Otvorili K Park na Brezovci
Športovo-oddychový areál obsahuje streetbalový kôš,
workoutové ihrisko, pingpongový stôl a lezeckú stenu.

R. Stanček bude pôsobiť v D. Kubíne naďalej

Predsedajúci zborový ev. a. v. farár patrí k významným
osobnostiam, ktoré prispeli k rozvoju mesta.

Kubín
Nadšenci obnovili značenie
na dolnooravských cyklotrasách

Desiatka dobrovoľníkov z Cykloklubu Dolný Kubín aj vďaka nadácii Ekopolis zrealizovala práce
na obnove cyklistického značenia a revitalizácii dvoch cykloprístreškov.
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Obnovili značenie
na 90 km cyklotrás dolnej Oravy
Nadácia Ekopolis vyhlásila v marci tohto roka výzvu Živé chodníky na obnovu a vylepšenie turistickej a cyklistickej infraštruktúry. Do výzvy sa úspešne zapojil aj Cykloklub Dolný Kubín, ktorý
v týchto dňoch dokončil obnovu cykloprístreškov a cyklistického značenia v meste a okolí.
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Počas troch mesiacov sa členom
občianskeho združenia podarilo obnoviť značenie na 90-tich kilometroch
cyklotrás dolnej Oravy. „Keď sme našli
ponuku nadácie Ekopolis na obnovu
turistických a cyklistických značení,
dohodli sme sa s cykloklubom Dolný
Kubín, že by sme spoločne obnovili
cyklotrasy, ktoré sa pôvodne robili pred
nejakými siedmimi, či ôsmimi rokmi.
Nadácia Ekopolis ponúkla na tieto
účely 1 700 eur a boli sme medzi tými
šťastnými, ktorí túto čiastku získali,“
vysvetlil Vladimír Adamec z referátu regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
MsÚ DK. „V rámci projektu sa obnovovali existujúce stĺpy. Zub času spravil
svoje, aj ľudia spravili svoje. Nedávali
sme však žiadny nový stĺpik ani žiadne
nové smerové tabuľky, lebo cyklotrasy
sú od vzniku až dodnes stále rovnako
aktuálne. Takže sme len opravovali
tam, kde bolo niečo poškodené. Neboli
to len stĺpiky, ale samozrejme aj značenie po stromoch, teda nielen smerové
šípky ale aj cykloznačky sa robili nové
tam, kde boli poškodené. Niekde tabuľky chýbali, niekde boli polámané alebo
pozohýbané. Tie, ktoré bolo treba, sa
vymenili. Niektoré sa len ošetrili, umyli, očistili a znova namontovali naspäť.
Niekedy sa stalo, že nám aj popílili na
niektorých úsekoch stromy. Na nábre-
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ží Oravy vznikla nová cyklotrasa, aj tu
sme teda dopĺňali nové cykloznačenie,“
ozrejmil František Rišian z Cykloklubu
Dolný Kubín.

realizovať. Najbližšie, do konca novembra, by sme chceli otvoriť aj zrekonštruovaný náučný chodník na Kuzmínove,“
doplnil Vladimír Adamec.

Zrevitalizovali aj dva cykloprístrešky
Mesto Dolný Kubín vyznačilo v roku
2013 z prostriedkov Európskej únie
v okolí mesta približne 250 kilometrov cyklistických trás, rozdelených na
17 úsekov. Práve časť z nich teraz obnovil miestny cykloklub. Súčasťou projektu bola aj revitalizácia dvoch cykloprístreškov v lokalite Kubínska hoľa
a Beňova Lehota. „Obnova spočívala
v tom, že prístrešky sa prebrúsili, ponatierali a vyčistili. Keď by sme zrátali, kadiaľ všade cyklotrasy vedú, je to naozaj
zhruba 90 kilometrov. Jedna trasa vedie od Žaškova cez Revišné až na Kubínsku hoľu. Druhá trasa smerom z Kubínskej ide zas do Raciboru cez Podzámok
a smeruje potom na Pucov. Tam pokračuje cez kopec dole do Leštín a vyúsťuje naspäť na D. Kubín. To znamená, že
zasahuje aj Vyšný Kubín a Jasenovú.
Aj tam sme takisto po kopcoch obehli
trasy. V podstate je to veľká časť dolnej
Oravy. Robili sme to dva až tri mesiace.
Našťastie nám počasie celkom prialo,“
zhodnotil František Rišian. „ Je to jeden
z viacerých projektov, ktoré sa snažíme
ako mesto v oblasti cestovného ruchu

Desiatka dobrovoľníkov z Cykloklubu Dolný Kubín zrealizovala práce na
obnove cyklistického značenia a prístreškov bez nároku na honorár. Získanú sumu využili na nákup materiálu.
V budúcnosti chcú na cyklistických trasách obnoviť aj poškodené cyklomapy.
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Bezplatné dlhové
poradenstvo už aj
v Dolnom Kubíne
Dolný Kubín sa stal jedným zo 46 miest,
ktoré poskytujú bezplatné dlhové poradenstvo. Cieľom je pomôcť ľuďom
v ťažkej životnej situácii, spájať záujmy
dlžníkov a veriteľov a prispieť tak k fungujúcemu úverovému prostrediu.
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Tento národný projekt je hradený
Európskou úniou v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. „Je to určené pre každého, kto cíti, že by už mo-

hol mať nejaké problémy so splácaním
dlhov. Dokonca, preventívne za nami
chodia aj ľudia, ktorí si berú úver, napríklad hypotekárny. Hovoria: -Sú zlé časy,
rastú úroky, je energetická kríza. Čo si
myslíte? Môžeme si to dovoliť?- Klientom radíme od úplnej prevencie až po
krízovú situáciu, keď exekútor siaha na
dom. Tých prípadov je veľa. Chceme dosiahnuť, aby jednotlivci, ktorí si nevedia
sami pomôcť a stoja proti profesionálnej firme, dostali poradcov, ktorí im
ukážu, ako sa brániť,“ priblížil Ladislav
Šutý, manažér Národného projektu
Bezplatnej dlhovej poradne. Dlhové
poradenstvo môže využiť každý, kto sa
nachádza v exekúcii, nedokáže splácať
úver, z dôvodu finančných problémov
sa nachádza v psychickej kríze alebo
ten, kto sa uchádza o osobný bankrot
alebo ním prešiel.
Problémom je finančná gramotnosť
Pri dlhovom poradenstve ponúkajú
ekonomické, právne aj psychologické
služby. Na odborníkov sa klienti môžu
obrátiť bezplatne. „To bola ďalšia podmienka ministra. Musí to byť prístupné

