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Ivanovi Chodákovi odhalili pamätnú tabuľu
Za 80 rokov svojho života sa stal vyhľadávaným lekárom, vybudoval si úspešnú športovú kariéru  
a stal sa známym najmä vďaka svojmu džentlmenskému prístupu.

mesačník október 2022 číslo 9 ročník XXXVIII

ZŠ
 P

et
ra

 Š
kr

ab
ák

a 
os

lá
vi

la
 3

0.
 v

ýr
oč

ie
Šk

ol
a 

m
á 

dl
ho

ro
čn

ú 
tr

ad
íc

iu
 v

 e
nv

iro
nm

en
tá

ln
yc

h 
 

ak
tiv

itá
ch

, v
o 

vy
uč

ov
an

í r
eg

io
ná

ln
ej

 v
ýc

ho
vy

 a
 fo

lk
ló

re
.



www.dolnykubin.sk 2 – spoločnosť

I „Na Dolný Kubín nespomínal veľmi 
často, ale mal ho jednoznačne v srd-

ci. Deň pred smrťou som ho navštívil  
v nemocnici. Bavili sme sa už len veľmi 
sporadicky, no povedal mi: -Ja už pôj-
dem do Kubína-. A to bola jedna z po-
sledných viet, čo som od neho počul,“ 
spomínal syn Ivan Chodák.

Stal sa inšpiráciou pre športovcov
Po štúdiu na Lekárskej fakulte v Bra-
tislave sa Ivan Chodák stal najnavšte-
vovanejším lekárom v meste. Popri 
štúdiu sa venoval aj aktívnemu športu. 
V národnej lige Športového klubu Slo-
van odohral 193 zápasov a dal 23 gólov. 
Svoje futbalové nadanie ukázal 11-krát 
ako reprezentant Slovenska. Ivan Cho-
dák dostal prezývku rytier v kopačkách. 
Za celú svoju športovú kariéru nebol ani 
raz vylúčený alebo napomínaný. Okrem 
futbalu sa venoval aj atletike, tenisu, 
plávaniu, hokeju či krasokorčuľovaniu. 
Za jeho džentlmenské vystupovanie  
a prístup k súperom Slovenský futbalo-
vý zväz udeľuje od roku 1994 Cenu fair 
play Ivana Chodáka. „Bol môj tréner. 
Ani raz na nás nenakričal, iba vysvet-
ľoval. Mimoriadne vzdelaný, múdry 
človek. Klobúk dole,“ zhodnotil Viliam 
Fischer, lekár a bývalý futbalista. „Pra-
jem mladým, aby mali radi šport a robili 

ho. Dobrou prácou a láskou k futbalu sa 
dajú dosiahnuť veľké veci, dostať sa aj 
do veľkého futbalu alebo do sveta. Dú-
fam, že toto slávnostné odhalenie pri-
pomenie mladým ľuďom, že aj človek 
z malého mesta môže dosiahnuť veľké 
veci,“ skonštatoval bývalý reprezen-
tant, tréner MFK DK, Ladislav Pecko.

Ivan Chodák bol belasou legendou
Po slávnostnom odhalení reliéfu sa  
v mestskom kultúrnom stredisku usku-
točnila slávnostná akadémia, v rámci 
ktorej bola odprezentovaná kniha o Iva-
novi Chodákovi z edície Belasé legendy, 
ktorá vyšla na jar tohto roku. „Sú tam 
zahrnuté jeho športové úspechy a jeho 
život, ktorý je nesmierne inšpiratívny. 
On už vo svojej podstate patrí medzi 
naše klubové belasé legendy, ktoré si 
zaslúžia mať knihu. Bohužiaľ, nemáme 
tú možnosť poďakovať sa mu osobne. 
Jediné, čo nám zostalo, bolo napísať  
o ňom knihu. Pán Chodák v tých časoch 
dokázal hrať špičkovo futbal, venovať 
sa hokeju, atletike, lyžovaniu a ešte 
vyštudovať medicínu a stať sa najlep-
ším lekárom vo svojom odbore. Takže 
môj odkaz pre hráčov je, aby mali srdce  
a vôľu,“ odkázal Stanislav Kramarič, 
projektový manažér ŠK Slovan Bratisla-
va a koordinátor pre styk s fanúšikmi.

Foto na tit. strane: Rodina a blízki I. Chodáka. (redakcia)

Mesto si koncom septembra uctilo pamiatku rodáka z Dolného Kubína, Ivana Chodáka. Za 80 ro-
kov svojho života sa stal vyhľadávaným lekárom, vybudoval si úspešnú športovú kariéru a stal sa 
známym najmä vďaka svojmu džentlmenskému prístupu. Prítomní mu vzdali hold slávnostným 
odhalením pamätnej tabule na jeho rodnom dome na Námestí P. O. Hviezdoslava.

Rytier v kopačkách  
má svoju pamätnú tabuľu

Počas besedy si zúčastnení mali mož-
nosť pozrieť aj dokumentárny film  
s názvom 100 rokov Klubu. Sú v ňom 
zachytené všetky kľúčové momenty 
celého storočného fungovania Slovanu 
Bratislava.

text a foto: redakcia

Október  
venovali seniorom

V decembri 1990 bol Valným zhromaž-
dením OSN vyhlásený október za Mesiac 
úcty k starším. Jeseň života prináša ľu-
ďom nové výzvy. Kvalitu života dôchod-
cov ovplyvňuje aj sociálne prostredie či  
vzťahy medzi ľuďmi.

I Jednota dôchodcov v Dolnom Kubí-
ne preto ponúka seniorom priestor 

na sebarealizáciu. Svedčí o tom po-
dujatie s názvom Zlaté ruky oravských 
seniorov. „Pripravili sme už šiesty roč-
ník, bohužiaľ, cez pandémiu sme orga-
nizovanie museli prerušiť. Snažíme sa  
v tejto milej akcii pokračovať, momen-
tálne máme 25 vystavovateľov,“ pove-
dal Štefan Stieranka, predseda  okres-
nej organizácie Jednoty dôchodcov  
v Dolnom Kubíne.



www.tvdk.sk3 – spoločnosť

Seniori ukázali svoju zručnosť
Svoje diela prezentovali dôchodcovia 
z celého dolnokubínskeho okresu. Na 
výstave tak nechýbali výrobky ručných 
prác či ukážky remeselníckej tvorby. 
„Naši starí a prastarí  otcovia všetko, čo 
v živote mali, si vyrobili sami. Nemali 
obchody, kde by si kupovali veci, ako 
to máme teraz. Všetko, čo vidíme oko-
lo nás, sú veci vyrábané v továrňach. 
Chceli sme preto poukázať na zručnosť 
a zvyky starých otcov a preniesť ich do 
prítomnosti, aby oslovili aj ďalších ľudí  
a aby v tom pokračovali,“ vysvetlil Šte-
fan Stieranka. „Rada sa venujem ruč-
ným prácam, robila som háčkované 
zvieratká, ponožkových panáčikov, kto-
ré som rozdala slovenským a ukrajin-
ským deťom. Dokonca som vyrábala aj 
veci technikou quilling a momentálne 
vyrábam vyšívané pohľadnice. Keďže 
bývame v bytovke a záhradku nemáme, 
tieto ručné práce sú pre mňa oddychom, 
a keď výrobok druhým podarujem, uro-
bí mi to veľkú radosť,“ vysvetlila jedna 
z vystavovateliek Antónia Jedináková. 
„Ja som sa prišla prezentovať s domá-
cimi koberčekmi, ktoré vyrábam zo sta-

rých textílií. V dnešnej dobe sa všetko 
likviduje. My už dávno separujeme a re-
cyklujeme aj látky. Tieto koberčeky, to 
je ručná práca. Staré obliečky a tepláky 
sa musia postrihať, a potom sa z toho 
utká pekný koberček. Je to pre mňa re-
lax. Pri tom si človek môže aj zaspievať. 
V minulosti, keď som sa vydala, som si 
s tým privyrábala. Dokonca sme cho-
dili po večeroch so susedkami strihať 
handry a aj sme si zaspievali, tak mi na 
to zostali pekné spomienky,“ povedala 
ďalšia vystavovateľka Otília Hubčíková. 
„Prišla som ukázať háčkované vecičky, 
drobnosti, na ďalšom stole sú veci pre 
predčasne narodené deti. Využili sme 
najmä techniku quilling, ale vyrobili 
sme aj mydielka. Je to pre mňa relax. 
Zároveň som rada medzi ľuďmi, mô-
žeme sa porozprávať a nie sme doma 
sami,“ ozrejmila Antónia Brašeňová, 
ktorá tiež prezentovala svoje výrobky.

Dôchodcovia si vychutnali kultúrny  
a zábavný program
13. októbra pripravilo mesto Dolný Ku-
bín v spolupráci s mestským kultúrnym 
strediskom pre dôchodcov aj kultúrny 

program. O zábavu v kinosále sa po-
staral známy zabávač Ander z Košíc. 
Neskôr si seniori v estrádnej sále vy-
chutnali zábavu. Do tanca hrala Šinál 
band. „Je tu skvelá atmosféra, som do-
jatá a mám z toho dobrý pocit. Hlavne 
tá hudba sa mi veľmi páči. Je rytmická, 
tak sme sa vytancovali,“ ozrejmila jed-
na z dôchodkýň. „Je to tu vynikajúce, už 
som si myslel, že po pandémii to nikdy 
neožije, ale vidím, že život naberá nový 
dych. Bolo to srdečné a všetci si vážime, 
že na nás dôchodcov nezabudli,“ po-
chvaľoval si ďalší dôchodca.

text a foto: redakcia

Desať rokov monito-
rovali bariéry v mes-

te, majú výsledky
Slovenský zväz telesne postihnutých 
zhodnotil monitoring bezbariérovosti 
v Dolnom Kubíne. Šlo o projekt na zlep-
šenie kvality života znevýhodnených 
skupín obyvateľstva. Hlavným cieľom 
bolo zlepšiť prístup občanom s telesným 
a ťažkým telesným postihnutím do rôz-
nych prevádzok a odstrániť architekto-
nické bariéry v meste.

