôležité. Cieľom Noci literatú-
ry je ukázať, že sa v Európe v dnešnej 

(pokračovanie za prílohou)



ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU V MESTE DOLNÝ KUBÍN 
 

22. októbra 2022 (sobota) 
 
 

V uvedenom termíne bude podľa časového harmonogramu na určených miestach  pristavené vozidlo 

technických služieb, ktorého  pracovníci budú odpad preberať  

od občanov (fyzické osoby) - nepodnikatelia do max. hmotnosti 5 kg na domácnosť.

 

Odpad musí byť presne identifikovateľný s presne označeným obsahom!

 

Nezbierajú sa cytotoxické, cytostatické a iné liečivá (potrebné odovzdať v lekárni)  

a elektroodpad. 

 

 
Zoznam zbieraného nebezpečného odpadu: 

– obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok  z domácností (napr. z farieb)

– všetky druhy batérií a monočlánkov

– rozpúšťadlá (identifikovateľný a presne označený obsah)

– pesticídy

– žiarivky

– oleje a tuky (identifikovateľný a presne označený obsah) 

– farby, lepidlá, tmely a živice z domácností

 

 

 

Bližšie informácie týkajúce sa zberu nebezpečného odpadu vám poskytneme  

na Technických službách s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1 Dolný Kubín, tel. 043/586 49 05. 

(Miesta určené na preberanie nebezpečného odpadu nájdete na opačnej strane tohto oznamu).



MIESTA URČENÉ NA PREBERANIE NEBEZPEČNÉHO ODPADU:

Prvý zberový okruh:

STARÉ MESTO: 
• ul. M. R. Štefánika – bytovka 1834 – plechové garáže ______________________________ 07.00 – 07.15 hod.
• ul. ČSA, Staničná – pri železničnom priecestí _____________________________________07.20 – 07.30 hod.
• ul. Železničiarov a Bernolákova pod viaduktom __________________________________ 07.35 – 07.55 hod.
• ul. Aleja Slobody – pri bl. 1887 (trafostanica) _____________________________________ 08.00 – 08.20 hod.
• ul. Aleja Slobody – pri bl. 1889 (SZ) _______________________________________________08.25 – 08.45 hod.
• ul. Aleja Slobody – pri bl. 1893 od detského ihriska oproti gymnáziu _______________08.50 - 09.05 hod.
• ul. Matúškova – parkovisko za obchod. Centrom NIKA nábytok ___________________ 09.15 – 09.35 hod.
• ul. Jánoškova, zastávka MHD ____________________________________________________09.40 – 10.00 hod.

BANISKO:
• ul. Chočská 1526-1527, nad obchodom ___________________________________________ 10.05 – 10.20 hod.
• ul. Chočská  1530 – križovatka ku garážam _______________________________________ 10.25 – 10.40 hod.
• ul. Chočská 1539 pri MŠ ___________________________________________________________ 10.45 – 11.00 hod.

MEDZIHRADNÉ:
• ul. Medzihradská – pri obchode Jednota ___________________________________________ 11.10 – 11.25 hod.
• ul. Medzihradská – konečná MAD pod cintorínom _________________________________11.30 – 11.45 hod.
• ul. M. Hamuljaka – na križovatke ulíc Šmidkeho a E. Hroboňovej ___________________ 11.50 – 12.05 hod.

BREZOVEC:
• ul. J. Hollého a átriá – vedľa radu garáží ___________________________________________ 12.15 – 12.30 hod.
• ul. Nemocničná – pri sep. zbere (vchod do bývalej ZŠ) _____________________________ 12.35 – 12.50 hod.
• ul. Nemocničná – pri potravinách AXA – separovaný zber __________________________ 12.55 – 13.10 hod.
• ul. Odbojárov – pri drevenom obchode ____________________________________________13.15 – 13.25 hod.
• ul. Odbojárov – pri byt. 1958 (vchod do MŠ) ________________________________________ 13.30 – 13.50 hod.
• ul. Mierová – novinový stánok pri nádobách na sep. zber __________________________ 13.55 – 14.15 hod.
• ul. Dukel. hrdinov – pri nádobách na separovaný zber byt. 2041 ____________________14.20 – 14.35 hod.
• ul. M. Hattalu – pri byt. 2160 (pri DD) _____________________________________________ 14.40 – 14.55 hod.
• ul. M. Hattalu – na parkovisku pri COOP Jednota __________________________________ 15.00 – 15.15 hod.
• ul. Ľ. Štúra – pri byt. 2044 _________________________________________________________ 15.20 – 15.35 hod.
• ul. Ľ. Štúra – pri byt. 2047 _________________________________________________________ 15.40 – 15.55 hod.

Druhý zberový okruh:

KŇAŽIA:
• ul. J. A. Komenského, autobusová zastávka ______________________________________ 07.00 – 07.10 hod.
• ul. Mládežnícka, pri stanovisku separovaného odpadu ___________________________ 07.15 – 07.30 hod.
• ul. Kpt. Jaroša - pri pohostinstve Pokušiteľ _______________________________________ 07.35 – 07.50 hod.

MOKRAĎ:
• ul. Mokraďská – autobusová zastávka MHD na Ráztoke __________________________08.00 – 08.10 hod.
• ul. Mokraďská – bytovky kolónia _________________________________________________ 08.15 – 08.25 hod.

ZÁSKALIE:
• ul. Timravina – pri obchode ______________________________________________________ 09.00 – 09.15 hod.
• ul. P. Jilemnického – na križovatke s ul. A. Halašu ________________________________ 09.20 – 09.30 hod.
• Záskalická – pri požiarnej zbrojnici _______________________________________________09.35 – 09.45 hod.

BYSTEREC:
• ul. Na Sihoti – pri byt. dome č. 1162 (SZ) ___________________________________________ 09.55 – 10.15 hod.
• ul. Na Sihoti – pri byt. dome č. 1159 (SZ) __________________________________________ 10.20 – 10.40 hod.
• ul. Na Sihoti – pri byt. dome č. 1154 (SZ) ___________________________________________10.45 – 10.55 hod.
• ul. Športovcov – pri nádobách na SZ, byt. 1176 ______________________________________ 11.00 – 11.10 hod.
• ul. Športovcov – pri nádobách na SZ, byt. 1180 ______________________________________ 11.15 – 11.35 hod.
• ul. Pelhřimovská – pri byt. 1191 (SZ) ________________________________________________ 11.50 – 12.05 hod.
• ul. Pelhřimovská – pri byt. 1193 (sep. zber) _________________________________________ 12.10 – 12.25 hod.
• ul. SNP – pri nádobách na separovaný zber (oproti ObÚ) __________________________ 12.30 – 12.55 hod.
• ul. Bysterecká, blok 2066 pri separovanom zbere _________________________________13.00 – 13.20 hod.
• ul. Okružná – vedľa objektu COOP pri separovanom zbere ________________________ 13.25 – 13.40 hod.
• ul. Okružná – pri byt. 2057 – garáže ______________________________________________ 13.45 – 14.00 hod.

MALÝ BYSTEREC:
• ul. Fučíkova – križovatka s ul. Gen. Svobodu ______________________________________ 14.05 – 14.20 hod.
• ul. Zochova – zastávka MAD pri Elkope ___________________________________________14.25 – 14.45 hod.
• ul. Zochova – horná zastávka MAD ________________________________________________ 14.50 – 15.10 hod.
• ul. Lopušná – na začiatku ulice ___________________________________________________ 15.15 – 15.30 hod.