Malí podnikatelia na
Orave môžu získať
finančnú podporu
Miestna akčná skupina (MAS) Orava
pripravila pre oravských podnikateľov
výzvu v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, do ktorej
sa môžu zapojiť už len do konca roka.
Výzva je zameraná na rozvoj podnikateľského prostredia, inovácií a zvyšovanie
zamestnanosti na Orave.
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„Do výzvy sa môžu zapojiť mikro
a malí podnikatelia s maximálne
49 zamestnancami a sídlom alebo prevádzkou na území MAS. Podporujeme
hlavne žiadosti, ktoré prinesú do územia inovačný prvok alebo potenciál,
súbežne s rozšírením pracovných miest
minimálne o jedno miesto,“ ozrejmil
projektový manažér MAS Orava Tomáš
Moravčík. „Žiadateľovi vieme prefinancovať až 55 % výšky z celkových oprávnených výdavkov, čo môže byť maximálne 100-tisíc eur. Žiadatelia majú
čas na predloženie žiadostí je už len do
konca tohto roka,“ doplnila Beáta Radzová, finančná manažérka MAS Orava.

každému a po celom Slovensku. Projekt
je navrhnutý v 46 mestách. Vždy v tých
mestách, kde je úrad práce, ale nie v tej
istej budove, aby nevznikla psychická
ťažká konotácia stavu nezamestnanosti,“ doplnil Ladislav Šutý. Odborníci sa
snažia pomôcť klientovi nielen zbaviť
sa dlhov, ale aj zmeniť jeho postoje
a úroveň individuálnej finančnej gramotnosti a rozpočtovej zodpovednosti.
Chcú tak predchádzať nadmernému zadlženiu, čím projekt bude plniť aj úlohu
prevencie vzniku nadmerného zadlženia obyvateľstva štátu. „Som na 100 %
presvedčený, že sú tu dve generácie bez
normálneho finančného prostredia. Socializmus a komunizmus vyhubil všetky
naše inštinkty opatrnosti. Vojna a komunizmus boli nenormálne finančné
situácie. Je to výpadok dvoch generácií
a celej plejády skúseností, ktorá tu chýba,“ myslí si Ladislav Šutý.

ním ťažkej životnej situácie. „Niekedy
k nám prídu ľudia, ktorí sa nachádzajú
na psychickom dne. Snažíme sa ich motivovať a povzbudiť. Na druhej strane sú
aj klienti agresívne naladení. Dôležitá je
podpora rodiny. Pri práci využívame aj
služby nášho psychológa,“ povedal Ladislav Šutý. Odborné poradenské služby môžete využiť na ulici Radlinského
29. Dlhové poradne fungujú na Slovensku od začiatku roka. Slovensko patrí
medzi lídrov z trinástich krajín EÚ, ktoré
s dlhovým poradenstvom občanom aktívne začínajú.
text a foto: redakcia

Klientom chcú zabezpečiť aj psychickú pohodu
Odborníci kladú dôraz aj na psychologickú pomoc. Analyzujú dopad na psychické zdravie a pomáhajú so zvládaPre podnikateľov je určených viac
ako 750-tisíc eur
Miestna akčná skupina v rámci tejto výzvy vyplatila oravským podnikateľom
na skvalitnenie ich výroby a služieb už
viac ako 373-tisíc eur. Ďalších viac ako
377-tisíc eur na svoje využitie stále
čaká. „Do regiónu sa nám už podarilo
umiestniť stovky tisíc eur na zmysluplné projekty. Boli to projekty smerujúce
do kovovýroby, robotizácie alebo inovatívnych prvkov vo výrobe. Bolo podporených päť firiem a stále nám ostávajú prostriedky, ktoré potrebujeme do
konca roka alokovať do zmysluplných
projektov. Radi by sme ešte podporili
najmenej 3 až 4 projekty,“ vysvetlil manažér MAS Orava Ondrej Šeliga. „Urobili
sme v predošlých rokoch veľa práce,
aby sme doniesli do regiónu tieto peniaze, a preto by bola škoda, aby sme
ich v tomto programovom období nevyčerpali,“ skonštatoval Jozef Záhora,
predseda MAS Orava.

ke www.masorava.sk. „Naša MAS-ka
vznikla pre región okresov Dolný Kubín
a Tvrdošín a zastrešujeme aj obec Hruštín. V tomto regióne prinášame peniaze
na rozvoj samospráv aj podnikateľského prostredia. Preto vyzývame firmy,
podnikateľov, živnostníkov, aby sa prišli informovať a napísať projekty, v ktorých budú môcť čerpať peniaze na svoje
inovácie alebo zlepšenie podnikania,“
dodal Jozef Záhora. „Nájdu nás v Oravskom Podzámku priamo pod hradom.
Určite k nám ľahko trafia, lebo sme pri
hlavnej ceste. Dvere sú tu otvorené, radi
ich pozveme aj na kávu. Prejdeme si
s nimi základné podmienky, vhodnosť
pre túto dotáciu a dohodneme ďalší postup,“ uzavrel Ondrej Šeliga.
text a foto: redakcia