I V utorok 4. októbra v hoteli Park 
zhodnotili výsledky monitoringu  

a ich dopad na cieľové skupiny. „Podľa 
metodiky a dotazníka sme vyhodnotili 
97 objektov. S radosťou konštatujeme, 
že v Dolnom Kubíne 83 náhodne vy-
braných objektov vyhovuje zdravotne 
znevýhodneným a len 14 objektov ne-
vyhovuje. Sme presvedčení, že komu-
nikáciou so zriaďovateľmi týchto inšti-
túcií, obchodov a prevádzok by mohlo 
dôjsť k náprave. Aj jednoduchými tech-
nickými opatreniami sa dá zabezpečiť 
prístup k týmto službám,“ skonštatoval 
riešiteľ projektu Jozef Gruchalák. 

Bariéry monitorujú takmer dekádu
Slovenský zväz telesne postihnutých 
poveril Monitoringom miestnu orga-
nizáciu v letných mesiacoch, no tí sle-
dujú bezbariérovosť už od roku 2013. 
Prevádzky s logom bezbariérovosti 
informujú o prístupných službách pre 
zdravotne znevýhodnených. Okrem 
Dolného Kubína sa do projektu zapoji-
li ďalšie tri mestá, a to Trebišov, Nové 
Mesto nad Váhom a Senec. „Keby mo-
nitoring nebol spustený od roku 2013,  
k takým výsledkom, ktoré sa dnes 
prezentovali, by sme sa nikdy nedo-
pracovali. Vidím v tom veľký prínos. 
Monitoring je potrebné znovu obno-
vovať. Budovy a služby totižpribúdajú 
aj odbúdajú. Postupne zisťujeme, čo 
je dobré a čo treba zlepšiť v prospech 
zdravotne znevýhodnených skupín 
obyvateľstva,“ povedala Monika Vráb-
ľová, predsedníčka Slovenského zväzu 
telesne postihnutých. 

Stanica železníc im komplikuje život
Podľa Slovenského zväzu telesne po-
stihnutých má Dolný Kubín veľmi dobré 
výsledky. 14 prevádzok by malo zlepšiť 
prístup zdravotne znevýhodneným. 
Problémom ostáva najmä železničná 
stanica. „Potešili ma služby, ako aj stra-

vovacie a ubytovacie zariadenia. Tro-
chu som znepokojená železnicami. Vo 
všeobecnosti je to veľký problém. Stále 
upozorňujeme na vchod do budovy že-
lezničnej stanice, samotné nástupištia  
i toalety nespĺňajú požadované kritériá. 
Predaj lístkov tiež nie je vyhovujúci. Je 
komplikované vybaviť všetky náležitos-
ti, ktoré sú potrebné na to, aby som sa 
dostala do želaného vozňa, aby som sa 
prepravila z bodu A do bodu B,“ vysvet-
lila Monika Vrábľová.

Brožúra, ktorá upozorní na prekážky 
Po dôkladnom monitoringu navrhli 
vytvoriť sprievodcu mestom vo forme 
brožúry, ktorá má obsahovať všetky 
potrebné informácie o dostupných pre-
vádzkach pre zdravotne znevýhodne-
ných obyvateľov aj návštevníkov mesta. 
„V brožúre by mali byť vytipované inšti-
túcie, kultúrne podujatia, voľný čas, 
obchody, služby, kde je bezbariérovosť 
zabezpečená. Tam, kde je nejaká malá 
bariéra, navrhujeme umiestniť zvonček 
alebo telefón. Personál následne obslú-
ži osobu so zdravotným znevýhodne-
ním,“ doplnil Jozef Gruchalák.

redakcia
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I „Tento rok sme zaviedli množstvový 
zber u podnikateľskej sféry. Veľmi sa 

nám to osvedčilo a už pri jeho zavede-
ní sme avizovali, že by sme chceli po-
kračovať ďalšou skupinou obyvateľov  
a tou je skupina, ktorá žije v rodinných 
domoch. Plán je zaviesť tento zber od 
1. januára 2023. Táto skupina obyva-
teľov je hádam najlepšie vybavená na 
to, aby mohli triediť. Mesto im pris-
tavilo dostatočnú kapacitu na všetky 
komodity, ktoré sa separujú. Zároveň 
sme z projektu umiestnili tisíc kompo-
stérov do domácností. To znamená, že 
sú pripravení aj na spracovanie a kom-
postovanie biologicky rozložiteľného 
odpadu, ktorý vzniká jednak v kuchyni 
v domácnosti, ale samozrejme aj zo zá-
hrady pri rodinnom dome. Práve takáto 
separácia, takéto triedenie a vytriede-
nie odpadu, čo sa týka biologicky rozlo-
žiteľného odpadu je žiadúce, pretože je 
ekologické a ekonomické. Odpad, ktorý 
vznikne na záhrade alebo v kuchyniach, 
možno skompostovať. Znova sa vráti na 
to isté miesto do záhradky, čím sa šet-
ria finančné prostriedky jednak mesta  
a jednak samotného obyvateľa. V tom-
to roku mesto zabezpečilo 208 kompo-
stérov a sme pripravení opätovne ich 
poskytnúť záujemcom. Predovšetkým 

obyvateľom rodinných domov, aby 
mohli svoj biologický odpad zhod-
notiť v týchto zariadeniach,“ vysvetlil 
Miroslav Kosmeľ, vedúci odb. dopravy  
a miestneho hospodárstva MsÚ DK.

Zvolia si nádobu aj periódu vývozu
Množstvový zber odpadu sa dotkne 
približne 1 400 domácností na území 
mesta. Na rozdiel od predchádzajúceho 
systému zberu komunálneho odpadu si 
obyvatelia rodinného domu, v zmysle 
platného všeobecne záväzného naria-
denia, môžu zvoliť druh nádoby a pe-
riódu vývozu podľa skutočnej potreby,  
v závislosti od množstva vytvoreného 
odpadu domácnosťou. „Podstatou ce-
lého množstvového zberu je to, že oby-
vateľ si sám manažuje odvoz odpadu. 
To, čo dokáže zhodnotiť, či už cez ná-
doby na separovaný zber alebo cez do-
máci kompostér, neskončí v nádobe na 
zmesový komunálny odpad. Technické 
služby bigotne nevyvážajú poloprázdne 
nádoby u obyvateľov, ktorí poctivo se-
parujú. Tým pádom sa šetrí životné pro-
stredie aj financie. Najmenšia nádoba je 
110 litrov. Najväčšia nádoba, ktorú po-
užívajú domácnosti, je 240 litrov. Tých 
máme však málo. Čo sa týka samotnej 
periódy, vyšli sme v ústrety domácnos-

foto: redakcia

Od 1. januára tohto roka zaviedla dolnokubínska samospráva množstvový zber komunálne-
ho odpadu pre všetky právnické osoby a samostatne zárobkovo činné osoby na území mesta. 
Radnica chce týmto spôsobom zefektívniť systém odpadového hospodárstva, zvýšiť motiváciu  
k predchádzaniu vzniku odpadov a zlepšiť jeho separáciu. Povinný množstvový zber komunálne-
ho odpadu zavádza mesto od 1. januára 2023 aj pre obyvateľov rodinných domov.

Pre rodinné domy zavádzajú 
množstvový zber odpadu

tiam, kde sa nachádza iba jeden býva-
júci. Vývoz odpadu realizujeme raz za 
mesiac. U domácností, kde je viac ľudí, 
je perióda minimálne 14 dní u zmesové-
ho komunálneho odpadu a maximálna 
perióda z hľadiska organizácie prác, aj  
z hľadiska obslužnosti technickými 
službami, je dvakrát do týždňa. Čo sa 
týka biologicky rozložiteľného odpadu, 
v letných mesiacoch ho odvážame raz 
za 7 dní a v zimných mesiacoch raz za 
14 dní,“ ozrejmil Miroslav Kosmeľ.

Nálepky na označenie nádob si vy-
zdvihnú u technických služieb
V novom, všeobecne záväznom naria-
dení o miestnom poplatku za komunál-
ne odpady a drobné stavebné odpady, 
schválilo mestské zastupiteľstvo aj sa-
dzby za liter odpadu, ktoré budú platné 
od 1. januára 2023. Jeden liter odpadu 
v 110 a 120 litrovej nádobe bude stáť 
2,1 centa. V 240 litrovej nádobe to bude 
1,7 centa. Napríklad dve až štyri osoby, 
ktoré bývajú v rodinnom dome a budú 
mať nastavený vývoz odpadu dvakrát 
mesačne v 110 litrovej nádobe, zaplatia 
ročný poplatok za vývoz komunálne-
ho odpadu vo výške 60 eur. „V týchto 
dňoch kolegyne z finančného odboru, 
v rámci šetriacich opatrení, svojpomoc-
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ne roznášajú do schránok rodinných 
domov obálky, v ktorých si obyvatelia 
nájdu oznámenia, informačný list, kto-
rý vysvetľuje, prečo sme sa rozhodli pre 
množstvový zber, aké sú výhody pre 
obyvateľov a aký bude postup zave-
denia tejto zmeny. Takisto tam nájdu 
čestné vyhlásenie. Tieto dva dokumen-
ty, oznámenie a čestné vyhlásenie, bu-
deme potrebovať doručiť na mestský 
úrad najneskôr do 30. novembra 2022,“ 
objasnila prednostka mestského úradu 
Andrea Barienčíková. „Po odsúhlasení 

údajov, ktoré vyplnia povinné osoby, 
si budú môcť obyvatelia vyzdvihnúť 
nálepky na označenie nádoby u tech-
nických služieb, tak ako to bolo u pod-
nikateľov,“ doplnil Miroslav Kosmeľ. 
„Január bude prechodným mesiacom, 
keď doladíme frekvencie vývozu, resp. 
veľkosť nádob,“ dodala A. Barienčíková.

V prípade akýkoľvek nejasností ohľa-
dom nastavenia objemu nádob, frek-
vencie vývozov, bioodpadu, komposté-
rov, samotného zabezpečenia vývozov, 

prípadne aj zakúpenia zberných nádob 
môžete mesto kontaktovať na číslach 
043/581 44 20 a 043/581 44 63 alebo 
mailom na doprava@dolnykubin.sk.

V prípade otázok ohľadom určenia oso-
by platiteľa poplatku a osôb zahrnu-
tých do množstvového zberu RD, mô-
žete mesto kontaktovať na tel. číslach 
043/581 44 37 a 043/581 44 80 príp. 
mailom na poplatky@dolnykubin.sk.

redakcia

Zrevitalizovali vnút-
roblok na Brezovci

Vnútroblok na najväčšom sídlisku zrevi-
talizovali vďaka eurofondom. Mesto na 
jeho obnovu získalo nenávratný finanč-
ný príspevok vo výške 89-tisíc eur. 