BEŇOVA LEHOTA:
• Autobusová zastávka v centre ___________________________________________________ 15.40 – 16.00 hod.



ZBER OBJEMNÉHO ODPADU V MESTE DOLNÝ KUBÍN 
 

10. - 20. októbra 2022 
 
 

Zber bude uskutočňovaný vozidlami s veľkoobjemovými kontajnermi s obsluhou  

umiestnených na verejných priestranstvách. Vozidlá s VOK budú pristavené na miesta  

od 10:00 hod. a ich odvoz bude realizovaný priebežne podľa množstva odpadu  

v daný deň do 17:00 hod.

 

 

Nezbiera sa elektroodpad (chladničky, práčky, televízory...) 

Nebezpečný odpad (batérie, farby, obaly z motorových olejov...) 

Stavebný odpad (tehly, obkladačky, dlaždice...) 

 

 

 

 
Zoznam zbieraného objemného odpadu: 

– nábytok

– dvere bez skla

– okenné rámy bez skla

– bytové jadrá 

– koberce...

 

 

 

Bližšie informácie týkajúce sa zberu objemného odpadu vám poskytneme  

na Technických službách s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1 Dolný Kubín, tel. 043/586 49 05. 

(Miesta a termín zberu objemného odpadu nájdete na opačnej strane tohto oznamu).



MIESTA A TERMÍN ZBERU OBJEMNÉHO ODPADU (10:00 - 17:00 hod.):

•  Banisko Chočská križovatka 1531 - garáže ________________________________ 10. 10. 2022
•  Medzihradné Medzihradská - starý obchod ___________________________________ 10. 10. 2022
•  Staré mesto Jánoškova - Zastávka MAD _____________________________________ 10. 10. 2022

•  Kňažia Mládežnícka - Slobodáreň  _______________________________________ 11. 10. 2022
•  Mokraď Mokraď - Kocmál - pri Kotúľovi ___________________________________ 11. 10. 2022
•  Jelšava Začiatok – pri lavici ______________________________________________ 11. 10. 2022

•  Staré mesto M. R. Štefánika - Za križovatkou- plech. garáže___________________ 12. 10. 2022
•  Staré mesto Bernolákova - Pod Viaduktom __________________________________ 12. 10. 2022
•  Staré mesto Alej Slobody - 1883 stanovisko SZ _______________________________ 12. 10. 2022

•  Brezovec Átriá – ul. Hollého - kotolňa _____________________________________ 13. 10. 2022
•  Brezovec Nemocničná 1949 - stanovisko SZ _______________________________ 13. 10. 2022
•  Brezovec M. Hattalu - Križovatka 2049 - Jednota __________________________ 13. 10. 2022

•  Brezovec Odbojárov - Drevený obchod ___________________________________ 14. 10. 2022
•  Brezovec Mierová - Bývalá Jednota _______________________________________ 14. 10. 2022
•  Brezovec Dukelských hrdinov - BD 2040 __________________________________ 14. 10. 2022

•  Brezovec Ľ. Štúra - Kotolňa ________________________________________________17. 10. 2022
•  Záskalie  Parkovisko Jednota______________________________________________17. 10. 2022
•  Malý Bysterec Fučíkova - križovatka ____________________________________________17. 10. 2022

•  Bysterec Športovcov  BD 1180 ____________________________________________ 18. 10. 2022
•  Bysterec Na Sihoti BD 1159 – Ľ. jedáleň ___________________________________ 18. 10. 2022
•  Bysterec Lucenkova 1205 - MŠ ___________________________________________ 18. 10. 2022

•  Bysterec SNP - BD 1196 __________________________________________________ 19. 10. 2022
•  Bysterec Okružná BD 2057 - garáže ______________________________________ 19. 10. 2022
•  Bysterec Okružná 2060/61 - stánok PNS pri Jednote ______________________ 19. 10. 2022

•  Malý Bysterec Elkop MAD _____________________________________________________ 20. 10. 2022
•  Malý Bysterec Lopušná _______________________________________________________ 20. 10. 2022
•  Beňova Lehota Urbársky dom __________________________________________________ 20. 10. 2022
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dobe píšu kvalitné, hodnotné texty, 
ktoré majú odkaz na súčasnú dobu, na-
príklad na vojnové konflikty, klimatické 
zmeny alebo na vzťahové problémy,” 
hovorí riaditeľ knižnice Roman Veče-
rek. Na milovníkov čítania čakal výber  
z domácej i svetovej literatúry, napr. 
román Zdenky Beckerovej Už je skoro 
pol dvanástej. Do prednesu sa zapojila 
divadelníčka Miroslava Kupčuláková, 
moderátor Miroslav Frindt či TV repor-
tér Erik Vrábel. Čítalo sa aj v Čaplovi-
čovej knižnici alebo Florinovom dome. 
Literatúre sa otvoril tiež ateliér maliara 
a výtvarníka Luku Braseho, kde z prózy 
Daniela Hradeckého Tři kapitoly čítal 
prednosta okr. úradu Pavol Ľorko.

Ten, kto nečíta, žije len jeden život
Medzi ľudí, ktorí radi čítajú, patrí aj 
člen Slovenského komorného divadla 

v Martine a námestovský rodák Jaro-
slav Kysel. Pripadol mu úryvok z die-
la Frida. O čom je? Frida Grünfeld sa  
v policajných záznamoch objavila na jar 
v roku 1931. Syna Bertholda sa vzdala 
týždeň po pôrode. Chlapec sa neskôr 
dostal do Nórska ako židovský vojnový 
utečenec a stal sa uznávaným psychiat-
rom. Bertholdova dcéra Nina sa vydáva 
na cestu po stopách svojej stratenej 
starkej, aby odhalila, čo sa s ňou stalo. 
Jaroslav Kysel tento príbeh považuje za 
pútavé rozprávanie. „Ako povedal je-
den múdry človek, toho, kto nečíta, mi 
je veľmi ľúto, lebo žije len jeden život. 
Netreba literatúru odsúdiť, literatúru si 
treba vyberať. Momentálne je na trhu 
mnoho rôznorodých publikácií. Každý 
človek si má možnosť zvoliť. Tí, čo nečí-
tajú, hádam len ešte nenašli tú správnu 
knihu pre seba,” dodal martinský diva-

delník. Do Noci literatúry sa Oravská 
knižnica plánuje zapojiť aj o rok. Cieľom 
je prehĺbiť záujem o čítanie a posilniť či-
tateľskú gramotnosť.

redakcia; foto: A. Ošťadnický

Srňacie sa vrátilo  
do histórie už po 
osemnástykrát

Na Srňacom sa opäť vrátili do histórie. 
Kedysi najmenšia obec na Orave bola 
pôsobiskom partizánskej skupiny Signál. 
20. augusta si tam pripomenuli udalos-
ti 2. svetovej vojny. Nechýbal kultúrny 
program, ani výstava umeleckých prác.

I Návštevníci si mohli vyskúšať aj prá-
cu s hlinou. „Toto podujatie pripra-

vujeme, aby sme ľuďom priblížili našu 
históriu. Program začal sprievodom. 
Vystúpila folklórna skupina z Pucova, 
fujarista z Malatinej, SFS Orava a taktiež 
pán Gruchalák na heligónke. Keďže je 

to už 18. ročník, veríme, že to má u ľudí 
úspech a dúfame, že budeme pokračo-
vať v tejto tradícii,“ zhodnotila organi-
zátorka Daša Lofajová.