Pomoc priamo pod hradom
Miestna akčná skupina Orava sídli
v Oravskom Podzámku. Záujemcov
o finančnú podporu prevedie celou žiadosťou a usmerní. Všetky informácie
o výzve nájdu podnikatelia aj na strán-
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Mesto úspešne vysúťažilo
projektanta novej cyklotrasy
Dolnokubínska samospráva získala začiatkom októbra územné rozhodnutie pre výstavbu novej
cyklotrasy, ktorá by mala smerovať z centra mesta po nábreží Oravy, cez Záskalie až na Mokraď
s dĺžkou približne dva kilometre. Súčasťou trasy sú aj dva rozšírené mosty, široké štyri metre, pre
cyklistov a chodcov.
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Jeden úplne nový most by mal podľa
zadania vyrásť na Záskalí pri SEZ-ke
a druhý prebudujú z existujúcej lavice pri SAD-ke. Mestu trvali práce na
projekte pre územné rozhodnutie
a získaní všetkých povolení na zrealizovanie novej cyklotrasy dva roky. „Som
veľmi rád, že sme sa s projektom našej cyklotrasy posunuli opäť ďalej. Po
tých dvoch rokoch vyjednávaní, majetkoprávneho vysporiadania a celého
územného konania, keď bolo veľmi náročné zapracovať všetky pripomienky
vodohospodárov, keďže cyklotrasa ide
v blízkosti rieky Orava, sme postúpili
ďalej. Momentálne sa nám podarilo verejným obstarávaním vysúťažiť projekčný ateliér, ktorý nám bude navrhovať
a projektovať cyklotrasu aj s mostnými
objektami pre stavebné povolenie,“ objasnil primátor D. Kubína Ján Prílepok.
Jeden most postavia a druhý rozšíria
Plánovaná cyklotrasa by mala začať od
kaplnky na križovatke ulíc M. R. Štefánika a Československej armády a následne pokračovať po nábreží rieky Orava,
poza priemyselný park SEZ DK a ďalej
cez nové premostenie na Záskalie. Tam
bude cyklotrasa smerovať po Rybárskej
ulici až k druhej lavici, ktorá prepája
Záskalie s Mokraďou. Dĺžka celej cyklotrasy z asfaltového krytu je necelých
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1 800 metrov, v šírke zhruba 3 metre
a bude odvodnená i osvetlená. Dĺžka
nového mosta spájajúceho Dolný Kubín
s mestskou časťou Záskalie by mala byť
99 metrov. „Je to aj z toho dôvodu, že
tam, kde je súčasná lavica, ktorá bude
odstránená, ostáva územná rezerva pre
prípadné budúce dobudovanie cestného mostu pre automobily,“ doplnil Ján
Prílepok. Druhý most, ktorý prepája Záskalie s Mokraďou bude mať po rekonštrukcii dĺžku 104 metrov.
SEZ odpredalI strategické pozemky
Najväčšou výzvou pre radnicu bolo získanie potrebných pozemkov pod plánovanú cyklotrasu. Práve spoločnosť
SEZ DK odpredala mestu za symbolickú
cenu dôležitú časť územia na nábreží
Oravy. „V súvislosti s pripravovanou
cyklotrasou naša spoločnosť previedla časť svojich pozemkov vo výmere
1 861 metrov štvorcových pri rieke Orava na mesto Dolný Kubín. Veríme, že aj
tento krok prispeje k rozvoju regiónu
a obyvatelia a návštevníci mesta využijú tento pozemok pre svoje rekreačné
a oddychové aktivity. Aj naši zamestnanci fandia cykloturistike a cyklistike
ako takej. Je to plánované na rekreáciu,
ale možno zlepší aj logistickú dostupnosť a transport do práce, z práce, do
obchodu, že ľudia budú môcť túto tra-
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su využívať,“ ozrejmil finančný riaditeľ
SEZ DK, a. s. Peter Svrček.
Financie chcú z plánu obnovy
Získanie projektovej dokumentácie
a stavebného povolenia sú podmienkou
na uchádzanie sa o nenávratné zdroje
z eurofondov alebo z plánu obnovy. „Financovanie samospráv na Slovensku
nie je nastavené tak, aby boli mestá
schopné z vlastných rozpočtov stavať
takéto diela. Neradi by sme si na stavbu
brali úver, preto sa budeme snažiť byť
pripravení uchádzať sa o prostriedky
z rôznych výziev a plánu obnovy,“ dodal
primátor. Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie je takmer 81-tisíc
eur a mesto na ňu vyčlenilo prostriedky z tohtoročného rozpočtu. Hotová by
mala byť v apríli 2023.
redakcia

Slávnostne otvorili
K Park na Brezovci
V stredu 16. novembra otvorili na Brezovci K Park od spoločnosti Kaufland. Je tak
šiestym ihriskom na Slovensku, ktorého
výstavbu dokončili. Nechýbali súťaže ani
program pre deti.
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„Zišli sme sa pri milej príležitosti, keď
sme mohli nielen so všetkými Dolnokubínčanmi, ale aj s ľuďmi z okolitých
obcí, otvoriť ihrisko K Park, ktoré sme
spoločne vybojovali. Som rád, že prišlo
veľmi veľa ľudí a môžeme sa spoločne
potešiť z tohto diela,“ povedal viceprimátor Dolného Kubína Matúš Lakoštík.
Do súťaže sa zapojilo 36 lokalít
Dolný Kubín sa umiestnil na druhom
mieste a stal sa tak jediným mestom
v rámci Žilinského kraja, kde park postavili. „Ako už aj predtým v súťažiach,
organizovaných inými spoločnosťami,
ani teraz Dolnokubínčania nesklamali.
Každý deň zodpovedne hlasovali. Veľká
vďaka patrí aj okolitým obciam a vlastne obyvateľom celej Oravy. Pomohli
i študenti stredných škôl, ktorých sme
oslovili v rámci regiónu,“ poďakoval
Matúš Lakoštík.

Vyhlasovali sme si
aj Lidl Čistinku
Prispieť k spoločenskému rozvoju a zvýšiť aj ekologické povedomie chce známy
obchodný reťazec aj cez nový projekt
s názvom Lidl Čistinka. Účasť v súťaži
bola ponúknutá všetkým slovenským
mestám, mestským častiam a obciam,
v ktorých sa nachádza predajňa potravín Lidl. Záujem prejavilo 92 zo 116 oslovených lokalít.
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Do projektu sa úspešne zapojila i dolnokubínska samospráva. „Je veľmi
dobrou správou, že tento rok sa nášmu
mestu podarilo uspieť v troch projektoch. Jeden je pumptrack, kde nadácia
Kia podporí výstavbu športového areálu. Ďalšie dva, o tie sa zaslúžili veľkou
mierou aj naši občania, pretože boli
vyhraté v súťažiach obchodných spoločností. Ide o ihrisko K-Park a taktiež
o Lidl Čistinku,“ ozrejmil viceprimátor
Matúš Lakoštík.
Podporu vyjadrili obyvatelia Oravy
Dolný Kubín uspel v súťaži najmä vďaka
podpore mnohých obyvateľov z celej
Oravy. Tí hlasovali formou kartičiek,
ktoré dostali pri nákupe v minimálnej
hodnote 20 eur v Lidli. Zákazníci sa následne zaregistrovali a odovzdali svoj
hlas vybranému mestu či obci. V Dolnom Kubíne mohli kartičky odovzdať
aj do zberných nádob. Tie samosprá-

Chcú motivovať k aktívnemu pohybu
Športovo-oddychový areál má slúžiť
ako miesto pre relax a pobyt na čerstvom vzduchu. „Je tu streetbalový kôš,
workoutové ihrisko, pingpongový stôl
a lezecká stena. Návštevníci tu môžu
skejtovať alebo sa kolobežkovať. Keď
sme plánovali toto ihrisko, uvažovali
sme tak, že na Slovensku máme veľa
detských ihrísk a špecifických ihrísk,
ako napríklad futbalové či basketbalové, niekde sú aj skejtparky. No nikde
nie je kombinované, kde môžu ľudia
nájsť viac prvok, viac aktivít na jednom mieste. K Park je pre všetkých,
ktorí majú radi rôzne typy športov. Pre
mladých teenagerov je to najideálnejšie. Popravde, určite pre každého, kto
vyznáva aktívny životný štýl,“ ozrejmil
hovorca spoločnosti Kaufland Samuel
Machajdík. Za hudobného sprievodu
sa deti mohli zúčastniť aj basketbalové-

ho workshopu alebo parkúrovej show.
Program zakončila kolobežková exhibícia. „Tešíme sa, lebo sme mohli spoznať
toto mesto bližšie. Vidíme, že je tu veľký
záujem o šport, takže sme radi, že sme
ihrisko vystavali práve tu. Pevne veríme, že tu nie sme ani my naposledy,“
doplnil Samuel Machajdík.