I Spolufinancovanie samosprávy bolo 
na úrovni viac ako 23-tisíc eur. Revi-

talizácia sa dotkla plochy o výmere pri-
bližne 5 100 metrov štvorcových. Úze-
mie medzi ulicami Mierová a Odbojárov 
je kompletne bezbariérové. „Cieľom 
tohto projektu bolo vybudovať nový 
priestor, ktorý skvalitní život obyvate-
ľom mesta. Teda hlavne tým, ktorí žijú  
v blízkosti tohto vnútrobloku,“ vysvetli-
la Beata Valeková z referátu regionálne-
ho rozvoja a cestovného ruchu MsÚ DK.

Vnútroblok dostal novú podobu
Vnútroblok postavili pred 50 rokmi. 
Väčšími úpravami odvtedy neprešiel. 
Stavebné práce trvali 4 mesiace. Súčas-
ťou rekonštrukcie bola kompletná ob-
nova ihriska a chodníkov. Nechýbajú tu 
ani lavičky, ktoré môžu využiť obyvate-
lia na oddych. Pre deti vybudovali rôzne 
hracie prvky na trávenie voľného času. 

Zaujímavosťou je aj edukačný panel na 
vzdelávanie. V rámci riešeného územia 
vznikli aj nové pešie trasy plynulo nad-
väzujúce na pôvodné. „Tieto spevnené 
plochy, ktoré boli vybudované, sú na-
vrhnuté tak, aby prepájali jednotlivé 
časti sídliska. To znamená, aby to ne-
bola uzatvorená plocha, aby sa dalo 
plynule prechádzať z jednej časti do 
druhej. Novovzniknutá štvorcová plo-
cha slúži na loptové hry a bicyklovanie. 
Bola ohradená pletivom, aby v prípade 
hier neunikala deťom lopta smerom na 
chodníky. Dôležité je aj to, aby sa cítili 
bezpečne,“ ozrejmila B. Valeková.

Kládli dôraz aj na životné prostredie
Cieľom projektu bolo aj zlepšenie envi-
ronmentálnych aspektov v meste. O to 
sa snažila radnica cez vybudovanie prv-
kov zelenej infraštruktúry, adaptáciou 
urbanizovaného prostredia na zmenu 
klímy, ako aj zavádzaním systémových 
prvkov na zvyšovanie biodiverzity.  
V rámci revitalizácie došlo k rekultivácii 
trávnatých plôch, výsadbe nových zá-
honov a zelene. Samospráva doplnila 
aj kroviny v rámci novovzniknutých te-
rénnych úprav. Samozrejmosťou bolo 
i vytvorenie dažďovej záhrady. „Keď 
sme vybudovali tieto asfaltové plochy 

a chodníčky, museli sme zabezpečiť 
to, aby voda z nich stekala prioritne 
do prírody, do prostredia. Takisto sme 
museli brať ohľad na to, akú zeleň tu 
vysadíme. Záležalo nám na tom, aby 
táto zeleň zabezpečovala odhlučnenie 
obytnej časti od vnútrobloku ako aj 
zadržiavanie prachov či peľov. Takisto 
sme do vnútrobloku osadili domček 
pre belorítky na podporu biodiverzity  
a aj hmyzí domček. Samozrejme, kríč-
ky, ktoré tu boli vysadené, takisto 
podporia biodiverzitu vo vnútrobloku. 
Ďalšou zaujímavosťou je to, že sme za-
bezpečili úsporné led svietidlá, ktoré 
svietia tak, aby sa nerozširoval svetelný 
smog. Chceme tak prispieť k ochrane 
našej planéty,“ dodala Beata Valeková.

text a foto: redakcia

Stavajú ihrisko pre 
znevýhodnené deti

D. Kubín začal s výstavbou inkluzívneho 
detského ihriska. Súčasťou budú bezba-
riérový kolotoč, hojdačka a pieskovis-
ko. Dominantou bude 20 metrový hrací 
priestor v tvare lode z agátového dreva.

I Vďaka špeciálnym hracím prvkom 
budú môcť priestor navštevovať deti 

so zdravotným znevýhodnením a hrať 

sa spoločne s ostatnými. „Cieľom tohto 
projektu je integrovať deti, ktoré majú 
hendikep alebo sú na vozíčku. Chceme, 
aby sa stretli spolu so zdravými deť-
mi na jednom detskom ihrisku, aby sa 
dokázali takýmto spôsobom spoločne 
hrať a zabávať. Časť, kde budú inštalo-
vané tri povinné prvky, bude tvorená 
z gumy. Celý vstup na detské ihrisko 
bude bezbariérový. Ostatná časť plo-
chy je z gumových rohoží, ktoré budú 
zatrávnené. Priestor, ktorý bol vybraný, 
poznajú Kubínčania ako Píšťalku. Ide  

o oplotený priestor na Bysterci. Je to 
veľmi pokojná zóna s dobrým prístu-
pom,“ vysvetlil Miroslav Kosmeľ, vedúci 
odboru dopravy a miestneho hospo-
dárstva. Podkladové vrstvy zrealizova-
li technické služby. Mesto z rozpočtu 
investovalo 33 000 eur. Druhú polo-
vicu získalo ako nenávratný finančný 
prostriedok. Dokončenie ihriska je na-
plánované v jarných mesiacoch v roku 
2023. 

redakcia
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I „D. Kubín patrí medzi prvé mestá, ktoré začnú realizovať 
tento projekt. Teda projekt v oblasti moderných techno-

lógií miest na Slovensku. Oprávnené výdavky nášho projektu 
predstavujú zhruba 450-tisíc eur. Z nich bude mesto spolufi-
nancovať päť percent, čiže cca 23-tisíc eur,“ uviedla Beata Va-
leková, projektová manažérka z referátu reg. rozvoja MsÚ DK.

Bezpečnosť bude strážiť 52 kamier
„V Dolnom Kubíne je plánovaných 52 inteligentných kamier. 
Budú prepojené s mestskou políciou, ktorá ich bude využí-
vať, či už v rámci riešenia deliktov alebo nejakých trestných 
činov. Zároveň sú plánované aj kamery s termovíziou,“ ozrej-
mil konateľ VJ control, s. r. o. Vladimír Staňo, dodávateľ rie-
šenia projektu. „Budú rozmiestnené po území celého mesta 
Dolný Kubín a po mestských častiach. Ich umiestnenie je už 
naplánované a zadefinované,“ ozrejmila Beata Valeková. „Na 
vstupoch budú merať aj rýchlosť, počítať autá. Budú vedieť 
rozlišovať trasovanie ľudí, čiže mesto získa informácie, kam 
napríklad v budúcnosti naplánovať chodník, ktorá ulička je 
viac využívaná pešími, ktorá je viac využívaná napríklad cyk-

listami a podobne. Súčasťou je aj inteligentný riadiaci prvok 
do rozvádzačov pre verejné osvetlenie,“ doplnil Vladimír Sta-
ňo. „Prioritné bolo zabezpečiť bezpečnosť občanov. To rieši 
kamerový systém a aj osvetlenie mesta,“ dodala B. Valeková.

Dohľad bude mať mestská polícia
Modernizáciou prejde aj pult centrálnej ochrany, ktorý aktu-
álne tvorí 18 kamier, a tiež priestory stálej služby mestskej 
polície. Jej príslušníci budú po zrealizovaní projektu moni-
torovať aj všetky vstupy a výstupy z mesta. „Tento priestor 
sa úplne zmení od základov. Na stene bude umiestnených 
šesť veľkých monitorov. Osobne som veľmi spokojný. Bude 
to jedno z prvých miest na Slovensku s kamerovým systé-
mom v takomto rozsahu. Bude monitorovaný vstup do mesta  
z každej strany od Baniska, Kňažej, Oravskej Poruby, Pucova 
i Bzín. Všetky tieto vstupy budú pokryté, rovnako aj výstupy. 
Analytické kamery budú zaznamenávať ŠPZ-ky, respektíve 
druh vozidla, osobné, nákladné a autobusy,“ vysvetlil náčel-
ník Mestskej polície Dolný Kubín Dušan Medzihradský.

K niektorým údajom bude mať prístup aj verejnosť
Súčasťou projektu je aj vytvorenie softvérovej platformy na 
zber analytických dát. Využívať ju bude vedenie mesta na 
svoje budúce rozhodnutia, ale prístup k niektorým údajom 
budú mať aj obyvatelia. Platformu bude možné rozširovať  
o ďalšie inteligentné systémy. „Občania budú môcť zisťovať, 
aká hustota áut plynie do mesta, koľko áut z mesta vyšlo, koľ-
ko áut do mesta prišlo. Takisto budeme vedieť, ktoré vetvy 
verejného osvetlenia svietia, ktoré nesvietia, kde je nejaká 
porucha,“ doplnila Beata Valeková. Celý smart projekt by mal 
byť v Dolnom Kubíne zrealizovaný do septembra 2023.

redakcia

foto: redakcia

Dolnokubínska samospráva ešte v roku 2020 predložila Ministerstvu investícií, re-
gionálneho rozvoja a informatizácie SR projekt na realizáciu moderných techno-
lógií, týkajúcich sa kamerového systému a verejného osvetlenia v Dolnom Kubíne. 
Mesto so smart projektom uspelo a po dvoch rokoch príprav a verejnom obstará-
vaní začína s jeho realizáciou.

Mesto získa nový bezpečnostný  
a analytický kamerový systém
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Samospráva pripravuje štúdiu  
statickej dopravy na Brezovci

Dolnokubínska samospráva začala ešte v minulom roku s prí-
pravou rozsiahlej štúdie statickej dopravy na sídlisku Brezovec. 
Jej cieľom je posúdiť možnosti parkovania a zavedenia regulo-
vanej dopravy v tejto mestskej časti. Po pandemickom období, 
ktoré nereflektovalo reálny stav statickej dopravy na Brezovci, 
začali projektanti od septembra mapovať aktuálnu situáciu  
v teréne. Známe sú už aj prvé výsledky a návrhy riešení.