Predstavili skutočné príbehy z orav-
ského prostredia
Klub vojenskej histórie Orava si ako 
tradične pripravil ilustráciu momentov  
z druhej svetovej vojny. „Zahrali sme 
niekoľko scénok, ktoré mapovali uda-
losti z januára 1945. Prvá z nich pred-
stavila, ako v Oravskom Bielom Potoku 
ukrajinský dobrovoľník v nemeckej uni-
forme zastrelil v krčme piatich občanov. 
Ďalšia scénka sa odohrala v okolí Vyš-
ného Kubína, keď partizáni prepadli ne-
meckú hliadku a následne na to Nemci 
urobili protipartizánsku akciu v oblas-
ti Malatinskej doliny. Vtedy zastrelili 

24-ročného občana Leštín Ondreja Klo-
coka,“ povedal Vladimír Krúpa, predse-
da Klubu vojenskej histórie Orava.

Srňacie bolo kedysi majer, kde sa cho-
vali srny pre potreby oravského pan-
stva. Dodnes sa tam nachádza zvonica, 
ako aj ľudové domy z 19. storočia.

text a foto: redakcia

Radosť z pohybu
Od konca mája tohto roka členovia OZ 
Čas a priestor medzi nami, pod vedením 
Andrey Zelinovej Šuvadovej, zrealizovali 
v rámci projektu Jogo hry pre všetkých 
aktivity pre deti a mládež zo sociálne 
znevýhodneného prostredia a tiež pre 
deti so zdravotným znevýhodnením.

I Projekt bol finančne podporený 
mestom Dolný Kubín. Cieľom pro-

jektu, realizovanom v dvoch skupinách, 
bolo v rámci na seba nadväzujúcich 
stretnutí cez hry a spoločné aktivity cie-
lene podporiť zdravý životný štýl, po-

hyb, správne držanie a ohybnosť tela, 
postreh a koordináciu. Cez relaxačné  
a dychové aktivity sme sa učili prehlbo-
vať a upokojiť dych, uvoľniť napätie, od-
dychovať pri relaxačnej hudbe. Zame-
rali sme sa aj na spoluprácu v skupine, 
podporovali sme sebadisciplínu, rozví-
jali kreativitu, učili prijať seba aj iných 
napriek životným úskaliam. Počas akti-
vít sme sa veľa rozprávali, pohybovali, 
hrali, smiali, podporovali, povzbudzo-
vali a tešili sa nielen z vlastných úspe-
chov, ale aj z úspechov iných. Každé 
stretnutie sme končili zdravým občer-
stvením, pri ktorom sme si zhodnotili 
spolu strávený čas. Aby si deti, zúčast-

nené na aktivitách, mohli pripomenúť 
aj po ukončení programu, ako možno 
využiť voľný čas zdravo, pripravili sme 
pre nich zošit s nápadmi z aktivít.

text a foto: Andrea Zelinová Šuvadová

Videoreport  
z Noci literatúry 2022  

v Dolnom Kubíne.
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I „Toto je prakticky bilancia môjho 
života. Mám 75 rokov, je to určité ju-

bileum, keď človek začína premýšľať, 
ako žil, čo vytvoril. Po každom človeku 
by mala zostať nejaká brázda,“ pove-
dal umelecký kováč Vladimír Janiga. 
„Vlado Janiga patrí do neveľkého poč-
tu aktívnych umelcov, ktorí pôsobia na 
Orave. V jeho prípade je to o to vzácnej-
šie, že so svojím výtvarným záujmom, 
sklárskym a železiarskym, spája hlavne 
tradíciu kováčstva jeho rodiny, ktorú  
v Párnici mapujú už 100 rokov,“ upozor-
nila historička umenia Eva Ľuptáková.

Šperky vyrába aj pre mužov
Okrem svojho 55. jubilea výtvarnej tvor-
by oslavuje 100 rokov kováčstva v rodi-
ne. Okrem série svietnikov na vernisáži 
predstavil aj kolekciu šperkov, ktoré na-
zval Šperky spod kladiva.

„Mimoriadne vysoko by som ocenila 
kolekciu jeho šperkov. Všetko je kuté 
zo železa v ohni. Sú veľmi čistulinké, 
výtvarne zaujímavé a čo je dôležité, sú 
nositeľné,“ zhodnotila Eva Ľuptáková.

Do remesla ho zasvätil otec
Vzťah k remeslu zdedil po svojom otcovi 
Ondrejovi. Jeho skúsenosti a rady po-
výšil na umeleckú rovinu. „Z detstva si 
spomínam, že som zbožňoval vôňu, keď 
otec pripálil podkovu na rohovinu. Bolo 
úžasné voňať ten dym a pach. Mal som 
10, možno 12 rokov,“ zaspomínal Vladi-
mír Janiga. „Jeho otec Ondrej ho naučil 
všetky finesy, ktoré ku kováčstvu patria. 
On ich potom rozvinul v umeleckom 
školstve. Odišiel do Českého Brodu, kde 
študoval. Neskôr pôsobil rôzne na Ora-
ve, v Elkope a v osvetovom stredisku. 
Stále intenzívne pracoval,“ zhodnotila 
Eva Ľuptáková.

Vladimír Janiga ako jeden z mála reme-
selníkov na Slovensku používa pri výro-
be techniku fúkaného skla. Vo výtvar-
nej tvorbe pokračuje v rodnom dome  
v Párnici, kde vytvoril nielen ateliér  
a múzeum tradícií, ale zachoval aj 
funkčnú kováčsku vyhňu.

redakcia

foto: archív V. Janigu

Kováč a umelec Vladimír Janiga sa svojmu remeslu venuje už od detstva. Svoje celoživotné vý-
tvory predstavil na výstave v Párnici pod názvom V ohni zrodené. 20. augusta mohli návštevníci 
vidieť kombináciu kovu a skla.

55 rokov výtvarnej tvorby  
a 100 rokov kováčstva v rodine

Oravskí výrobcovia 
sa uchádzajú  

o značku kvality
26. augusta si návštevníci Or. Podzámku 
mohli okrem hradu obzrieť aj výrobky na 
Jarmoku regionálnych značiek. Pod hra-
dom sa stretli keramikári, medári alebo 
medovnikári. Zakúpiť sa dali aj háčkova-
né výrobky alebo produkty z ovčej vlny.

I „Hlavnou myšlienkou jarmoku bolo 
priblížiť tvorivú činnosť remesel-

níkov a výrobcov z Oravy miestnym 
ľuďom, aby zistili, že dobré a kvalitné 
výrobky sa dajú kúpiť aj na takýchto 
jarmokoch,“ povedal člen Miestnej akč-
nej skupiny Orava Tomáš Moravčík. Jar-
mok sa od iných líšil tým, že sa na ňom 
zúčastnili remeselníci, ktorých produk-
ty majú udelenú regionálnu značku 
kvality. Zároveň sa so svojou tvorbou 
prezentovali aj oravskí remeselníci a vý-
robcovia, ktorí sa o regionálnu značku 
kvality budú uchádzať. Cieľom jarmoku 
bolo ukázať, že podpora lokálnej pro-
dukcie a miestnych zdrojov má zmysel 
a tiež nezanedbateľný význam v skra-
covaní dodávateľsko-odberateľských 
reťazcov na Orave.
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Inšpirujú sa značkami z Česka
„Tento jarmok bol len jednou z aktivít, 
ktoré realizujeme v rámci mikroprojek-
tu s našimi českými partnermi. Ďalšou 
bola napríklad exkurzia v Čechách pri 
návšteve miestnych regionálnych vý-
robcov, aby sme videli, ako funguje 
regionálna značka v Čechách. Niečo 
sa priučiť, preniesť know-how a skú-
siť to premietnuť do našich oravských 
podmienok,“ ozrejmil Tomáš Moravčík. 
Oravskí potenciálni držitelia regionál-
nej značky sa inšpirujú od remeselníkov 
z Liptova, ale aj Čiech, ktorí majú ude-
lenú značku kvality. Zámerom je prenos 
skúseností a príkladov z praxe, ktoré 
ozrejmia postup získania a zavedenia 
regionálnej značky kvality na Orave.