va umiestnila na viacerých miestach.
„Tieto zberné nádoby sa nachádzali
napríklad v materských škôlkach, v základných školách, na mestskom, ale aj
okresnom úrade, knižnici i v rôznych
reštauráciách a firmách. Dokonca sme
osadili aj jednu zbernú nádobu pri Lidli
na pumpe Voms. Hlasovanie sa spustilo už cez letné prázdniny, 15. augusta.
Trvalo až do nedele 25. septembra.
V našom meste sme bojovali do poslednej minúty, ale oplatilo sa to. Ďakujeme
všetkým hlasujúcim za naozaj veľkú
trpezlivosť, keďže pri hlasovaní v posledných hodinách bola stránka veľmi
preťažená a bolo veľmi komplikované
vôbec odosielať hlasy. Nakoniec sa
nám to podarilo a spoločne sme získali
pre naše mesto takmer 40-tisíc hlasov.
Dokázali sme pre naše deti vyhrať opäť
ďalšie krásne atraktívne ihrisko,“ objasnila koordinátorka projektu z kancelárie primátora Michaela Porvichová.

a sedenie. Na športových plochách pribudnú prvky pre vonkajší workout na
posilňovanie ako aj lavičky. Súčasťou
multifunkčného ihriska budú basketbalové koše, bránky na futbal aj pre
iné loptové hry, či stôl na stolný tenis.
„Veľkú časť pozemkov, približne 6-tisíc
metrov štvorcových, sa nám už podarilo v minulosti vykúpiť. Teraz podnikáme kroky, aby sme vykúpili aj tie ďalšie.
Veľkou výhodou tejto lokality je, že do
budúcna sa plánuje tadiaľto potiahnuť cyklotrasa priamo z centra mesta.
Taktiež je tu v blízkosti autobusová aj
vlaková zástavka, čiže ľudia sa tu budú
môcť dostať aj z ďalších častí mesta,“
doplnil Matúš Lakoštík.

Výstavba na Mokradi je naplánovaná
na jar budúceho roka
S výstavbou parku v mestskej časti
Mokraď plánujú začať na jar budúceho
roka. „Ihrisko je v hodnote 180-tisíc
eur. Je zložené zo štyroch modulov:
workout, ihrisko pre najmenších, multifunkčné ihrisko a ohnisko za altánkom,“ upresnila Michaela Porvichová.
Súčasťou parku tak bude detské ihrisko so šmykľavkou a hojdačkou. Nebude tu chýbať ani ohnisko s posedením
v altánku. Budú tu aj priestranné stoly
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text a foto: redakcia

Lidl Čistinka poslúži všetkým
Celkovú atmosféru mestského parku
dotvorí aj pestrá zeleň. Tá zjednotí celý
priestor Lidl Čistinky a prirodzene ho
prepojí. Miesto na oddych, ako aj športové vyžitie, si tu nájde každá veková
kategória. „Okrem výstavby Čistinky
plánujeme celú túto lokalitu cez vizualizáciu rozvrhnúť, aby sme videli, ako
bude vyzerať aj do budúcna. Nakreslíme chodník, ale aj ostatné priestory.
Mesto do budúcna počíta, že sa celá
táto lokalita bude revitalizovať. Okrem
Čistinky tú vzniknú napríklad aj parkovacie miesta, cyklochodník a chodník
pre peších,“ dodal na záver Matúš Lakoštík.
redakcia
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Záchranné zložky absolvovali
nácvik úniku čpavku
Tento rok dokončili v Dolnom Kubíne kompletnú prestavba chladiacej technológie
na zimnom štadióne. S vynovenou strojovňou sa znížil aj objem čpavku zo šiestich
ton na 1,5 tony. Táto zlúčenina slúži pri prevádzke ľadovej plochy.

foto: redakcia
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V októbri sa stretli záchranné zložky, aby sa oboznámili
s novou technológiou a v prípade úniku čpavku správne
zasahovali. „Vzhľadom na novú technológiu v zimnom štadióne sme zvolali stretnutie, na ktorom sa zúčastnili štátni
policajti, štátni hasiči, dobrovoľní hasiči, mestská polícia
a všetci zamestnanci zimného štadióna. Prešli sme si možné
bezpečnostné riziká v prípade úniku čpavku. Prítomní absolvovali teoretický nácvik v prípade, že by čpavok zo štadióna
unikol,“ vysvetlil Matúš Lakoštík, viceprimátor D. Kubína.
Riziko úniku čpavku je omnoho nižšie
Riziko úniku čpavku bolo doteraz minimálne. Modernejšou
technológiou sa pravdepodobnosť priemyselnej havárie ešte
viac znížila. „V súčasnosti je tam asi polovica chladiva oproti
predchádzajúcej technológii. Vyplývajúce nebezpečenstvo
pre obyvateľov sa podstatne zredukovalo. Zóna priameho
ohrozenia obyvateľov sa znížila zhruba o polovicu, takže
už nie je zasiahnutá celá mestská časť Veľký Bysterec, ale
len niektoré ulice ako ulica Pelhřimovská alebo Bysterecká,
Športovcov a Na Sihoti. Preto je riziko oveľa nižšie aj pre obyvateľov, ktorí sa pohybujú v okolí štadióna,“ informoval major Peter Dúha z Hasičského a Záchranného zboru D. Kubín.
Čo robiť, ak čpavok predsa len unikne?
V prípade havárie sa aktivuje elektronická siréna, ktorá
upozorní na únik nebezpečnej látky. „Nemusí to byť hneď
masívny únik čpavku, ale zvýšené nebezpečenstvo pre návštevníkov zimného štadióna môže byť citeľné. Ak sa občania
pohybujú v okolí štadióna, je najvhodnejšie, aby zareagovali
s chladnou hlavou a čo najrýchlejšie sa vzdialili z tohto
priestoru. Najlepšie do uzavretej miestnosti, hoci aj do najbližšieho bytového domu, poprípade do auta a odišli preč,“
upozornil Peter Dúha. Čpavok má štipľavý, dráždivý zápach.

www.dolnykubin.sk

V prípade ohrozenia treba utesniť okná a dvere. Pri zacítení
plynu je dôležité chrániť dýchacie cesty. Najvhodnejšie je použiť navlhčenú látku s roztokom kyseliny citrónovej a prekryť
si ňou tvár. Odporúča sa aj odstrániť kontaktné šošovky.
Na záchranné zložky treba počkať
„Nevychádzajte z bytov, lebo vonku v spoločných priestoroch
bytovky bude koncentrácia ešte vyššia ako v samotnom byte.
Takže vojdete do horšieho prostredia. Po tridsiatich minútach
v takomto prostredí, kde je už koncentrácia omnoho vyššia
ako v samotnom byte, môže dôjsť k poškodeniu zdravia,“
zdôraznil Peter Dúha. S vyššou teplotou a silnejším vetrom sa
čpavok šíri rýchlejšie. Samotná evakuácia a zásah záchranných zložiek môže byť zdĺhavý kvôli vyprevádzaniu každého
obyvateľa bytového domu. „Pri predchádzajúcej technológii
sa nič nestalo. Keďže sme získali novú, predpokladáme, že riziko úniku sa blíži k nule. Myslím si, že obyvatelia sa nemajú
čoho obávať. No vždy je dobré vedieť, že nejaké potenciálne
riziko tu je,“ dodal na záver Peter Dúha.
redakcia

Obnovujú fasády
na častiach Oravského hradu
Oravský hrad prechádza ďalšou výraznou zmenou. Oravské
múzeum P. O. Hviezdoslava v D. Kubíne realizuje obnovu fasád
na archívnej veži a administratívnom trakte. Momentálne ide
už o tretiu a zároveň poslednú etapu obnovy a sanácie murív.