I „Brezovec je v súčasnosti veľmi vyťažené sídlisko, ktoré už 
toto regulovanie potrebuje. Na základe toho sme chceli 

pristúpiť k regulovaniu aj pomocou odborných prieskumov. 
Projektová dokumentácia by potom navrhla možnosti zregu-
lovania daného sídliska,“ vysvetlil projektant a tvorca štúdie 
Marcel Tichý.

Chýbajú stovky parkovacích miest
Štúdia analyzuje okrem iného aj aktuálny stav obyvateľstva 
na Brezovci, počet bytov a rezidentov, legálnych parkovacích 
miest na spevnených plochách a počet automobilov. „Za 
účelom vypracovania projektovej dokumentácie sme vyko-
nali dopravné prieskumy. Boli vykonané v čase dopravnej 
špičky aj v čase mimo špičky, takisto cez pracovný deň aj po-
čas víkendov. Štúdiou sa zistilo, že v celom sídelnom útvare 
je vyše 1 000 parkovacích miest a v čase dopravnej špičky je 
potrebné, aby obyvatelia Brezovca mali okolo 1 500 parkova-
cích miest,“ ozrejmil M. Tichý.

Riešením sú aj jednosmerky
Pripravovaná štúdia rieši aj to, ako chýbajúce parkovacie 
miesta na Brezovci získať. V hre je aj zjednosmernenie niekto-
rých ulíc. „Toto regulovanie treba zabezpečiť pomocou via-
cerých možností. Jednou z možností je nájsť ďalšie vhodné 
parkovacie miesta, urobiť stavebné úpravy, poprípade zjed-
nosmerniť existujúcu uličnú sieť. Mohlo by sa jednať o ulice 
Martina Hattalu a Ľudovíta Štúra. Zjednosmernenie pripadá 
do úvahy aj na ulici Dukelských hrdinov, ako aj na ulici Mie-
rová,“ doplnil Marcel Tichý s tým, že štúdia zadefinuje lokali-
ty, ktoré by sa mohli doplniť o nové parkovacie miesta alebo 
parkovacie domy, nie však na úkor kvalitnej, zmysluplnej  
a využívanej zelene. Cieľom pripravovanej parkovacej politiky 
je okrem vrakov vytlačiť z ulíc aj autá, ktoré majú vlastné ga-
rážové státie. Podľa dopravného prieskumu sa týmto uvoľní 
až 10 percent z celkového počtu parkovacích miest. Zhotovi-
telia štúdie sa zaoberajú aj možnosťami rozšírenia autobuso-
vej dopravy na Brezovci. Dlhodobou požiadavkou obyvateľov 
je dostať autobusy aj na ulice Dukelských hrdinov a Mierovú. 
„Všetko bude závisieť od šírkových pomerov na jednotlivých 
komunikáciách,“ doplnil projektant a tvorca štúdie.

Vedenie mesta popri dopravných štúdiách zisťuje, koľko 
vozidiel na Brezovci nepatrí Dolnokubínčanom a Brezovča-
nom. Prioritou je parkovanie pre rezidentov a obyvateľov  
s trv. pobytom na Brezovci. Projektový tím spracováva tech-
nické možnosti štúdie a projektovej dokumentácie. Tá bude 
predstavená poslancom a verejnosti na pripomienkovanie.

redakcia

Vyhodnotili súťaž  
o najkrajšiu predzáhradku

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku pri bytovom dome má svojich 
víťazov. Cieľom súťaže je motivovať občanov mesta a bytové 
spoločenstvá, aby sa aktívne zapájali do zveľaďovania verej-
ných priestorov v Dolnom Kubíne.

I O prvé aj druhé miesto sa delia štyri bytové domy. „Ten-
to rok bol druhý ročník, keď sme vyhlasovali súťaž len 

pre bytové domy. Prihlásilo sa päť bytových domov, ktoré 
odprezentovali svoju prácu a ukázali húževnatosť krásnymi 
aranžmánmi a výsadbou,“ zhodnotila Emília Jurčíková, pred-
sedníčka Komisie revitalizácie zelene a environmentálneho 
rozvoja. Prvé miesto spoločne obsadil bytový dom Na Sihoti 
1162 a bytový dom ulica SNP 1201. „Dve druhé miesta boli 
udelené spoločne bytovému domu na Aleji slobody 1883 
a Dukelských hrdinov 2041. Udelili sme aj tretie miesto pre 
bytový dom na Pelhřimovskej 1192,“ povedala Oľga Remov-
číková, členka Komisie revitalizácie zelene a environ. rozvoja.

Chcú, aby vytvorili komunitu
Súťaž má okrem ekologického aj komunitný rozmer. Pre víťa-
zov bola pripravená aj finančná odmena, ktorú môžu uplatniť 
v záhradníctve Vaňo. „Cieľom súťaže nie je len zveľaďovanie 
priestorov bytových predzáhradiek, ale je aj rozvíjanie a spá-
janie komunitných spoločenstiev, aby sa do tejto realizácie 
zapájalo čo najviac obyvateľov bytových domov. Na víťa-

zov čakali poukážky, ktoré sú podporované zo záhradníctva 
Vaňo. Prvé dve miesta boli podporené finančnou sumou 100 
eur, ďalšie druhé dve miesta finančnou sumou 70 eur a po-
sledné tretie miesto finančnou sumou 50 eur,“  vysvetlila Emí-
lia Jurčíková. Komisia hodnotila najmä funkčnosť priestoru, 
celkový prínos pre verejnú zeleň v meste a estetickú stránku. 

text a foto: redakcia
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I „Tridsaťročný človek je mladý, plný síl. Verím, že aj táto 
škola je plná síl a myslím, že to tak aj vyzerá. Máme veľ-

ký potenciál, minimálne ďalších 30 rokov, a potom uvidíme,“ 
úsmevne zhodnotila riaditeľka ZŠ P. Škrabáka Mária Stude-
ničová. „Sú to krásne oslavy. Táto škola má pevné piliere. 
Verím, že im to pôjde takto aj naďalej. Prajem im veľa spo-
ločných síl i dobrú spoluprácu s rodičmi, žiakmi, učiteľmi  
a prevádzkovými zamestnancami. Nech sa im darí. Sú úžasní 
pokračovatelia toho, čo bolo vytvorené,“ doplnila Magdaléna 
Kubisová, bývalá riaditeľka ZŠ P. Škrabáka.

Svoje miesto si tu nájde každé dieťa
Škola začala písať svoju históriu v roku 1992, ešte v priesto-
roch ZŠ na Nemocničnej ulici. Riaditeľ Štefan Matuška musel 
okrem nedostatku finančných prostriedkov riešiť aj problé-
my súvisiace s výstavbou novej budovy na ulici M. Hattalu.  
O dva roky neskôr otvára jej prvý pavilón, kde sa začínajú 
učiť žiaci prvého stupňa. V roku 1996 sa stala riaditeľkou 
školy Viera Baňasová, ktorá o rok na to uviedla do prevádzky 
ďalší blok budovy, do ktorého sa presťahovali žiaci druhého 
stupňa a otvorila aj novú školskú jedáleň. V roku 2001 riadila, 
vtedy ešte ZŠ na ulici Martina Hattalu Magdaléna Kubisová. 
Z dôvodu racionalizačných opatrení došlo v roku 2006 k zlú-
čeniu ZŠ Nemocničná so ZŠ na ulici Martina Hattalu. Tá o dva 
roky neskôr nesie čestný názov ZŠ Petra Škrabáka. Magdalé-
na Kubisová ju viedla dvadsať rokov. „Bolo to úžasné vďaka 
mojim kolegom, ale aj všetkým pracovníkom, rodičom a žia-
kom. Robili sme rôzne projekty. Teším sa, lebo sa pokraču-
je v rozbehnutých projektoch a zároveň sa zavádza aj niečo 
nové. Žiaci a pedagógovia mali vždy veľmi dobré výsledky,“ 
zaspomínala Magdaléna Kubisová. „Veľké plus je to, že svoje 
miesto si tu nájde každé dieťa. Vieme, že deti sú rôzne. O to 
sa veľmi snažíme, hádam to bolo dnes aj vidno. To druhé, čo 

by sme chceli a zatiaľ sa nám to darí, je otvoriť školu pre ľudí 
bez rozdielu veku či záujmov v sobotu a v nedeľu popolud-
ní. Prichádzajú tu ľudia z celého Slovenska a za to sme veľmi 
vďační,“ doplnila Mária Studeničová.

Zelená škola orientovaná na tradície
ZŠ P. Škrabáka získala za svoje 30-ročné pôsobenie množstvo 
cien a certifikátov. Je zelenou školou, má ukážkovú prírod-
nú záhradu, približuje žiakom folklór a vyučuje regionálnu 
výchovu. „Táto škola už dlhodobo dosahuje veľmi dobré vý-
sledky v dvoch oblastiach. Je to jednak takzvaná zelená ško-
la. To sú školy, ktoré sa špeciálne venujú environmentálnej 
problematike. ZŠ P. Škrabáka má v tomto z našich škôl naj-
väčšiu tradíciu a dosahuje aj najlepšie výsledky. Dôsledkom 
toho je aj vybudovanie veľmi peknej záhrady. V sade majú 
mnohé odrody, ktoré sú na Slovensku už takmer vyhynuté. 
Nechýbajú ani včely. ZŠ P. Škrabáka je škola s takzvanou regi-
onálnou výchovou. To znamená, že majú vo svojom školskom 
vzdelávacom programe aj tento predmet, pripravili si vlastné 
osnovy, vlastné učebnice i vlastný program. Tradíciu tu má aj 
folklórny súbor Kolovrátok,“ ozrejmil Michal Švento, vedúci 
odb. školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ DK. „Tradície 
treba zachovávať, lebo to tradičné je väčšinou veľmi dobré 
a múdre. Príroda je veľká učebnica. Neklame, je úprimná. 
Je veľmi čitateľná a naučí každého, aj manuálne zručného, 
aj bystrého, aj matematika, aj technika. Je pre všetkých,“ vy-
svetlila Mária Studeničová. „Je to vzácny dar pre deti, pretože 
je to zážitková forma učenia. Je to život. Toto, ak sa dostáva 
deťom od malička, tak si to ponesú ďalej. Preto im prajem, 
aby zeleň a prírodu rozvíjali a chránili,“ zaželala Magdaléna 
Kubisová.

redakcia

foto: redakcia

Základná škola Petra Škrabáka má 30 rokov. Svoje výročie oslávila spolu s pria-
teľmi, absolventmi a podporovateľmi školy na slávnostnej akadémii 5. októbra  
v divadelnej sále mestského kultúrneho strediska.