Záujem prejavili aj v zahraničí
Výrobcovia trstenskej keramiky majú 
svoje výrobky v Anglicku, Austrálii alebo 
Amerike. Podarilo sa im svoje remeslo 
zapísať aj do zoznamu zemepisného 
určenia pôvodu v registri Úradu prie-
myselného vlastníctva SR. Znamená 
to, že trstenská keramika sa vždy bude 
vyrábať v Trstenej, a to technológiou, 
ako to robili starí hrnčiari. Výrobky  
z Beskýd ponúka regionálna značka 
Beskydy - originální produkt. Certifikač-
ná komisia tejto značky udelila už 50 
certifikátov výrobkom z tohto regiónu 
za splnenie prísnych kritérií na tradíciu, 
pôvod, kvalitu a originalitu. Na Orave 
zatiaľ výrobca s regionálnou značkou 
nie je. Môže ju získať po splnení presne 

stanovených podmienok a po schválení 
certifikačnou komisiou.

text a foto: redakcia

Peter Huba pokrstil 
svoju knihu v Orav-

skej priehrade

I Dolnokubínsky spisovateľ Peter 
Huba pokrstil 29. augusta pokračo-

vanie svojej knihy Priehrada II. Oravský 
záchranný systém symbolicky vylovil 
knihy z dna Oravskej priehrady z hĺbky 
20 a pol metra. Návštevníci sa mohli pri 
tejto príležitosti zúčastniť prehliadky 
stavby priehradného múru, na ktorého 
výstavbe pracovali robotníci nepretrži-

te 24 hodín denne pri teplotách aj mí-
nus 30 stupňov Celzia. „Všetky knihy, 
ktoré boli okúpané v priehrade, sa roz-
dali v súťaži. Toto pekné podujatie kon-
čilo prehliadkou priehradného múru. 
Pre mnohých ľudí to bol nezabudnu-
teľný zážitok, pretože prehliadku mali 
umožnenú bez akýchkoľvek problémov 
i so sprievodným slovom,“ povedal spi-
sovateľ Peter Huba. Záujemcovia o kni-
hu sa môžu obrátiť priamo na spisova-
teľa. Ten momentálne dokončuje svoje 
ďalšie dielo Hviezd sa dotýkať. Ide o ži-
votopisný román o Pavlovi Országhovi 
Hviezdoslavovi. Pre detských čitateľov 

pripravuje knihu Oravské rozprávky  
z dávnych čias.

redakcia; foto: Or. záchranný systém

Urban day sa do ulíc 
vrátil po 13 rokoch

Pred trinástimi rokmi Urban day, dnes 
Feel the Street. 20. augusta sa na Námes-
tí Slobody stretol šport a tanec. Všetko to 
začalo pred 13 rokmi, keď sa partia mla-
dých rozhodla osláviť celosvetový deň 
skateboardingu. Pouličné posedávanie 
pozdvihli na vyššiu úroveň a s podporou 
sponzorov zorganizovali Urban day. 

I Myšlienka podujatia prerástla do 
dnešnej podoby, keď sa na Feel the 

Street stretli športovci, ale aj tí, kto-
rí si chceli vychutnať atmosféru ulice. 
„Hlavnou myšlienkou tohto podujatia 
je poukázať na zmysluplné trávenie 
voľného času na ulici. Urban day bol  
v roku 2009 založený na skateboardin-
gu a na basketbale. V porovnaní s týmto 
ročníkom sme v prvom rade dospeli my 
organizátori. Ulicu už vnímame trochu 

inak. Tiež je to viac prístupné ľuďom, 
pretože sme pre akciu vybrali lepšie 
miesto, kde si ľudia môžu užiť spoloč-
nú atmosféru,“ zhodnotil organizátor 
podujatia Juraj Fačko.

Na ulici ako za starých detských čias 
Aby zachovali myšlienku podujatia, 
na námestí dominoval šport. Jeho 
milovníci si mohli zahrať hokejbal len  
s hokejkou, tenisovou loptičkou a brán-
kou ako za starých detských čias. Svo-
je schopnosti mohli ukázať aj počas 
street ballu alebo na skejtborde počas 
vyraďovacích súbojoch. „Pre doplne-
nie atmosféry ulice prijal pozvanie Ra-
dim Neznámy, ktorý maľoval grafity. 
Okrem streetfoodu si mohli návštevníci 
vyskúšať aj stojkový challenge. Mierne 
nás nepodržala predpoveď počasia, 
ale myslím si, že všetci si to užili. Na 
námestí vládla príjemná kamarátska 
atmosfére a presne o to nám šlo,“ pove-
dal Juraj Fačko.

Boli pozvané aj známe tváre
„Streetbalového turnaja sa zúčastnil 
slovenský standup komik, dolnoku-
bínsky rodák, Joe Trendy. Ďalej sme 
tu mali Oravčanku Soňu Machyňákovú  
z TV Óčko, ktorá celú akciu moderova-
la,“ doplnil Juraj Fačko. Tanečná skupi-
na Refresh doplnila kultúru ulice. Večer-
ný program zavŕšil známy raper Gleb.

redakcia; foto: Black Mango
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I Druhého domáceho pretekára Kimmela nechal za sebou 
o takmer 7 minút. „V Talline som plával 3,8 kilometra, bi-

cykloval 180 kilometrov a zabehol klasický 42-kilometrový 
maratón. Vyplával som na 24. pozícii, po cyklistickej časti 
som bol siedmy a v behu som sa posunul na konečné prvé 
miesto. V cieli sa vo mne miesili emócie z celého roku, možno 
dokonca z celej triatlonovej kariéry. Bol som vyčerpaný nie-
len fyzicky, ale aj psychicky. Všetko zo mňa opadlo a len ťažko 
som hľadal slová pre kamery v cieli. Preteky Ironman sa ešte 
nepodarilo nikomu zo Slovenska predo mnou vyhrať,“ teší sa 
celkový víťaz Ironman Tallin 2022 Michal Holub. A to sa šesť-
násobný majster Slovenska v dlhom triatlone necítil pár dní 
pred pretekom vôbec dobre. Na štart plaveckej časti sa po-
stavil do prvého koridoru aj s kamarátom Robom. „Vo vode 
sme štartovali v desaťsekundových intervaloch, aby nebolo 
pokope naraz veľa ľudí. Plaveckú časť som zvládol s dobrým 
časom. Počas cyklistickej časti začalo veľmi pršať. Bola silná 
búrka, zdvihol sa vietor, takže to vôbec nebolo jednoduché. 
Našiel som si asi štvorčlennú skupinu, s ktorou som sa držal 
až do stého kilometra, keď chalani predo mnou zle odbočili. 
Ja som bol našťastie v tej chvíli na poslednej pozícii v tejto 
skupine, takže mňa to nespomalilo. Rozhodol som sa ísť sám, 
nečakať na nich a došiel som do druhého depa osamotený,“ 
opísal Michal Holub.