I

„Oravský hrad je veľmi rozsiahly komplex, má až 27 objektov. Nie je preto možné rekonštruovať všetko naraz.

6 – spoločnosť

Pracujeme postupne od hlavného nádvoria. Teraz prebieha
tretia etapa renovácie na administratívnom trakte. Prvá začala z vnútorného nádvoria, druhou etapou bola obnova tretej
hradnej brány. Teraz sme pristúpili k archívnej veži a k hradnému múru, ktorý sa nachádza na terase. Tu sme vymenili aj
dlažbu a plánujeme pokračovať s filagóriou,“ vysvetlila Mária
Jagnešáková, riaditeľka Or. múzea P. O. Hviezdoslava.
Príprava renovačných prác začala pred štyrmi rokmi
V rámci obnovy odstraňujú novodobé cementové omietky,
historické plochy reštaurátorsky konzervujú a opadané časti dopĺňajú novou omietkou. Vymenia sa aj zvodové žľaby
a odborne ošetria mreže okien a okeníc. Príprava renovačných prác začala už v roku 2018. Realizácii predchádzal zámer a návrh obnovy a reštaurovania, ktorý schválil Krajský
pamiatkový úrad v Žiline. „Pamiatka bola v zlom stave. Terasu sme uzatvorili, pretože omietky boli zduté a opadávali, čo
ohrozovalo aj návštevníkov. Vďaka obnove sa tu už ľudia bez
problémov dostanú a vytvorí sa aj priestor, kde bude bývať
napr. jarmok a podobné akcie,“ uviedla riaditeľka múzea.

múzeum má pripravené ďalšie plány a projekty, ktoré chceme realizovať. Primárne je nutné riešiť najmä filagóriu, ktorá
je v zlom stave. Tým by sme uzavreli tento komplex a následne by sme chceli zreštaurovať hradný múr. Ďalším krokom
je druhá hradná brána, kde bola kedysi dokumentácia. Tu
potrebujeme vymeniť strechu a máme pripravený aj projekt
na hlavné nádvorie Oravského hradu,“ uzavrela Mária Jagnešáková. Súčasnú renováciu Oravského hradu by mali podľa
plánu ukončiť do konca decembra 2022. Cena diela je takmer
250-tisíc eur. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava financuje
obnovu hradu z vlastných finančných zdrojov.
text a foto: redakcia

Filagória je v havarijnom stave
Aktuálne zmeny na Oravskom hrade neuzatvárajú kruh renovačných prác. Hrad čakajú ďalšie rozsiahle opravy. „Oravské

V MsKS opravili schodisko,
pokračujú výmenou osvetlenia

I

Mestské kultúrne stredisko prechádza menšími rekonštrukčnými prácami. Tie začali opravou poškodených častí
vstupného schodiska „Upravili sme schodisko výmenou niekoľkých schodníc, ktoré už boli veľmi zdemolované. Pokračujeme v estrádnej sále, ktorú chceme zatraktívniť. Uvidíme,

V Dolnooravskej nemocnici rekonštruujú detské ambulancie
V Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou Ladislava Nádaši Jégého v Dolnom Kubíne (DONsP) neutícha stavebný ruch ani na
jeseň. Aktuálnymi rekonštrukčnými prácami sledujú zvýšenie
komfortu pre malých pacientov a ich sprievod, ako i personál.

I

Po modernizácii detského oddelenia i kompletnej obnove
jednotky intenzívnej starostlivosti prišli na rad detské ambulancie. „Ide o stavebné úpravy šiestich sociálnych zariadení v objekte detskej polikliniky tak, aby vyhovovali súčasným
hygienickým normám. Na rad príde aj výmena podlahových
krytín,“ ozrejmil Martin Hanuliak z DONsP. Výraznou zmenou
prejdú aj niektoré ambulancie detskej polikliniky. Stavebné
práce sa realizujú za plného chodu nemocnice. S rekonštrukciou začali v septembri a podľa plánu by ju mali ukončiť do
konca novembra. Modernizácia v sume 85-tisíc eur je financovaná Žilinským samosprávnym krajom.

kde nás až rozpočet pustí, ale jednoznačne z našej strany je
veľká vôľa dať estrádnej sále novú tvár. Chlapci začali pracovať s technikou, s výmenou káblov. Chceme primárne zlepšiť
osvetlenie, ktoré je už v zlom stave,“ vysvetlila Martina Mesárošová, riaditeľka mestského kultúrneho strediska. Práce
na vstupnom schodisku boli nacenené na 4 000 eur. Vďaka
svojpomocnej realizácii, ušetrili 3 000 eur. Vynovenie estrádnej sály financuje MsKS z vlastných zdrojov.
redakcia
„V decembri by malo prísť tridsať nemocničných lôžok. Ďalej
laparoskopická veža, nový RTG stacionárny prístroj. Okrem
toho sme boli úspešní aj v eurofondoch. Získali sme 1,3 milióna eur na rekonštrukciu neurologickej jednotky intenzívnej starostlivosti,“ uviedol Martin Hanuliak. Dolnokubínska
nemocnica sa pravidelne umiestňuje na najvyšších pozíciách
hodnotení nemocníc na Slovensku. V poslednom hodnotení
Nemocnica roka, ktoré realizuje nezávislý inštitút Ineko, sa
umiestnila na piatom mieste v kategórii všeobecných nemocníc. Hodnotila sa kvalita zdravotnej starostlivosti, skúsenosť, náročnosť diagnóz i spokojnosť pacientov, hospodárenie a transparentnosť.
text a foto: redakcia

Získali 1,3 milióna eur z eurofondov
Dolnooravská nemocnica po stavebných prácach v detskej
poliklinike napreduje v plánoch a v projektoch stále ďalej.
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Oravskí výtvarníci inšpirujú už 25 rokov
Inšpirácie je názov občianskeho združenia, ako aj rovnomennej výstavy, ktorá pravidelne vytvára priestor pre profesionálnych i laických oravských umelcov. Tí svoje
výtvarné diela publikujú už 25 rokov. Jubilejný ročník výstavy mal svoju vernisáž
3. novembra vo výstavnej sieni mestského kultúrneho strediska.

foto: redakcia

I

„Svoje aktuálne diela vystavujú profesionálni aj neprofesionálni výtvarníci z Oravy. Chceme, aby mali všetci tí, ktorí
tvoria na Orave, možnosť odprezentovať svoju tvorbu. Na
výstave môžete vidieť kyanotypiu, fotografie, grafiky, kresby, objekty keramické aj skleneno kovové,“ povedala Nasťa
Osvaldiánová, podpredsedníčka o. z. Inšpirácie.

a potom to dá na internet a má veľakrát pocit, že je umelec.“
Výstava je v mestskom kultúrnom stredisku dostupná do
9. decembra, v pracovných dňoch od ôsmej do 17-tej hodiny.