ZŠ Petra Škrabáka oslávila  
30. výročie založenia
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Publikácia odhaľuje históriu 
Červeného kríža na Orave

Ľudskosť, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľná 
služba, jednota a svetovosť. Tieto slová vyjadrujú dôvod exis-
tencie Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného 
polmesiaca. 

I Svetová inštitúcia pôsobí aj na Slovensku. Jej vyše 140-roč-
nú históriu na Orave zachytil vo svojej novej knihe Miroslav 

Liška. Nesie názov Rytieri oravského srdca. „Rytieri mali svo-
ju hodnosť ako aj povedomie, že patria k takzvanej šľachte. 
Aj pracovníci Červeného kríža, i keď pochádzali z rôznych so-
ciálnych pomerov na Orave, si tento titul právom zaslúžia,“ 
vysvetlil Miroslav Liška.

Poďakovanie patrí zdravotníkom
V knihe autor zmapoval aj písomné dokumenty, fotografické 
či dokumentačné materiály. Jeho cieľom bolo podať čo naj-
konkrétnejší a najpravdivejší obraz o histórii ako aj  rozsiahlej 
činnosti Červeného kríža v oravskom regióne. Dôraz však kla-
die na nezištnú prácu zdravotníkov. „Knižočka je venovaná 
Červenému krížu, teda všetkým zdravotným sestrám a leká-
rom. Publikáciu som napísal aj z toho dôvodu, že moja žena 
odchádza do dôchodku ako aj jej kolegyne, takže táto knižka 
je predovšetkým venovaná im,“ povedal autor publikácie.

Červený kríž robil zdravotnícku osvetu
Cez životné príbehy mnohých zdravotníckych pracovníkov 
autor odhaľuje činnosť humanitárnej organizácie od roku 
1778 až po súčasnosť. Tá dlhé desaťročia robí zdravotníc-
ku osvetu. „História siaha až do Rakúsko-Uhorska, tak ako 
sa aj v knižke hovorí, bola to vlastne spoločnosť žien, ktoré 
priniesli myšlienku Červeného kríža a zdravotníckej práce, 
ale aj osvety na Oravu. Neskôr, po roku 1919 sa myšlienka 
začala rozvíjať už na tradíciách Červeného kríža ako medzi-
národnej organizácie,“ vysvetlila Zuzana Kršková, riaditeľka 
SČK - územného spolku Orava D. Kubín. Zaujímavosťou je in-
formácia o histórii očkovania. „Prvý, kto robil očkovanie, bol 
vlastne Slovák, alebo povedzme občan Rakúsko-Uhorska, 
ktorý žil v Prešove. To je zaujímavý poznatok pre Európu. My 
Slováci sme boli prví, ktorí očkovali,“ ozrejmil Miroslav Liška.

Červený kríž pokračuje vo svojej činnosti
Na vydaní publikácie sa podieľalo OZ Homo Erectus a mesto 
Dolný Kubín. „Knihu som čítala. Je tam veľa informácií, ktoré 
sme priniesli v publikácii k osemdesiatemu výročiu. To tvorí 
jadro tejto knižky. Prináša však i mnoho cenných informá-
cií, ktoré sa nabalili na tieto pôvodné informácie, za čo som 
veľmi vďačná. Aj ja som sa dozvedela veľa nového,“ objasni-
la Zuzana Kršková. Na Orave má Slovenský Červený kríž 37 
miestnych organizácií a vyše dvojtisícovú členskú základňu.

redakcia

Skupina AYA oslávila 30-tku
„Dúfam, že prídete, máme výročie,“ hovorí do telefónu Mário 
Tománek. Po chvíli volám späť, že veľmi radi. Máme tam pred-
sa Borisa Lettricha, rodáka z D. Kubína. Bola by hanba neprísť. 

I Do žilinského tenisového centra sme s Ďurom dorazili pol-
hodinu pred začiatkom. Pri pohľade na obrovské pódium 

som sa ho spýtal, prečo musí byť bubeník Pažo za sklom. Vraj, 
aby nevyhadzoval ostatných z rytmu, znela žartovná odpo-
veď. Ale pravý dôvod bol ten, aby bol akusticky oddelený  
a aby nevznikali presluchy do ostatných mikrofónov.

Myslím si, že na 28. september tak skoro určite nezabudne-
me. AYA už totiž stojí na slovenských pódiách neuveriteľných 
tridsať rokov. Celé to vypuklo presne o pol ôsmej večer. Na 
pódium sa spolu s nimi postavili aj členovia Štátneho komor-
ného orchestra zo Žiliny. Pod vedením dirigenta Adriána Ko-
koša sypali jeden hit za druhým. Okrem známych vecí, ktoré 
poznáme z rádií, odzneli aj piesne, ktoré na koncertoch nepo-
čujeme. Myslím si, že nikoho neurazím, ak spomeniem piesne 
Príď, Snívam či Posledná svetová a Malý princ. Lietaj, dýchaj, 
buď či Do neba volám, samozrejme, chýbať nemohli.

Nebolo by koncertu, kde by si chlapi nespomenuli na svojich 
kamarátov Vlada Pavla a Mareka Majtána. Títo páni zhora do-
hliadli na to, aby sa koncert vydaril. Samotný koncert nebol 
len o hudbe a o spomienkach. Dirigent Adrián Kokoš svojou 
dirigentskou paličkou uviedol do života ich najnovšie dielo 
s názvom AYA 09:30. Album obsahuje desať skladieb, z toho 
tri nevydané single, ktoré už počuť v éteri: S Tebou život má 
chuť, Pondelok prespím a Čiary. Nájdeme na ňom aj päť no-

vých piesní, vrátane singla Len to prosím nerieš a dve akus-
tické verzie O Tebe a Lietaj, dýchaj, buď. CD vyšlo 24. 9. 2022.

Pri pohľade na jeho obal som sa neubránil spojitosti s al-
bumom 04:10. Štvrtý album, desať rokov na scéne. Teraz tu 
máme deviaty album a tridsať rokov na hudobnej scéne. Keby 
mi niekto pred pätnástimi rokmi povedal, že budem súčasťou 
tridsiateho výročia skupiny AYA, tak by som mu jednoducho 
neveril. Takmer tisícka návštevníkov sa skvele bavila. Dokon-
ca som mal pocit, že by sme vydržali aj dlhšie. Nehovoriac  
o tom, že Malého princa by sme mohli počúvať donekonečna. 
Táto pieseň sa stala doslova medzigeneračnou záležitosťou. 
Potvrdila mi to aj 18-ročná Kika, študentka Obchodnej aka-
démie v Dolnom Kubíne. Na moju otázku, či pozná niečo od 
skupiny AYA, najskôr odpovedala, že asi nie. Keď som jej však 
pustil Malého princa, spoznala ho hneď. Ja sám som začal 
skupinu AYA naplno vnímať s príchodom ich štvrtého albumu 
a s piesňami Love song, Modré z neba a Lietaj, dýchaj, buď.

text a foto: Boris Hrudál, hudobný recenzent
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I „Nikdy som nemala ambíciu byť na 
vedúcej pozícii. Namotivovala ma 

a postrčila moja pani riaditeľka Nelka 
Michalicová zo škôlky. Povedala mi, že 
mám dobré organizačné schopnosti 
a že sú to veci, ktoré by ma bavili. Tak 
som nad tým porozmýšľala, prijala som 
výzvu a šla do toho. Napísala som pro-
jekt a prešla úspešne výberovým kona-
ním,“ vysvetlila nová riaditeľka MsKS 
Martina Mesárošová.

Chce modernizovať kultúru i budovu 
Súčasťou výberového konania bola 
aj verejná prezentácia vlastnej kon-
cepcie rozvoja mestského kultúrneho 
strediska. V nej sa Martina Mesárošová 
zamerala na zmodernizovanie kultúry 
v Dolnom Kubíne. „Blízke sú mi hlavne 
detské akcie, pretože viac ako dvad-
saťpäť rokov som pracovala s deťmi. 
Takisto aj v materskej škole sme mali 
množstvo detských podujatí. Štyri či 
päťkrát ročne boli usporiadané práve  
v MsKS. Samozrejme, chceme pritiah-
nuť aj viacej mládeže. Viac akcií bude 
vonku, nech ľudia vidia, že sa tu niečo 
deje. Chcela by som zmodernizovať kul-
túru v Dolnom Kubíne. Pokračovať bu-
deme v podujatiach, ako sú Dni mesta 
alebo Katarínske trhy. V tých, ktoré na-
ozaj fungujú ako Hviezdoslavov Kubín 

či Tanečný Kubín, ale pribudnú aj úpl-
ne nové akcie. Nápady samozrejme sú, 
len sa treba do toho pustiť a zrealizovať 
ich,“ povedala Martina Mesárošová. 
Pred novou riaditeľkou stojí aj niekoľ-
ko stavebnotechnických výziev. Budo-
va mestského kultúrneho strediska sa 
pripravuje na rozsiahlu rekonštrukciu 
a obnovu potrebuje aj svetelná či zvu-
ková technika. „Budova MsKS funguje 
od roku 1986. Je vidieť, že vonkajšia 
fasáda potrebuje rekonštrukciu. Čo sa 
týka interiéru, sú to krásne priestory, 
naozaj exkluzívne. Divadelná sála alebo 
i estrádna, ktorá ponúka skvelé mož-
nosti či už na stužkovú alebo na svad-
by. Obe potrebujú samozrejme zlepšiť 
technickú kvalitu osvetlenia a mnoho 
iného,“ Martina Mesárošová.

Nasadla do idúceho vlaku
Nová riaditeľka nastúpila do funkcie  
v čase vrcholiacich príprav Kubínskeho 
jarmoku. Z jeho výsledkom je nadmieru 
spokojná. Podľa jej slov je za tým práca 
všetkých zamestnancov strediska, na 
čele s dočasne poverenou riaditeľkou 
Naďou Dudášovou. „Návštevnosť bola 
vynikajúca. Samozrejme, skupiny už 
boli dohodnuté predtým, takže všetko 
bolo nachystané a naozaj to bol veľ-
ký ťahák pre divákov. Aj reakcie ľudí 

foto: redakcia

Od 1. septembra je novou riaditeľkou Mestského kultúrneho strediska (MsKS) v Dolnom Kubíne 
Martina Mesárošová. Tú na základe výsledkov výberového konania vymenovalo mestské zastupi-
teľstvo. Martina Mesárošová pracovala najskôr ako vychovávateľka v domove sociálnych služieb 
a neskôr v Materskej škole Na Sihoti, kde bola 15 rokov zástupkyňou riaditeľky.