V bežeckej časti sa rozhodol riskovať
Bežecká lotéria v centre historického Tallinnu, na štyroch 
okruhoch po 10,5 km, s celkovým prevýšením 300 m, mala 
rozhodnúť o víťazoch a porazených. „Počas bežeckej časti už 
nikdy nemáte síl na rozdávanie, ale rozhodol som sa riskovať. 
Vedel som, že som minimálne v prvej desiatke, takže som to 
rozbehol v tempe niekde okolo štyroch minút na kilometer, 
čo sa mi celkom darilo držať až do tretieho kola. Počas triat-

lonu ide vždy s prvým pretekárom cyklista, ktorý označuje 
lídra, tak aby ostatní vedeli, kde je čelo. Keď sa ku mne pripo-
jil ten bicykel, vedel som, že som líder a udržal som to až do 
konca. Najrýchlejším bežeckým časom 2 hodiny aj 55 minút 
som sa v maratóne posunul na prvé miesto,“ ozrejmil sloven-
ský Ironman.

Pripravuje sa na majstrovstvá sveta
Tridsaťsedemročný učiteľ telesnej výchovy s triatlonom po 
najväčšom úspechu športovej kariéry rozhodne nekončí. 
Svojím výkonom sa nominoval na majstrovstva sveta v dl-
hom triatlone. „Mám ešte mnoho výziev, mám sa kam posú-
vať. Nedávam si veľké a ďaleké ciele. Mám pár pretekov, ktoré 
by som chcel ešte navštíviť, napríklad v Nórsku Norseman 
triathlon alebo Challange Roth v Nemecku,“ doplnil Michal 
Holub, ktorý sa najbližšie predstaví svetovému publiku za-
čiatkom októbra na Havaji.

redakcia

foto: archív M
. H

oluba

Dolnokubínčan Michal Holub vyhral najprestížnejšie preteky v dlhom triatlone na 
svete. Na súťaži Ironman v estónskom Talline dobehol 5. augusta do cieľa s časom 
8 hodín 40 minút a stal sa historicky prvým Slovákom, ktorému sa náročné preteky 
podarilo vyhrať.

Michal Holub vyhral preteky Ironman  
ako prvý Slovák

Ján Lašák trénoval na dolnoku-
bínskom ľade 38 brankárov

Slovenský zväz ľadového hokeja pripravil ďalší tábor pre 
brankárov pôsobiacich v mládežníckych kategóriách. Po let-
nom kempe vo Zvolene sa zišli športovci v Dolnom Kubíne. Od  
4. septembra sa tak na zimnom štadióne začal trojdňový vý-
cvikový kemp. 

I Zúčastnili sa ho najlepší brankári na Slovensku v kategó-
riách od 15 do 20 rokov. Hlavným trénerom bol bývalý ho-
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kejový brankár a majster sveta z roku 2002 Ján Lašák.  „Každý 
rok sa snažíme, aby sem prišli. Veľmi sa im páči prostredie aj 
podmienky, ktoré máme vytvorené. Sme dohodnutí, že po-
čas roka prídu ešte trikrát. Je to motivácia aj pre našich bran-
károv, ktorým bolo umožnené trénovať s reprezentačnými 
brankármi,“ povedal Miroslav Dráb, člen Výkonného výboru 
Slovenského zväzu ľadového hokeja. „Opäť sme sa vrátili do 
Dolného Kubína, kde nám je vždy veľmi dobre. Páči sa nám 
tu, nielen kvôli krásnej prírode, ale vyhovuje nám i štadión. 
Sú tu veľmi milí ľudia. Aj prerobené šatne zdvihli úroveň. 
Predsa len sa snažíme chlapcom priniesť určitý komfort,“ 
zhodnotil Ján Lašák, bývalý slovenský hokejový brankár.

Tréningy na ľade, ale aj prednášky s odborníkmi
Na ľad sa postavilo 38 nádejných talentov pôsobiacich pre-
važne v domácich súťažiach. Počas kempu ich čakal pestrý 
program, ktorý obsahoval okrem tréningov aj prednášky. Na 
ľade aj mimo neho vládla kamarátska atmosféra. „Mali sme 
prednášku od vojaka, ktorý slúžil vo francúzskej légii. Snaží-
me sa, aby chlapci pochopili, aký je charakter v živote dôle-
žitý. Ďalej videli, aký je významný kolektívny výkon. Neskôr 
nás navštívil očný lekár zo zahraničia, ktorý urobil chlapcom 
vstupné testy a ukázal im, ako vedia posilňovať a cvičiť oči. 

Zapadá to do obrazu, ktorý sa snažíme zložiť, aby mali chlap-
ci úspešnú kariéru. Okrem toho sme sa veľmi zabavili. Na 
ľade dávajú chlapci do toho všetko,“ ozrejmil Ján Lašák.

Súčasťou výcvikového tábora boli aj konzultácie s kondič-
ným trénerom. Jedným z reprezentačných trénerov bol aj 
Dávid Poburíni, ktorý trénuje brankárov aj v Mestskom ho-
kejovom klube Dolný Kubín. Kapitán parahokejového tímu 
Martin Joppa mal počas tréningov na starosti streľbu.

text a foto: redakcia

Okolo Kubína bicyklovalo  
100 súťažiacich

I Obísť Dolný Kubín zo všetkých svetových strán na podu-
jatí Bicyklom okolo Kubína prišlo v poslednú augustovú 

sobotu viac ako 100 športovcov. Cieľom tretieho ročníka bolo 
účastníkom zatraktívniť cyklistiku a ukázať vhodné trasy  
v okolí mesta. Tí najmenší súťažili za zimným štadiónom 
na tratiach s dĺžkou 350 a 700 metrov. „Pre účastníkov 
3. ročníka boli pripravené dve trate. Jedna bola krátka, mala 
15 kilometrov a druhá so vzdialenosťou 30 kilometrov, zhru-

ba s prevýšením viac ako 800 metrov bola o niečo náročnej-
šia. Krátka trať viedla do Kňažej, pri kaplnke sme sa otočili  
a vrátili naspäť do Dolného Kubína. Dlhšia trať pokračovala 
cez Kocmáľ, Brezovec, na Krnáče, smerom na Srňacie, po-
tom cez vyšnokubínske skalky späť k zimnému štadiónu,“ 
povedal organizátor podujatia Štefan Belvončík. Počas jazdy 
si cyklisti mohli vychutnať výhľad na Fatru, Choč alebo Ku-
bínsku hoľu. Účastníci v cieli obdržali aj pamätný diplom. Po-
dujatie organizovali bežecký klub Run D. Kubín a Olympijský 
klub ORAVA v spolupráci s mestom Dolný Kubín.

redakcia

Na Párnických jazerách  
súťažili v love kaprov

V posledný augustový víkend sa na Párnických jazerách stretli 
rybári z celého Slovenska, aby si zasúťažili v Juniorskej kapro-
vej lige. Osem družstiev proti sebe súperilo v dvoj- až trojčlen-
ných tímoch. 

I Juniori do 21 rokov súťažili systémom chyť a pusť. Kaž-
dá chytená ryba bola bodovaná od jeden a pol kila. „Boli 

sme požiadaní od Slovenského zväzu športového rybolovu 
na prenajatie našej vody. Je členitá, je tu dosť rýb rôznej en-
demity. Vybrali si práve našu lokalitu, čo nás veľmi potešilo. 
Víťazom sa stalo družstvo, ktoré má najlepší súčet umiestne-
ní v každých týchto pretekoch,“ vysvetlil Anton Ošťadnický, 
predseda MO SRZ Dolný Kubín.