Hoci sú od rôznych autorov, musia k sebe ladiť
Cieľom občianskeho združenia je spájať tvorcov a podporovateľov v oblasti výtvarného umenia a umeleckého remesla.
Každoročnou výstavou v Dolnom Kubíne prezentujú výtvarníkov prevažne z regiónu dolnej Oravy. „Svoje diela vystavuje šestnásť výtvarníkov a štyria študenti z regiónu. Prevažne
v technike akrylu a oleja na plátne. Bol to individuálny výber,
lebo ak sa stretne veľa autorov, ktorí rôzne tvoria, tak treba
vybrať obrazy alebo diela, ktoré k sebe ladia. Takže je to prierez tvorby od maľby, kresby, grafiky po objekty,“ vysvetlila
Nasťa Osvaldiánová.

Oravská galéria sprístupnila
diela známych umelcov

Inšpirujú sa navzájom
Skúsení umelci sa zhodli, že spájať diela profesionálov a laikov, je príjemná skúsenosť aj pre nich. „Vždy sa dajú nájsť
dobré nápady na jednej aj na druhej strane výtvarného spektra. Takže je to úžasná platforma, výtvarníci môžu spolu komunikovať nielen cez svoje diela, ale vlastne aj o použitých
technikách, o motívoch. Kiež by bolo takýchto akcií viac,“
myslí si umelec Braňo Jánoš. Medzi známych umelcov z regiónu patrí aj Miroslav Knap: „Treba to spájať. Som profesionálny umelec. Vystavujem kade-tade po svete. Je to úžasné,
čo robia títo ľudia. Veľmi to podporujem a som rád, že aj takto
ľudia vyjadrujú svoje pocity a túžby. To, čo sa deje vo svete,
je zlá situácia, ale tieto obrázky určite navodia krásnu atmosféru. Takže to je super.“ Svoj obraz vystavil aj Ján Suško:
„Hlavne mladí výtvarníci by mali dostať možnosť prezentovať
svoju tvorbu. Samozrejme, aby sa posúvali vo svojej výtvarnej tvorbe, ktorá musí mať určitý zámer. Ono to nie je len tak,
že si niekto kúpi farbičky v papiernictve, namaľuje výkres,

www.dolnykubin.sk
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Pod názvom Mimézis sprístupnili verejnosti výstavu v priestoroch Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. Svoju umeleckú tvorbu tu prvýkrát prezentoval dolnokubínsky rodák Pavol Kajan.
Malú výstavnú sieň Župného domu tak zdobí 31 umeleckých
diel. Výstavu otvorila slávnostná vernisáž 13. októbra.

I

„Je to moja prvá výstava na rodnej pôde, na Slovensku
a priamo v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne. Keďže pochádzam z tohto mesta, som za to veľmi vďačný. Vernisáž
bola perfektná,“ hovorí autor výstavy Pavol Kajan. Umelec sa
venuje mytologickým a sakrálnym témam, ktoré čerpá z Biblie. Vo svojich dielach zachytáva cnosti, túžby ako aj neresti. Očami fotografa odkrýva príbehy, ktoré reflektujú ľudskú
psychiku a vnútorné prežívanie. Témy zvýrazňuje cez farebnú
symboliku a svetelné kontrasty. „Moja umelecká tvorba je
v podstate o archetypálnych odrazoch mnohých tvárí ľudstva a psychiky. Je to odraz difúzneho a spektrálneho odrazu
svetla, prostredníctvom ktorého sa vyjadrujem ako umelec.
Používam skutočných ľudí ako svoje modely,“ upresnil umelec z D. Kubína. V tvorbe Pavla Kajana sa odráža aj jeho vzťah
k hudbe, ktorej sa venoval počas svojich štúdií na Slovensku či vo Veľkej Británii. Fascinuje ho vizuálne rozprávanie
a kreatívna výtvarná fotografia. „Láskyplný dotyk. Také objatie je viac ako tisíc slov. Jedno slovo prinášajúce pokoj je
viac ako tisíc zbytočných slov. Fotografia pre mňa znamená
dotknutie sa ľudskej duše jedným slovom,“ vysvetlil fotograf.

8 – kultúra

Svoju tvorbu predstavuje aj Juraj Kollár
Vo veľkej výstavnej sieni Župného domu môžu návštevníci
vidieť aj tvorbu Juraja Kollára, jedného z najoriginálnejších
súčasných slovenských maliarov. Slaný vzduch, taký nesie
názov výber z jeho najnovšej tvorby. Výstava odzrkadľuje tendenciu od figurálnej tvorby k tvorbe abstraktnej. „Kurátorkou
výstavy je pani doktorka Katarína Bajcúrová zo Slovenskej
národnej galérie. V podstate je koncipovaná chronologicky,
to znamená od starších prác k tým mladším. Táto výstava
odzrkadľuje približne desaťročie, decénium tvorby Juraja
Kollára,“ vysvetlil Michal Čajka, riaditeľ Oravskej galérie.
Umelec prezentuje kontrolované abstrakcie a sekvenované
krajiny. Nechýba tu ani obraz s realistickým zobrazením mosta SNP. „Je dokladom záujmu Juraja Kollára o mestské prostredie. O prostredie, ktoré ho obklopuje. Naozaj sa tu prejavuje ako hĺbavý človek, človek, ktorý sa snaží toto prostredie
uchopiť a maliarsky ho vyjadriť. Každé miesto, forma, farba,

ktorú používa, má svoje pevne určené miesto a je súčasťou
premysleného konceptu maľby,“ objasnil Michal Čajka.

Martin na bielom koni
pozdravil škôlkarov

na bielom koni,“ povedala Katarína Števonková, riaditeľka
ZŠ Martina Kukučína. Základná škola zorganizovala nultý
ročník v spolupráci s mestom Dolný Kubín a mestským kultúrnym strediskom. V tradícii plánujú pokračovať. „Bola to
myšlienka viacerých ľudí z mesta aj zo školy. Bolo náročné
zohnať bieleho koňa. Na Orave to nie je bežné. Majiteľka koňa
nám veľmi pomohla, dokonca si kvôli tomuto podujatiu vzala
dovolenku,“ doplnil Michal Švento.

Meno Martin je spojené s množstvom pranostík, ktoré predpovedajú prvý sneh v roku. O tom, či príde Martin do Dolného Kubína, sa prišli presvedčiť aj deti z materských škôl. Privítali ho
11. novembra na Námestí Slobody.