Novou riaditeľkou MsKS  
je Martina Mesárošová

sú skvelé, teda myslím si, že jarmok 
dopadol na jednotku. Chcela by som 
pozvať občanov, aby nás sledovali aj 
na stránkach, či na Facebooku, či na In-
stagrame, lebo sa tam dozvedia všetky 
novinky, aké filmy premietame a čo sa 
deje v kultúrnom dome. Vyzývam ich aj 
k tomu, aby napísali svoje pripomienky, 
čo by chceli zlepšiť a naopak, čo sa im 
páči. Budeme radi za spätnú väzbu,“ 
dodala nová riaditeľka.

Na jeseň pripravilo MsKS Talkshow Pet-
ra Marcina, divadlo Novej scény či Piano 
Show Jozefa Hollého. Okrem pravidel-
ných kino premiér by sa mal predstaviť 
aj Slovenský ľudový umelecký kolektív. 

redakcia

Odštartovali Kubín-
sku hudobnú jeseň

I Tak ako pred rokom, aj teraz mali mi-
lovníci vážnej hudby možnosť, v rám-

ci Kubínskej hudobnej jesene (KHJ), 
započúvať sa do melódií Solamente 
Naturali. V Kňažej, v Kostole sv. Šimona 
a Júdu, zazneli nové pohľady na zabud-
nuté zbierky 18. storočia zo Slovenska 
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Pripomenuli si  
200. výročie narode-

nia P. M. Bohúňa
K najvýznamnejším maliarom štúrovské-
ho hnutia patrí Peter Michal Bohúň. Jeho 
výtvarná činnosť bola spätá s národ-
ným obrodením. Narodil sa pred dvesto 
rokmi v obci Veličná, kde si pripomenuli  
2. októbra jeho osobnosť a pôsobenie. 
Spomienkové podujatie začalo koncer-
tom v evanjelickom kostole.

I „Peter Michal Bohúň je osobnosť, 
ktorá je úzko spätá s našou zák-

ladnou umeleckou školou, lebo je po 
ňom pomenovaná. Pre nás je to srd-
cová záležitosť. V dnešnom hudobnom 
programe vystúpili naši žiaci spolu so 
svojimi učiteľmi. Predstavili hudbu ro-
mantizmu z 19. storočia, ktorú počúval 
aj Peter Michal Bohúň,“ vysvetlil riaditeľ 
ZUŠ P. M. Bohúňa Michal Janiga.

Zdokumentoval spoločnosť v 19. st.
Súčasťou programu bola aj prednáška 
o živote a tvorbe oravského rodáka. 
Ten sa narodil v rodine evanjelického 
farára. Vyštudoval pražskú Akadémiu 
výtvarných umení. Obsahom jeho ma-

lieb sú najmä portréty slovenských ná-
rodných dejateľov, ale aj oltárne obrazy  
a krajinomaľba prírodných motívov. 
„Zanechal vernú dokumentáciu spo-
ločnosti Slovenska z druhej polovice 
19. storočia. Sú to nielen charakterové 
vlastnosti portrétovaných osôb, ale na-
príklad aj odev a prostredie, v ktorom 
žili,“ objasnil pracovník Národného bio-
grafického ústavu Slovenskej národnej 
knižnice v Martine Zdenko Ďuriška.

Podporoval národných buditeľov
Peter Michal Bohúň sa zúčastnil aj vý-
znamných osvetových a politických 
akcií národných buditeľov. „Každé 
spoločenstvo je len tak silné, ako je 
najsilnejšie najslabšie ohnivko v ňom. 
Je preto veľmi dôležité vnímať a pri-
pomínať si odkaz štúrovskej generácie. 
Viacerí štúrovci si v tomto roku pripomí-
najú 200. výročie od svojho narodenia, 
podobne ako aj Peter Michal Bohúň,“ 
ozrejmil podpredseda Matice sloven-
skej Marek Nemec. „Naša obec Veličná 
je vlastne bývalé župné mesto celej 
Oravy. Vyrastalo tu veľa významných 
osobností. Peter Michal Bohúň bol jed-
ným z nich. Bol maliarom, ktorý svoje 
národné budenie pretavoval do svojich 
obrazov,“ vysvetlil Daniel Laura, staros-
ta obce Veličná. „Štúrovcov aj P. M. Bo-

húňa spájala láska k Pánu Bohu a tá ich 
viedla k láske k človeku a národu. Toto 
sa prejavovalo i v jeho dielach. Jeho 
najväčším odkazom pre dnešok je, aby 
sme aj my vedeli túto lásku nachádzať, 
lebo svetu chýba,“ doplnil evanjelický 
farár vo Veličnej Vladimír Kunovský.

Odkaz Petra Michala Bohúňa pripo-
mína pamätná tabuľa
Na jeho počesť mu odhalili pamätnú 
tabuľu, ktorú umiestnili pred kosto-
lom. Jej autorom je výtvarník Hiero-
ným Balko. „Pomníček je vytvorený na 
báze mramorového podstavca, akéhosi 
piliera. Na ňom je umiestnené poprsie  
a hlava maliara Bohúňa vo veľkosti asi 
50 centimetrov,“ vysvetlil autor pamät-
níka Hieroným Balko.

text a foto: redakcia

Deti spoznávali  
významného  

oravského maliara
Odkaz jedného zo zakladateľov sloven-
ského výtvarného umenia zaznel počas 
kultúrneho vystúpenia 13. októbra vo 
Vyšnom Kubíne. Peter Michal Bohúň 
zanechal diela, ktoré inšpirujú aj sú-
časného človeka. Svedčí o tom ďalšie 
spomienkové podujatie pri príležitosti  
200. výročia od jeho narodenia.

I Súčasťou programu bol opäť koncert 
ZUŠ P. M. Bohúňa.  Žiaci a učitelia 

predstavili hudbu z obdobia romantiz-
mu. Práve v tých rokov žil aj významný 

výtvarník, rodák z Veličnej. Spomienku 
na umelca sprevádzala aj vernisáž vý-
stavy detských výtvarných prác. Žiaci 
zo základnej umeleckej školy sa inšpi-
rovali maliarskou tvorbou, ktorej sa 
Bohúň venoval. Ten sa svojou umelec-
kou štylizáciou vo svojich dielach snažil 
zrovnoprávniť meštianstvo a šľachtu.  
S dôrazom na detail zachytával činnosť 
národného obrodenia. Vynikal najmä 
portrétovou tvorbou, ktorá motivovala 
aj oravské deti. Tie vo svojich prácach 
zachytili motív národných buditeľov. 
„Vernisáž, ktorá je dnešný večer spolu  
s koncertom otvorená, bola inšpirovaná 
práve dielami P. M. Bohúňa, po ktorom 
je pomenovaná naša umelecká škola,“ 
vysvetlil Michal Janiga, riaditeľ ZUŠ Pet-
ra Michala Bohúňa v Dolnom Kubíne.

Prostredníctvom umenia odkryli at-
mosféru 19. storočia
Na ďalších podujatiach venovaných 
spomienke na Petra Michala Bohúňa 
zaznel aj koncert pod holým nebom 
na Gäceli. „Podujatie s názvom Bohúň 
deťom bolo venované nielen žiakom 
našej školy, ale aj ďalším malým náv-
števníkom. Pripravili sme pre nich tvo-
rivé dielne, ako aj koncert v dobových 
kostýmoch. Nechýbalo ani občerstve-
nie s typickými detskými dobrotami  
z 19. storočia. Celé to bolo situované  
v nádhernom prostredí Bajčiovej veže. 
Atmosféra podujatia bola umocnená 
aj čítaním rozprávok“, doplnil Michal 
Janiga.

redakcia

a strednej Európy. Mnohé melódie sa 
prítomným zdali známe, no tentokrát 
sa prelínali s niečím novým, aj pre lai-
ka počuteľným. Koncert bol zvláštny 
aj tým, že netradične v kostole zazneli 
zvuky huslí, violy, kontrabasu, cimbalu, 

zlobcokov, flauty aj drevených píšťal. 
„Solamente naturali je flexibilná kom-
binácia umelcov rôznych odborností, 
ktorí sa chcú venovať interpretácii hud-
by 17. a 18. storočia, na historických 
nástrojoch,“ takto definuje toto zosku-

penie Miloš Valent, principál súboru. 
Týmto sa v Kňažej odštartovala KHJ, 
maratón vážnej hudby, ktorý má v na-
šom meste dlhoročnú tradíciu.

Vlasta Batunová, výbor Kňažia
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I „Táto súťaž bola trochu komplex-
nejšia, pretože v mužskej aj ženskej 

kategórii bolo desať súťažiacich, ale po-
pri tom sa v rámci súťaže konali aj maj-
strovstvá Slovenska extraligy mužov. 
Bola to trojkolová súťaž. Na druhý deň 
sa súťažilo vo finále ligy žien,“ ozrej-
mil Tomáš Chovanec, predseda H.I.T.S. 
Vzpieranie Dolný Kubín.

Jediní sme sa podujali hostiť súťaž
Pôvodne sa mali konať majstrovstvá 
v máji. D. Kubín bolo jediné mesto, 
ktoré sa podujalo k organizácii súťaže. 
Potvrdil to člen výkonného výboru SZV 
Michal Ikréni: „Hlavne by som chcel 
vyzdvihnúť D. Kubín ako organizátora, 
pretože zväz mal tento rok problém  
s umiestnením majstrovstiev Sloven-
ska. Nikto sa neprihlásil. Súťaž sme 
vysielali online. Diváci nás mohli sle-
dovať cez YouTube, čo po minulé roky 
nebol taký štandard.“ „V prvý polrok 
sme nemohli v D. Kubíne urobiť nijakú 
väčšiu súťaž. Zorganizovali sme len ligu 
dorastencov. Dlhodobejšie nebol záu-
jem o túto súťaž, takže sme to prijali, 
pretože v D. Kubíne máme veľmi dobré 
podmienky. ZŠ Petra Škrabáka nám po-
skytuje priestory a mesto D. Kubín nám 
taktiež pomohlo. Myslím si, že preteká-
rom aj fanúšikom sa to páči,“ zhodnotil 
Tomáš Chovanec.