Tichí blázni bývajú najúspešnejší
Juniorskej ligy sa zúčastnili aj rybári, ktorých úspechy sú na 
medzinárodnej úrovni. Rybári zo Stropkova vyhrali kvalifiká-
ciu na majstrovstvá Európy, a to hneď dvakrát za sebou. Zá-

rukou chytenia ryby je podľa súťažiacich ticho a správna náv-
nada. „Hovorí sa im tichí blázni. Pokiaľ si chce rybár odniesť 
úlovok, musí sa správať slušne a ticho. Nerobiť neporiadok, 
ako hluk a ak má nástrahu, tak určite tú rybku chytí,“ poradil 
Slavomír Drozd, hlavný rozhodca súťaže. Na prvom mieste 
sa umiestnilo družstvo z Trebišova. Druhé miesto si odnieslo 
družstvo z Popradu a tretie miesto vybojovali rybári zo Sekúl.

text a foto: redakcia
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I „Jeden drep sa rovná jeden cent. 
Ak sú sponzori štedrejší, tak je to aj 

viac,“ povedal Andrej Belvončík, organi-
zátor podujatia a tréner Maximus Gym. 

Opäť pomáhali
Sponzori boli štedrí aj počas 8. ročníka. 
327 účastníkov za jednu hodinu spravi-
lo 150 123 drepov. Výsledná suma bola 
4 293 eur. Organizátori z Maximus Gym 
každý rok darujú vyzbierané peniaze 
vybranej osobe s pohybovým hendike-
pom. Tentoraz zbierka putovala Kristín-

ke Jírovej z Brezovca. Rodičia plánujú 
Kristínke zakúpiť špeciálny matrac  
a posteľ. „Počas roka nám ľudia z gymu 
či z okolia odporučia, kto by aktuálne 
najviac potreboval pomoc. Keďže sa 
v našom gyme venujeme pohybu, tak 
väčšinou je zbierka symbolicky spojená 
s nejakým pohybovým hendikepom,“ 
vysvetlil Matej Hricko, organizátor 
podujatia a tréner Maximus Gym.

Do cvičenia chcú zapojiť všetkých
Za najviac urobených drepov si najši-
kovnejšia žena, muž a dieťa odniesli 
hodnotnú cenu a pohár. V kategórii 
mužov ich najviac spravil Marek Tutura, 
zo žien bola najšikovnejšia Katarína 
Koleničová a z detí do 12 rokov si za  
2 453 drepov odniesla cenu Adriána 
Šuvadová. Ešte pred dvomi rokmi sa na 
športovo-dobročinnom podujatí necvi-
čili drepy, ale angličáky. Organizátori sa 
rozhodli cvik zmeniť. „Je to akcia, ktorá 
má za cieľ zahrnúť deti, dospelých, vý-
konnostných športovcov, ale aj bežnú 
populáciu, aby sme rozhýbali čo naj-
viac ľudí. Preto sme volili aj cvik, ktorý 
vie vykonať takmer každý z bežnej po-
pulácie až po výkonnostných športov-
cov. Chceme, aby toto podujatie spája-
lo rodiny, ako aj výkonnostných alebo 
bežných ľudí, ktorí sa hýbu len tak pre 
radosť,“ ozrejmil Matej Hricko.

foto: D. Belvončíková

26. augusta sa na umelom trávniku pri Kolibe opäť stretli všetci tí, ktorí chceli pohybom pomôcť 
zdravotne znevýhodneným. Na Benefičných drepoch sa účastníci snažia za jednu hodinu urobiť 
čo najviac drepov. Po uplynutí 60 minút sa vykonané drepy sčítajú a stanoví sa vyzbieraná suma.

Benefičnými drepmi  
vyzbierali viac ako 4 000 eur

Do Choča bežalo  
125 športovcov

V sobotu 10. septembra sa 125 bežcov 
rozhodlo zdolať Choč. Na pretekoch Beh 
do Choča športovci súťažili na 6,5-kilo-
metrovej trati s prevýšením 1 091 met-
rov. Vyštartovali z Vyšného Kubína cez 
rázcestie Drapáč až na vrchol Choča.

I „Tratí sme mali šesť. Najkratšia bola 
60-metrová, ďalšie merali 100, 200, 

500, 1 200 až 2 200 metrov. Kategória 
pre najmenších bola od troch rokov až 
po juniorov, čo je do 15 rokov. Pre tých, 
ktorí už mali nad 15, bol určený beh 
až hore na vrchol. Tým, že je to beh do 
Choča, všetky trate smerujú hore. Štart 
bol spoločný a cieľ mala každá zvlášť,“ 
vysvetlil spoluorganizátor Jakub Dole-
žal. „Kategórie boli rozdelené od junior-
ských, kde bežali mladší do 20 rokov. 
Hlavná kategória bola muži A a ženy E. 

Súčasťou podujatia bol aj sprievodný 
program. Kids Fun Academy sa postara-
la o pohybové aktivity pre deti. Účastní-
ci mali možnosť dozvedieť sa aj o prob-
lematike popôrodnej brušnej diastázy. 

redakcia
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Na veteránskych 
majstrovstvách pa-
dol slovenský rekord
Telovýchovná jednota Orava Dolný Ku-
bín usporiadala v poslednú augustovú 
sobotu Majstrovstvá Slovenskej republi-
ky veteránov v ťažkom päťboji a v hode 
bremenom 2022. Ťažký päťboj bol vy-
písaný aj pre žiactvo, dorast i juniorov. 
Ovládli ho oravskí atléti.

I V kategórii žiakov vyhral Juraj Leš-
ňovský, medzi dorastom dominovali 

Lesia Baloghová a Matias Trnkócy. V ka-
tegórii juniorov zvíťazil Dominik Sanitra 

z Dukly Banská Bystrica. Ťažký päťboj 
veteránok vyhrala Jarmila Longauerová 
z Banskej Bystrice súčtom bodov 3 745, 
čím vytvorila aj nový slovenský rekord 
v kategórii 70- až 75-ročných. Na dru-
hom mieste ukončila majstrovstvá do-
máca Katarína Marettová s 3 674 bodmi 
pred Annou Matúšovou z Piešťan. Medzi 
mužmi veteránmi nenašiel premožiteľa 
domáci Jaroslav Lupák so súčtom bo-
dov 3 288. Zdolal Róberta Maďara z Lip-
tovského Mikuláša a Jiřího Koukala ml. 
z Dubnice nad Váhom.

Majstrovstvá Slovenskej republiky  
v hode bremenom boli u mužov opäť 
v réžii Jaroslava Lupáka za prepočíta-
ný výkon 17,07 m. Na druhom mieste 

ukončil súťaž Jiří Koukal ml. a tretie 
miesto patrilo Róbertovi Maďarovi. 
Medzi ženami si vybojovala prvenstvo 
Katarína Marettová s výkonom 17,59 m 
pred Annou Matúšovou a Jarmilou Lon-
gauerovou.

text a foto: redakcia

Sú to pretekári do 30 a 40 rokov. Pokra-
čuje to kategóriami mužmi B, C, D až 
po X a ďalšími tromi kategóriami žien, 
pričom najstarší účastníci na Behu do 
Choča boli narodení v roku 1947, čiže 
páni nad 70 rokov a najstaršiu dámu 
sme mali nad 60 rokov,“ doplnila orga-
nizátorka Barbora Fačková Laštíková.