Maliar, ktorý je filozofom
Juraj Kollár patrí k strednej generácii. Študoval na Vysokej
škole výtvarných umení v Bratislave a na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Získal viacero domácich i medzinárodných ocenení. „Na vernisáži, ktorá tu bola, som uviedol Juraja Kollára, ako maliara filozofa. Myslím si, aspoň pre mňa
osobne, že to výrazne vystihuje jeho spôsob uvažovania a prístup k maľbe. On vníma a rešpektuje autonómiu maliarskej
plochy. V tomto je neskutočne hĺbavý, premýšľavý a snaží sa
osobitným spôsobom reflektovať skutočnosť, ktorú zobrazuje,“ vysvetlil Michal Čajka. Obidve výstavy sú sprístupnené
verejnosti v Oravskej galérii do 8. januára budúceho roka.
redakcia
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„Bolo to veľmi milé. Koníka sprevádzali žiaci ZŠ Martina
Kukučína, ktorí boli v historickom oblečení. Bol to nápad spomínanej základnej školy, ktorá využila náš grantový
program Šanca pre všetkých a z finančných prostriedkov
všetko zabezpečila. Od materských škôl máme pozitívnu
spätnú väzbu, okrem našich prišli aj neštátne. Myslím si, že
táto akcia sa stane tradíciou,“ vyjadril sa Michal Švento, vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ DK.
Chceli osláviť príchod zimy
O kultúrny program sa postarali žiaci zo ZŠ Martina Kukučína. Interaktívnym spôsobom sa snažili deťom priblížiť tradíciu Martina na bielom koni. „Chceli sme osláviť príchod zimy
a škôlkarom takouto formou vysvetliť, že kedysi v tento čas
už začínalo snežiť. Vyzerá to tak, že už je koniec teplým dňom.
Toto bolo naším cieľom, aby sme sa tu stretli a pripomenuli si to. Myslím si, že si deti zapamätajú, čo znamená Martin

Báječný život v kaštieli Kubínyi
V poslednú októbrovú sobotu sa vo Vyšnom Kubíne uskutočnilo ďalšie podujatie zo série Báječný život Amalie, tentokrát
bola Ladená do krásy. Celé poobedie sa nieslo v duchu hudby
a účastníci sa mohli zapojiť do rôznorodých workshopov, prednášok a prezentácií za pomoci spoločensko-vedných disciplín.

I

Program odštartovala komentovaná prehliadka o nedávno zrekonštruovanom kaštieli a o celom procese jeho
obnovy. Nasledovala africká bubnovačka, kde ste mohli pri
padajúcich listoch rozpútať svoju vášeň a precvičiť si pritom
pamäť, koncentráciu aj hemisféry. Potom nadišiel čas na špeciálny program, ktorý kvôli kapacitným obmedzeniam musel

S menom Martin sa spája množstvo pranostík. Tá najznámejšia o bielom koni má viac ako 130 rokov. Svätý Martin bol rímsky vojak, ktorý podľa legendy jazdil na bielom koni. V tomto
roku ale sneh do Dolného Kubína nepriniesol.
text a foto: redakcia
byť rozdelený do dvoch blokov. Jedným z nich bola účasť na
zvukoliečbe v hotelovom wellness za pomoci hudobných nástrojov východných kultúr. Ďalším bol veľmi (inter)aktívny
workshop Woodpack - jedinečný hudobný nástroj, ktorý sa
dá využiť aj na meditáciu či zvukoterapiu. Následne prebehla
prednáška o Mikulášovi Zmeškalovi a o jeho vplyve na hudbu v našom regióne aj v zahraničí. Priebežne mali účastníci
možnosť zapojiť sa aj do prezentácie tradičných nástrojov
v podaní študenta etnológie Petra Gonšora. Záver programu
zastrešil Martin Geišberg, ktorý spolu s Danielom Špinerom
a Borisom Čellárom rozospievali celé publikum a svojou dynamickou hudbou tak ponúkli niečo hlbšie na zamyslenie.
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Ján Šimko, riaditeľ Oravského kultúrneho strediska
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Výstava o Anne Frankovej učí,
ako pracovať s predsudkami
Odkaz holokaustu a život mladého dievčaťa židovského pôvodu Anny Frankovej približuje medzinárodná putovná výstava, ktorú v priestoroch Gymnázia P. O. Hviezdoslava sprístupnili v novembri pre dolnokubínskych žiakov. Expozíciu „Nechajte ma
byť takou, aká som - životný príbeh Anny Frankovej“ tvorí 30 panelov.

foto: redakcia

I

Tie sprostredkúvajú Annin život na pozadí druhej svetovej
vojny a genocídy židovského obyvateľstva a zároveň aj súčasné príbehy mladých ľudí, ktorí čelia diskriminácii. „Ideou
tejto výstavy je, aby sme sa naučili bojovať s predsudkami
a diskrimináciou. To, že sa niečo stalo dávno, neznamená, že
sa to dnes už nedeje. Nemali by sme preto zabúdať,“ povedala študentka gymnázia Naďa Pániková.
Skrývala sa 761 dní
Výstava prináša životný príbeh Anny Frankovej, ktorá sa spolu so svojou rodinou a priateľmi ukrývala pred nacistickým
prenasledovaním v tajných priestoroch domu v Amsterdame.
Tesne pred koncom vojny ich úkryt prezradili a takmer všetci
padli za obeť nacistickému vyvražďovaniu. Skrývali sa presne
761 dní. „Anna Franková bola podobná všetkých nám. Mala
veľa cieľov, chcela byť spisovateľka, čo sa jej vlastne podarilo
až po smrti. Bola plná života a svoj život si aj veľmi užívala,“
uviedla študentka gymnázia Linda Jokelová. Návštevníci expozície si mohli pozrieť aj jediné zachované filmové zábery
Anny Frankovej. „Natočili to v čase, keď ešte Anna bývala
v Nemecku, vo Frankfurte nad Mohanom. Bolo to pri príležitosti svadby susedovej dcéry a Anna vtedy náhodou vykukla
z okna. Ide o jediný filmový záznam, aký máme,“ ozrejmila
Naďa Pániková.