Pohár primátora mesta Dolný Kubín 
si odniesol Petr Mareček 
Dolnokubínski reprezentanti si vybo-
jovali cenné umiestnenia. V extralige 
mužov v dvojboji sa členovia z H.I.T.S. 
Vzpieranie Dolný Kubín umiestnili 
druhí, hneď za víťazným tímom z Tren-
čína. „Peter Janíček, ktorý síce dvíha za 
farby Likavky, sa stal majstrom Sloven-
ska. Jeho brat Miroslav, v peknom veku, 
bol piaty. Čo nás teší najviac, Filip Pagá-
čik, účastník majstrovstiev Európy, bol 
štvrtý na mužských majstrovstvách Slo-
venska,“ povedal Tomáš Chovanec. Mi-
chal Pokusa si odniesol bronzovú me-
dailu za svoj výkon v kategórii mužov 
nad 109 kilogramov. Súčasťou družstva 
bol aj Petr Mareček, ktorý sa stal najlep-
ším pretekárom celej súťaže, a preto si 
vybojoval Pohár primátora mesta Dolný 
Kubín. V nedeľu si za svoj výkon prevzali 
medaily aj Terézia Chovancová a Moni-
ka Fainová.

redakcia

foto: redakcia

Dolný Kubín hostil 1. a 2. októbra Majstrovstvá Slovenska mužov a žien vo vzpieraní 2022. V sobo-
tu súťažili v športovej hale na Nemocničnej ulici muži o prvenstvo vo finále extraligy. Klub H.I.T.S. 
Vzpieranie v nedeľu na finálovej lige žien reprezentovali 3 ženy. Spolu súťažilo 9 Dolnokubínčanov. 

Dolný Kubín hostil  
majstrovstvá SR vo vzpieraní

Multifunkčné ihris-
ko na Záskalí opäť 

slúži verejnosti
Už niekoľko týždňov môže verejnosť  
v mestskej časti Záskalie opäť využívať 
multifunkčné ihrisko s umelou trávou. 
Výstavba športoviska určeného predo-
všetkým pre futbal, volejbal a nohejbal, 
v cene takmer 65-tisíc eur, bola zrealizo-
vaná ešte v roku 2018. 

I Práce pozostávali z úpravy podkla-
dových vrstiev, odvodenia, vytvore-

nia vsakovacej jamy, a tiež oplotenia  
a osvetlenia, vrátane položenia umelé-
ho trávnika. Práve na ňom sa o niekoľ-
ko týždňov po zhotovení ihriska začali 
objavovať prvé mláky. „Prvé problémy 
s nedostatočným odtekaním zrážko-
vej vody z povrchu ihriska sa objavili 
po výstavbe v období väčšieho úhrnu 
zrážok. Bolo to pravdepodobne spôso-
bené kombináciou nevhodného výberu 
obsypového materiálu a nesprávneho 
uloženia drenážneho potrubia,“ ozrej-
mil Jaroslav Láštic, vedúci odboru 
právneho a riadenia projektov MsÚ DK. 
Reklamáciu sa mestu u vysúťaženej do-
dávateľskej firmy podarilo uplatniť až 

Po nasnímaní kódu si mô-
žete pozrieť reportáž TVDK  

z Majstrovstiev Slovenska 
mužov a žien vo vzpieraní.
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Kulturisti súťažili  
o postup na  

majstrovstvá sveta
O postup na majstrovstvá sveta v kul-
turistike mužov v Španielsku súťažili  
v Dolnom Kubíne športovci z celého Slo-
venska. O nomináciu na najprestížnejšiu 
súťaž sa pokúsili v sobotu 15. októbra  
v mestskom kultúrnom stredisku. 

I 5. ročník Dynamic cup sa uskutočnil 
pod záštitou Slovenskej asociácie 

Fitnes, kulturistiky a silového trojboja 
v spolupráci s klubom Dynamic Dolný 
Kubín. „Muži a ženy súťažili v 18 kategó-
riách. Prihlásilo sa 164 pretekárov, čo je 
najvyššie číslo, aké na súťaži býva. Po-
stupuje sa podľa pravidiel Slovenskej 
asociácie Fitnes, kulturistiky a silového 
trojboja alebo podľa pravidiel Medzi-
národnej federácie kulturistiky a fitne-

su (IFBB). Súťažilo sa v kulturistike aj  
v iných kategóriách, ako classic phy-
sique a men's physique. Ženy súťažili 
v bikinách, wellness a body fitness,“ 
ozrejmil riaditeľ súťaže Peter Kokoška.

Dolný Kubín reprezentovalo 8 prete-
károv. Najväčšie úspechy doteraz za-
znamenali majstri sveta Peter Tatarka 
a Martin Sagan. „Náš šport je veľmi 
náročný, takže intenzívna príprava 
trvá minimálne polroka. Nie je to len 
o tréningu, ale aj o diéte, životospráve  
a o príjme energie, ktorá musí byť niž-
šia, aby súťažiaci dosiahol požadovanú 
formu a svaly bolo vidieť,“ dodal Peter 
Kokoška. V kategórii nad 85 kilogramov 
sa na 1. mieste umiestnil Peter Tatarka. 
Martin Sagan vo svojej kategórii skončil 
strieborný a Sebastián Hospodár si vy-
slúžil 4. miesto v kategórii men's phy-
sique do 179 centimetrov.

text a foto: redakcia

v roku 2020. „Reklamované vady diela 
boli zhotoviteľom uznané a bezod-
platne odstránené. Oprava vykonaná  
v roku 2020 pozostávala z umiestnenia 
nového drenážneho potrubia a úpravy 
povrchu po stavebných prácach. Ná-
sledne zhotoviteľ v záujme zachovania 
profesionálnej spolupráce a ochrany 
svojho dobrého mena zabezpečil v roku 
2022 na vlastné náklady nové vyrovna-
nie podkladu a položenie úplne nového 
povrchu s umelou trávou,“ doplnil Jaro-
slav Láštic.

Zhotoviteľovi sa však kvôli problémom 
s dodávkami materiálu podarilo na ih-
risko nastúpiť až v auguste tohto roka. 
Verejnosť si tak v letných mesiacoch 
na ihrisku nezahrala. Aktuálne však už 
majú športovci k dispozícii úplne novú 
hraciu plochu. Aj po výdatných dažďoch 
sa na nej mláky netvoria. Dodávateľská 
firma zrealizovala celú rekonštrukciu  
z vlastných zdrojov. Dolnokubínskej sa-
mospráve nevznikli žiadne dodatočné 
náklady.

text a foto: redakcia

V Shotorame  
sa súťaží iba  

v Dolnom Kubíne
V prvý októbrový deň sa viac ako 30 špor-
tovcov pokúsilo získať prvenstvo v štvr-
tom ročníku Kubínskej Shotorami. Súťa-
žiaci mali v hode guľou tri pokusy s tromi 
rozdielnymi hmotnosťami. Dĺžky každé-
ho z nich sa sčítali a ich výsledok určil ví-
ťazov v každej kategórii. Organizátorov 
tešila účasť najmä mladých atlétov.

I „Názov pochádza z anglického slova 
Shot put (vrh guľou). Vrhá sa tromi 

guľami rôznej hmotnosti. Na Slovensku 
nikdy takýto pretek nebol, iba u nás 
v Dolnom Kubíne. Keďže nám pandé-

mia neumožnila usporiadať preteky, 
v tomto roku sme ich na záver sezóny 
pripravili. Najviac ma teší, že tu máme 
pestré zloženie pretekárov od mlad-
ších žiakov, cez starších žiakov, doras-
tencov, dospelých až po veteránov. Je 
dôležité, aby sme do takýchto súťaží 
zapájali najmä mladých a deti,“ vyjad-
ril sa Jaroslav Lupák, predseda Telo-
výchovnej jednoty Orava. Z mladších 
žiakov bol najúspešnejší Ján Ďaďo pred 
ďalšími Dolnokubínčanmi Jakubom 
Prílepkom a Matejom Bobríkom. Iva-
na Závoďančíková vyhrala v kategórii 
mladších žiačok a za ňou sa umiestnila 
Soňa Rosinská. V kategórii najmladších 
žiakov vynikali Andrej Múčka s Matejom 
Ďaďom. Medailu si odniesla aj Viktória 
Zajacová a Mária Bobríková. V kategórii 
starších žiakov boli ocenení Juraj Leš-

ňovský a Jakub Múčka. Zlatú medailu si 
odniesla aj Lesia Baloghová a bronzovú 
veterán Michal Petrulák.

text a foto: redakcia
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I V Kňažej, teraz už mestskej časti Dolného Kubína, vzni-
kol prvý dobrovoľný hasičský zbor ešte v roku 1890. Čo 

mladším požiarnikom to pripomenul, pokiaľ ešte žil, Ondrej 
Kuhajda. Keď zomrel, mal už 100 rokov a patril medzi prvých 
z dvadsiatky ľudí, ktorí v Kňažej strážili červeného kohú-
ta. V roku 1921 sa činnosť požiarneho zboru obce obnovila  
a pribudlo v ňom hodne členov. Spomedzi 34 hasičov, ako  
v tých časoch nazývali ochrancov pred požiarmi, patrili me-
dzi najaktívnejších: Štefan Taraj, Štefan Šimko, Štefan Kubas, 
Jozef Kubas, Karol Kajan, Ján Pačesa, Štefan Pačesa, Ján Bar-
toš, Juraj Duraj a ďalší. Viacerí z nich ešte žijú doteraz. V roku 
1923 si kúpili striekačku a k nej šesťsto metrov hadíc. Každú 
nedeľu už o siedmej hodine ráno sa zišla vždy aspoň polo-
vička hasičského zboru a vzali do parády striekačku i hadice. 
Museli sa dobre pripraviť, aby ich požiar neprekvapil.