Počasie trinástemu ročníku neprialo
Organizátori boli pripravení aj na ne-
priaznivé počasie. „Prezentáciu sme 
posunuli do vnútra kaštieľa. Mali sme 
pripravené stany, taktiež sme dali 
účastníkom možnosť sa naobedovať 
vo vnútri. Čo sa týka trate, to už bolo 

v silách pretekárov. Aj napriek zhorše-
ným podmienkam to zvládli dobre,“ 
zhodnotila B. Fačková Laštíková. Tento 
rok traťový rekord prekonaný nebol, no 
najviac sa mu priblížil Oravčan Róbert 
Judiak. „Jeho čas bol aj v nepriaznivých 
podmienkach 48 minút. K najlepšiemu 
času, dosiahnutému na trati, mu chý-
bali iba štyri minúty. Tento talent sa ne-
ustále zlepšuje a trúfa si na prekonanie 
traťového rekordu pri lepších podmien-
kach v nasledujúcich ročníkoch prete-
kov,“ doplnila B. Fačková Laštíková.

Beh do Choča je známy aj ako memo-
riál Jozefa Čajku, ktorý tragicky zahynul  

v Roháčoch. Bol milovník športu, tu-
ristiky, lezenia aj bicyklovania. Beh do 
Choča sa organizuje na jeho počesť.

text a foto: redakcia

Najväčšie preteky  
na Slovensku  

vo vodnom slalome 
boli na Gäceli

I V prvý septembrový víkend to na Gä-
celi žilo športom. Na rieke Orava sla-

lomári súťažili o titul majstra Slovenska, 
ako aj o Slovenský pohár žiakov vo vod-
nom slalome 2022. V piatok sa postavili 
na štart v disciplínach zjazd a šprint.  
V sobotu sa v slalome okrem času 

hodnotil aj počet dotykov brán. Prete-
kári boli rozdelení v kategóriách do 12  
a do 14 rokov. „Prišli k nám aj športovci 
z Poľska a Macedónska, aby porovnali 
svoje výkony. Účasť bola vysoká, od-
štartovali sme 180-krát. Len v slalome, 
zjazde a šprinte sme mali 130 štartov, 
takže to boli najväčšie preteky na Slo-
vensku. Majstrovstvá Slovenska sa ko-
nali v D. Kubíne kvôli tomu, že tu máme 
jedinečnú trať na Slovensku. Najlepšie 
prostredie na výučbu žiakov a juniorov 
v tejto kategórii je u nás,“ zhodnotil ria-
diteľ pretekov Martin Stanovský. Naj-
úspešnejšou slalomárkou z D. Kubína 

bola Lenka Ižová v kategórii mladších 
žiačok, ktorá vybojovala druhé miesto.

text a foto: redakcia
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I Mesto Dolný Kubín po oslobodení slávnou Sovietskou ar-
mádou a po Víťaznom februári 1948 zaznamenalo nebý-

valý rozmach na všetkých úsekoch riadenia, zdokonaľovania 
a zdravého napredovania nášho národného hospodárstva. 
Mesto Dolný Kubín sa z pôvodných 3 500 obyvateľov rozrást-
lo na 10 500 obyvateľov. Najprv došlo k pripojeniu obcí Veľký 
Bysterec, Malý Bysterec, Záskalie a Medzihradné. V roku 1971 
pri voľbách do národných výborov všetkých stupňov došlo  
k pripojeniu ďalších obcí gravitujúcich s mestom Dolný Ku-
bín, a to obce Beňova Lehota, Mokraď, Bziny a Srňacie. Dňom 
1. januára 1973 sa pripojila aj obec Kňažia. Špecifikácia čle-
nenia počtu obyvateľov podľa jednotlivých mestských častí 
je takáto: Dolný Kubín – stará časť 3 108 obyvateľov, Veľký 
Bysterec 4 623 obyvateľov, Malý Bysterec 132 obyvateľov, Me-
dzihradné 495 obyvateľov, Záskalie 352 obyvateľov, Mokraď 
385 obyvateľov, Bziny 310 obyvateľov, Kňažia 1 098 obyva-
teľov, Beňova Lehota 58 obyvateľov, Srňacie 27 obyvateľov, 
Spolu: 10 588 obyvateľov.

Tempo bytovej výstavby bolo prudšie ako výstavba obchod-
nej siete. Úmernosť v tomto smere sa už pomerne dobehúva. 
Celkový prehľad obchodov, predajní potravín a priemyselné-
ho tovaru, závodov verejného stravovania v okresnom sídle 
Dolný Kubín: Potraviny 28 predajní. Priemyselný tovar spolu 
26 predajní: Otex Žilina 8 predajní, Domáce potreby Banská 
Bystrica 4 predajne, Jednota ľudové spotrebné družstvo Trs-
tená 2 predajne, Obuv Žilina 3 predajne, Klenoty Bratislava 
1 predajňa, Drogéria Žilina 3 predajne, Mototechna Banská 
Bystrica 1 predajňa, Drobný tovar Banská Bystrica 3 predaj-
ne, Nábytok Žilina 1 predajňa. Reštaurácie a bufety: hotel 
Orava, Brezovec, Družba, Poľovník, Maják, Expresso, Stanič-
ný bufet.

V priebehu roka 1973 došlo k podstatnému zlepšeniu ob-
chodných i skladových priestorov u jednotlivých obchod-
ných systémov, čo bezprostredne úzko súviselo aj so zlepše-
ním poskytovaných služieb u týchto predajní. Mototechna sa 
premiestnila do vlastného objektu odkúpeného na Hviezdo-
slavovom námestí. Uvoľnený priestor po predajni Moto-
techna na Radlinského ulici Mestský národný výbor pridelil 
pre Slovenské hudobné vydavateľstvo v Bratislave pre Pre-
dajňu gramoplatní a hudobnín. Predajňa mäsa a údenín 
na Radlinského ulici bola tohto roku premiestnená naproti 
do bývalej predajne mlieka. Pre Optiku Mestský národný 
výbor pridelil priestory po Slovakotoure. Splnila sa takto aj 
túžba a dávna požiadavka občanov mesta Dolný Kubín k zria-
deniu tejto predajne okuliarov a opravovne optiky. Veď mu-
selo sa chodiť do Ružomberka alebo Nižnej. Predajňa Lac-
né odevy na Radlinského ulici v dôsledku nutnej likvidácie 
Chodákovského dvora bola zlikvidovaná a Mestský národný 
výbor zabezpečil náhradné priestory v objekte bývalého Ke-
liarovského domu naproti doterajšej predajni. Predajňa Po-
traviny na Medzihradskej ulici bude slúžiť občanom do roku 
1975. Perspektíva ďalšieho vývoja je spojená s výstavbou síd-
liska Banisko a nového IBV strediska. Na sídlisku Brezovec sa 
počíta s výstavbou aj obchodných priestorov po roku 1978.

U reštauračného stravovania ako aj celkovej úrovne po-
skytovaných služieb zariadeniami podnikového riaditeľstva 
Reštaurácií a Jednoty ĽSD v priebehu roka 1973 bola situácia 
nasledovná: vo väčšine prípadov na tieto prevádzky boli zo 
strany spotrebiteľskej verejnosti vznášané kritické ohlasy na 
nedostatočné zabezpečovanie pomocných prác pri udržova-
ní čistoty a hygieny v sociálnych zariadeniach. Zo strany pod-
nikového riaditeľstva ako aj jednotlivých prevádzok bol tento 
stav ospravedlnený tým, že prevádzky sú plne schopné za-

M
edzihradné (1973). Foto: Ján Brodňanský

V štvrtej časti výpisu z mestskej kroniky za rok 1973 Vám prinášame informácie  
o počte obyvateľov Dolného Kubína a jeho mestských častí a o obchodnej sieti  
a sieti služieb v meste, ako ich zachytil vtedajší kronikár mesta.