Kňažiu červený kohút neprenasledoval. V dedine už 60 rokov 
nehorelo. Pravda, požiarnici sa nehnevali na to, že hádam ne-
môžu vyskúšať svoju šikovnosť. Veď kto by chcel privolávať 
takú pohromu? Hasiči z Kňažej sa ozajstne predstavili v roku 
1930, keď vypukol veľký požiar v Chlebniciach. Večer, približ-
ne o siedmej hodine oného dňa, ozval sa jediný telefón, ktorý 

bol v obci Kňažia. „Chlebnice horia, príďte nás ratovať,“ kričal 
hlas na druhej strane linky. Onedlho sa ozval dedinský tru-
bač Juraj Duraj a ponad tiché domy sa niesol varovný hlas 
poľnice: „Horí!“. Chlapi a ženy povychádzali na ulicu, poze-
rali na domy pokryté vtedy ešte šindľom alebo slamou, či 
nevidia dajakú žiaru, a hasiči už bežali na svoje stanovisko 
do zbrojnice. Ján Dúha zapriahol páru koní, požiarnici pri-
pravili striekačku a nasadli na voz. Do Chlebníc sa oveľa skôr 
dostali požiarne zbory zo susedných dedín: Dlhej, Dolnej Le-
hoty, Hornej Lehoty, Krivej a ďalších, ale aj Kňažania odviedli 
dobrú prácu. Koňom sa penilo z pyskov, ako ich hnali, aby 
na miesto požiaru prišli čo najskôr. Kňažania sa zastavili na 
okraji dediny, v potoku umiestnili striekačku a začali hasiť. 
Prúdnice mali dosah asi 50 metrov a takto nová posila za-
chránila šesť obytných domov s hospodárskymi budovami, 
ktoré už lízali plamene od susedných horiacich domov. No  
a pri tejto činnosti ich zastihla polnoc, ani sa nenazdali. V obci 
Chlebnice vtedy za obeť požiaru padlo 30 obytných domov  
i s príslušnými hospodárskymi stavmi. Občania sa svojim zá-
chrancom poďakovali za veľkú pomoc. A tak kňažanskí hasi-
či sa vracali domov, keď už vychádzalo slnko nad dedinou. 
Neponáhľali sa tak cvalom domov, ako tam bežali na prvej 
ceste. Teraz dali už aj koňom oddýchnuť. Blažil všetkých po-
žiarnikov hrejivý pocit na duši za dobrý skutok postihnutým, 
a že aj nedeľňajšie prípravy nevyšli na zmar. 

V obci Kňažia po celé desaťročia nehorelo. Nepamätali si nija-
kého ohňa. Až v roku 1965 červené jazyky plameňov objavili 
sa v humne jedného domu neďaleko hlavnej cesty. O 11. ho-
dine v noci šiel na bicykli osamelý turista cez obec a všimol si 
požiar, ako rastie z plameňov. Zoskočil z bicykla a okamžite 
zalarmoval občanov. A miestni požiarnici boli za niekoľko mi-
nút pripravení čeliť požiaru. V priebehu štyroch hodín ho aj 
zlikvidovali, pričom zhorel iba jediný dom, v ktorom vznikol 
požiar od chybnej inštalácie elektrického vedenia.

foto: súkrom
né archívy obyvateľov Kňažej

Prvú časť výpisu z mestskej kroniky za rok 1974 venujeme histórii dobrovoľného po-
žiarneho zboru v Kňažej tak, ako ju pred takmer 50 rokmi zachytil vtedajší kronikár.

Zápisky z mestskej kroniky – rok 1974 (I.)
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Členovia starého hasičského zboru majú stále na čo spomí-
nať. Napríklad pred polstoročím si kúpili hasičské rovnošaty, 
aby vyzerali, ako sa patrí. Podajedni, teraz už starí otcovia, 
majú ešte odloženú dajakú súčasť tejto uniformy prvých 
rokov na pamiatku pre seba, svojim deťom a samozrejme 
všetkým mladým požiarnikom v tejto časti okresného mesta. 
Finančné prostriedky vtedy získavali všelijakým spôsobom, 
aj z tanečných zábav, ktoré usporiadali každý rok a je samo-
zrejmé, že aj obec a notársky úrad im prispievali aspoň na tie 
najnutnejšie potreby a prostriedky.

V roku 1928 bolo 28 požiarnikov z obce Kňažia na celoštát-
nych hasičských oslavách v Prahe. Ulicami hlavného mesta 
kráčali Kňažania vyobliekaní v miestnom kroji a s valaškami  
v rukách, aby reprezentovali svoj kraj. Kňažania prejavili 
aj pracovnú obetavosť. Za pol roka postavili novú požiarnu 
zbrojnicu. Na brigádach sa podieľala celá dedina. Z každého 
domu a z každej domácnosti prišiel niekto pomôcť. A samo-
zrejme nie iba raz. V dedine je mnoho zručných ľudí, a tak sa 
podujali aj na odborné práce. Pri výstavbe požiarnej zbrojni-
ce nepotrebovali žiadneho cudzieho človeka.

Počas vojny a Slovenského národného povstania požiarnici  
z obce, ako aj ostatní občania z Kňažej, pomáhali našim bo-
jovníkom proti fašizmu. Viacerí členovia hasičského zboru 
položili svoje životy, keď sa aktívne zúčastnili bojov proti ne-
meckým okupantom. Presviedčajú nás o tom zápisy v obec-
nej kronike a aj výpovede ešte žijúcich odbojárov v dedine. 
Jána Targoša z Kňažej Nemci zajali a 5. apríla 1945 aj odstreli-
li. Štefan Dúha sa vrátil z koncentračného tábora, ale násled-
kom choroby z tábora onedlho zomrel. Ján Pisoň, Pavel Pi-
soň a Jozef Čurý po krutom týraní vo fašistických väzniciach 
len krátko po oslobodení zomreli. Miestni občania pomáhali 
partizánom pri nejednej príležitosti. Zásobovali ich potravi-
nami a dopravovali do hôr, kde sa bojovníci skrývali. Ondrej 
Šaliga zasa previezol z obce do Hruštína na Zábavu vysielač-
ku pre partizánov, a to na voze s konským poťahom, pričom 
ani nemecké hliadky ho neodhalili.

Jedným z účastníkov Slovenského národného povstania bol 
aj Ján Pačesa z Kňažej, dnes už šesťdesiatnik, ktorý bol 15 ro-
kov veliteľom požiarnikov. Ako príslušník Slovenskej armády 
prešiel počas vojny stovky kilometrov. A nikto vojakovi Pače-
sovi a jemu podobným nevedel alebo nechcel povedať, kvôli 
čomu to všetko. Politicky ich totiž viacerí velitelia izolovali. 
Onedlho sa však dostal domov. Počas Slovenského národ-
ného povstania Ján Pačesa narukoval do Dolného Kubína.  
Z posádky i s ostatnými vojakmi sa dostal do hôr na Brestovej.  
V tábore rozmiestnenia ich však nemeckí vojaci prepadli a za-
jali 12 bojovníkov, medzi nimi aj Jána Pačesu. Všetkých väzni-
li v Ružomberku. Väzni chodili denne na práce, a tak sa im mí-
ňal deň za dňom. Viacerí premýšľali o úteku a striehli iba na 
príležitosť. „Len nijaké hlúposti“, vraveli dozorcovia, „Nemci 
budú prepúšťať, všetci sa dostanete domov.“ Ale Ján Pačesa 
neveril týmto rečiam. Príležitosť však akosi neprichádzala. Až 
jedného dňa nastal v ružomberskej väznici chaos. Sovietske 
lietadlá podnikli nálet a vtedy Ján Pačesa s kamarátom už 
nečakali. Obidvaja sa prehupli cez plot a utekali k najbližším 
obytným domom. Zahodili vojenské blúzy a zašli k jednému 
známemu, ktorý im obstaral aj legitimáciu. Cez Likavku sa 
dostali na Oravu do rodnej dediny.

Aj Jozef Batuna, skúsený požiarnik, dnes už 65-ročný, má za 
sebou koncentračný tábor v Nemecku. Nerád sa vracia spo-
mienkami do tých čias, keď nad ním s puškou stál fašista, 
keď ho trýznili, keď nemal čo položiť do úst. Jozefa Batunu 
Nemci zaistili a odviezli do ružomberskej väznice. Vyše me-
siaca nasledovali výsluchy, počas ktorých nikdy nechýbal ko-
panec alebo úder do tváre. Potom jedného dňa ho odviezli do 
koncentráku v Dachau, odkiaľ sa mu podarilo vrátiť. Vrátil sa 
domov ako 37-kilogramová troska, keď odchádzal mal 82 kg.

Predsedom Základnej organizácie Zväzu požiarnej ochra-
ny („ZO SZPO“) v Kňažej je Ján Bartoš, mladý človek, ktorý 
lásku k tejto nanajvýš potrebnej činnosti zdedil od svojich 
predchodcov v rodine, ktorí tiež boli požiarnikmi. Dospelých 
členov v ZO SZPO je 37. Každoročne sa zúčastňujú súťaží  
a dosiahli aj nejedno dobré umiestnenie na krajských i celo-
slovenských požiarnických podujatiach. O slovo sa hlási aj 
najmladšia smena. Medzi žiakmi ZDŠ je veľa takých, ktorí sa 
chcú podobať svojim otcom. Medzi členmi požiarnej ochrany 
nechýbajú ani dievčatá, mladšie i trochu staršie – dorasten-
ky. Krúžky mladých požiarnikov vedie predseda Ján Bartoš 
a Milan Taraj.

Funkcionári Základnej organizácie SZPO majú len radosť 
z takého nevšedného záujmu svojich budúcich nástupcov. 
Mladých ľudí je v družstvách približne štyridsať. Spoločne sa 
pripravujú na svoje vlastné súťaže. Učia sa od svojich starších 
druhov, s nadšením počúvajú aj históriu hasičského zboru, 
spojenú s príkladnými činmi požiarnikov počas Slovenského 
národného povstania a v II. svetovej vojne. Sú pre nich zdro-
jom poučení a inšpirujúcim príkladom zo slávnej histórie.

Originálny zápis z mestskej kroniky z roku 1974.  
Spracoval Vladimír Adamec, kronikár mesta.

Text reflektuje dobu, nie názorové presvedčenie redakcie. 
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FOTOHÁDANKA

Napíšte nám, kde sa nachádza text z výrezu fotografie.

Odpovede posielajte na adresu  
sutaz@dolnykubin.sk do 15. novembra 2022.

Vyžrebovaného výhercu odmeníme.

V septembrovom čísle tvoril fotohádanku  
fragment budovy ZUŠ Petra Michala Bohúňa.

Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali Tatianu P.,  
ktorej venujeme knihu Petra Hubu Kubínska hoľa.