Zápisky z mestskej kroniky – rok 1973 (IV.)
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bezpečiť náležitý poriadok, pokiaľ sa týka vlastných návštev-
níkov prevádzky, ale že tento nežiadúci stav je zapríčiňovaný 
veľkou nárazovou návštevou ľudí z blízkych autobusových 
zastávok, ktorí vyhľadávajú práve len WC a ich zariadenia 
prakticky v týchto prípadoch nahrádzajú verejné WC.

Služby pre obyvateľstvo mesta a jeho okolia zabezpečujú 
tieto organizácie: Okresný podnik výroby a služieb, služby: 
Kníhviazačstvo, Rádiotelevízna opravovňa, Záhradníctvo, 
Kvetinová sieň, Viazanie vencov, Kľúčová služba, Domo-
vá údržba, Čaluníctvo, Maliarstvo, Sklenárstvo, Práčovňa, 
Zberňa prádla a šatstva, Holičstvo, Kaderníctvo, Kozmenika, 
Pedikúra, Pohrebné služby, Fotoslužba, Kominárstvo. Najbo-
ľavejším miestom a problémom Okresného podniku výroby 
a služieb v D. Kubíne je nedostatok prevádzkových priesto-
rov a pre tento nedostatok nepodarilo sa dosiaľ zabezpečiť 
kompletné pohrebné služby. Jestvujúca práčovňa a čistia-
reň, ktorá je pre celý okres nevyhovujúca najmä z nedostatku 
priestorov, je hygienicky závadná, v strede mesta, s ďalšou 
možnosťou rozšírenia sa nemôže počítať. Priestory, ktoré 
mali pôvodne slúžiť ako sklady, sú využívané pre výrobné 
účely, čo ešte viac sťažuje podmienky tejto prevádzky. Výber 
staveniska pre novú výstavbu práčovne a čistiarne bol preve-
dený v katastrálnom území Vyšný Kubín. Predpoklad zaháje-
nia výstavby objektu je v roku 1976.

Fatran zabezpečuje krajčírske a kožušnícke služby. 

Liptona, n. p. Ružomberok zabezpečuje opravárenské služ-
by elektro- a autoopravovne. Prevádza novú výstavbu au-
toservisu v mestskej časti Mokraď. Investičný náklad činí 
12 934 tis. Kčs a stavba má byť ukončená a daná do prevádz-
ky v roku 1975. Liptona t. č. zamestnáva 45 pracovníkov.  
U týchto služieb prejavuje sa nespokojnosť zo strany zákazní-
kov najmä pre zdĺhavé opravy u opravárenských služieb elek-
tro, čo bolo zapríčinené nedostatkom náhradných dielcov. Si-
tuácia sa v priebehu roka na tomto úseku podstatne zlepšila. 
Tieto práce zabezpečujú dvaja kvalifikovaní pracovníci a situ-
ácia okolo náhradných súčiastok sa tiež podstatne upravila.

Vzorodev. Doterajšie dielne i predajňa sú priestorovo nevy-
hovujúce, a preto výrobné družstvo neposkytuje celý rozsah 
služieb, spadajúcich do ich náplne. Objekt domu terajšej pre-
vádzky Vzorodev je v asanačnom pásme. Na týchto priesto-
roch počíta sa s výstavbou budovy Štátnej banky Českoslo-
venskej, pobočky v D. Kubíne, a preto dislokačná komisia 
ONV pre Vzorodev pridelila náhradné priestory v Malom 
dome služieb na sídlisku Bysterec, kde sa očakáva podstatné 
vylepšenie služieb v novom, lepšie vyhovujúcom prostredí.

Technické služby. Pri zmieňovaní sa o službách pripadá 
uviesť aj činnosť Technických služieb mesta Dolný Kubín, 
obzvlášť pri zabezpečovaní platených a neplatených služieb. 
Plán stavu pracovníkov tech. služieb je stanovený v počte 
46 pracovníkov, z toho na správu štyria pracovníci. Ide predo-
všetkým o zabezpečenie týchto prác a služieb: čistenie mes-
ta, vývoz odpadu a smetí, zabezpečovanie údržby verejného 
osvetlenia, starostlivosť o sady a parky, údržba miestnych ko-
munikácií, nákladná doprava, iné prikázané úlohy. Technické 
služby za rok 1973 zabezpečovali potrebný počet pracovní-
kov v súlade s plánom. Problémy mali v tom, že vo väčšine 
prípadov išlo o nekvalifikovaných ľudí a táto skutočnosť do 
určitej miery sťažovala podmienky pri plnení úloh.

Slovakotour cestovná a informačná kancelária. Do oblasti 
zabezpečovania služieb na úseku turistiky a cestovného ru-
chu spadá Slovakotour CIK, ktorá je zariadením Mestského 
národného výboru. Bola zriadená v roku 1971 a jej hlavnou 
úlohou je zabezpečovať rozširovanie cestovného ruchu do 
Dolného Kubína a na Oravu vôbec. Táto CIK zabezpečuje pre 
návštevníkov služby dopravné, ubytovacie, stravovacie, pre-
daj vhodných pohľadníc a suvenírov, organizuje propagač-
né športové podujatia so zameraním oboznámiť záujemcov  
s krásami prírody a získať ich za trvalých návštevníkov náš-
ho krásneho kraja. Slovakotour iniciatívne organizuje alebo 
sa podieľa na organizácii takých športových a turistických 
podujatí, ktoré propagujú prírodné krásy, pamätihodnosti 
a revolučné tradície, z ktorých sú najvýznamnejšie: tradičný 
výstup na Babiu horu na počesť V. I. Lenina, medzinárodné 
lyžiarske a jachtárske preteky, Regata Orava, Deň hôr v Rohá-
čoch, venovaný pamiatke hrdinom SNP.

Na záver je treba konštatovať, že veľkým nedostatkom pre 
mesto Dolný Kubín je tá skutočnosť, že doteraz nie je ešte 
schválený Smerný územný plán, i keď od jeho vypracovania 
uplynulo už vyše osem rokov. Jeho konečnú podobu spraco-
váva teraz Stavoprojekt Žilina a práce mali byť hotové ešte  
v treťom kvartáli 1973. Tu bude okrem iného riešená otázka  
i umiestnenie obchodnej siete čo do sortimentu i rozsahu 
predajní a bude možné v konečnej podstate riešiť trvalé 
umiestnenie jednotlivých predajní. V súčasnom období Mest-
ský národný výbor vypracováva Koncepciu rozvoja služieb do 
roku 1975 – 1980 a ďalšie obdobie s príslušným rozborom sú-
časného stavu a potrebami súvisiacimi s rozvojom D.Kubína.

Originálny zápis z mestskej kroniky z roku 1973  
spracoval Vladimír Adamec, kronikár mesta. 

Text reflektuje dobu, nie názorové presvedčenie redakcie. 
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FOTOHÁDANKA

Napíšte nám, fragment ktorej budovy v meste  
sa nachádza na fotografii.

Odpovede posielajte na adresu  
sutaz@dolnykubin.sk do 17. októbra 2022.

Vyžrebovaného výhercu odmeníme. 

V augustovom čísle našich novín ste mali uhádnuť erb 
mesta, umiestnený pod strechou Kolonádového mosta. 

Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali  
pána Jaroslava V., ktorému venujeme  

knihu Petra Hubu Priehrada II.