Životný odkaz v denníku
Príbeh Anny Frankovej je zaznamenaný detskými očami
v denníku, ktorý dostala ako darček k 13. narodeninám. Po
2. svetovej vojne bol vydaný a zaradil sa medzi jednu z najprekladanejších kníh sveta. Denník si viedla dva roky v úkryte
a posledný záznam je z 1. augusta 1944. A. Franková zomrela
v koncentračnom tábore Bergen-Belsen v marci 1945. „To,
že som čítala Denník Anny Frankovej, mi pomohlo si uvedomiť, že Anna bola tínedžerka ako my ostatní, mala rovnaké
problémy, no mala to nešťastie, že sa narodila do židovskej
rodiny. Aj keď bola iná doba, ako je dnes, stále to bolo 14- až
15-ročné dievča, ktoré sa snažilo spoznať samú seba,“ vysvetlila Naďa Pániková. „Ja som sa ku knihe dostala až vďaka tejto výstave. Mala som pocit, že Anna je moja kamarátka, veľmi
veľa ma naučila. Napríklad užívať si život aj v ťažkých situ
áciách. Páčilo sa mi aj to, ako bolo vidno, ako sa mení a rastie
v takom nesmierne ťažkom období,“ doplnila Linda Jokelová.
Výstavou sprevádzali študenti gymnázia
Výstavou o Anne Frankovej sprevádzali rovesníkov a verejnosť študenti gymnázia, ktorí predtým absolvovali školenie.
„Zamerané bolo na diskrimináciu a na to, aby sme sa vcítili
do Anninho života a aby sme spoznali samého seba,“ uzavrela Linda Jokelová. Medzinárodnú putovnú výstavu, ako aj
školenie pre sprevádzajúcich lektorov, zabezpečila Nadácia
Milana Šimečku. Jedna z najstarších neziskových organizácií
na Slovensku sa venuje predovšetkým vzdelávaniu, výchove
k ľudským právam a budovaniu rozmanitej spoločnosti.
redakcia
Reportáž TVDK a bližší pohľad na výstavu
Nechajte ma byť takou, aká som.

www.dolnykubin.sk

10 – kultúra

Stretnutie jubilantov
I

Primátor mesta a poslanci Mestského zastupiteľstva
v Dolnom Kubíne Vás srdečne pozývajú na stretnutie jubilantov, ktorí v rokoch 2020 a 2021 oslávili životné jubileum
70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 a viac rokov. Stretnutie je ocenením celoživotného prínosu jubilujúcich obyvateľov pre naše
mesto. Plánujeme ho zorganizovať v mesiaci december 2022.

V prípade záujmu jubilujúcich obyvateľov o účasť na stretnutí doručte vyplnenú návratku na mestský úrad osobne alebo elektronicky na email jubilanti@dolnykubin.sk alebo
poštou na adresu: Mestský úrad, Hviezdoslavovo námestie
1651/2, 026 01 Dolný Kubín najneskôr do 07. decembra
2022. Pre viac informácií nás kontaktujte na č. 043/5814 412.

NÁVRATKA „STRETNUTIE JUBILANTOV 2020 A 2021“
Meno a priezvisko:		

_______________________________________________________________________________

Adresa trvalého bydliska:

_______________________________________________________________________________

Dátum narodenia:		

_______________________________________________________________________________

Telefónny kontakt:		

_______________________________________________________________________________

Svojím podpisom na tejto návratke dobrovoľne udeľujem mestu Dolný Kubín súhlas so spracovaním mojich osobných údajov
v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia a telefónne číslo pre účely organizovania Stretnutia jubilantov
2022/2021 a zápisu do knihy jubilantov.

									_______________________________
										Podpis jubilanta
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Táto vykurovacia sezóna bude drahá
a pre ovzdušie zaťažujúca

I

Podľa jedného z najnavštevovanejších ekonomických
webov www.peniaze.sk zo 4. 10. 2022 Úrad pre reguláciu
sieťových odvetví (ÚRSO) jednoznačne avizuje medziročné
zdražovanie energie, a to tak pre elektrinu, ako aj pre zemný plyn. Podľa slov predsedu ÚRSO Andreja Jurisa: „Trhové
ceny energií sú v súčasnosti extrémne vysoké a veľmi nestabilné, čo vnáša vysokú mieru neistoty do odhadov budúcich
cien energií.“ Redakcia to ďalej komentuje tak, že „akékoľvek
odhady, s ktorými sa stretnete, preto treba brať s rezervou.
ÚRSO zároveň varuje, že spotrebitelia by sa mali pripraviť na
80 - 100 % nárast cien energie oproti súčasnému stavu.“ Je
to nesporne závažný dôvod, na základe ktorého aj obyvatelia nášho regiónu používajúci lokálne zdroje vykurovania,
musia čeliť novej výzve, čím a ako kúriť pri ešte prijateľných
nákladoch. Za tejto situácie zdôrazňovanie používať v lokálnych kúreniskách len nízko emisné zdroje - plyn či elektrickú
energiu namiesto pevného paliva (dreva) sa mi javí ako kontraproduktívne, odtrhnuté od reality. Tvrdím to aj napriek
tomu, že významným zdrojom znečisťovania ovzdušia okrem
energetiky a dopravy je aj vysoký počet lokálnych vykurovacích kotlov na malom území. Bolo preukázané, že aj spaľovanie dreva, najmä mokrého s vlhkosťou nad 20 % v nevhodných kotloch, je zdrojom tuhých znečisťujúcich látok, hoci
neporovnateľne nižším, ako pri spaľovaní napríklad hnedého
či čierneho uhlia.
Čo sa však nezmenilo, je stále príkro odsudzujúci postoj
odborníkov k spaľovaniu odpadov. Takýto počin treba

www.dolnykubin.sk

považovať za absolútne neprijateľný a navyše neodpustiteľne bezohľadný voči verejnosti, ktorý treba nekompromisne aj finančne postihovať. Spaľovanie odpadu mnohonásobne navyšuje emisie oproti spaľovaniu suchého
dreva, nehovoriac už o veľkom množstve ďalších mimoriadne škodlivých látok vážne ohrozujúcich zdravie ľudí.
Uvedené skutočnosti nás oprávňujú predpokladať, že práve
avizované zdraženie energií vo významnej miere zvýši v domácnostiach s lokálnym vykurovaním využívanie aj zastaraných, no ešte stále funkčných kotlov a spaľovanie v tom lepšom prípade dreva, bez ohľadu na jeho vlhkosť. Nič na tom
nemení ani fakt, ak vlastník súčasne disponuje tak kotlom
na spaľovanie plynu, prípadne elektrickým kotlom. Svedčia
o tom najmä pri rodinných domoch (ale aj menších prevádzkach) všadeprítomné nemalé zásoby palivového dreva, hoci
aj jeho ceny pri prudko rastúcej inflácii významne narástli
a jeho dostupnosť vzhľadom na vysoký dopyt je obmedzená.
Stanovisko ministra životného prostredia, že: „Znečistené
ovzdušie je celoslovenský problém. Najvýznamnejším zdrojom znečisťovania ovzdušia prachovými časticami je vykurovanie domácností tuhým palivom. Vykurovanie tuhým palivom zvyknú komplikovať nepriaznivé rozptylové podmienky
s častým výskytom teplotných inverzií v horských údoliach,“
vyvoláva oprávnenú otázku, či pri kúrení drevom, ktoré občania nášho hornatého regiónu masovo používajú najmä pre
jeho dostupnosť, možno dosiahnuť stav, ktorý nebude pred-
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foto: Miroslava Valašková, Slovenská agentúra životného prostredia

Už po šiestykrát, vždy na začiatku vykurovacej sezóny, sa prihováram za čisté
ovzdušie. V súčasnej situácii sa však minulé priority budú musieť prispôsobiť nepriaznivým okolnostiam. V súvislosti s energetickou krízou často počúvame a čítame o raste cien energií.

stavovať akútne zhoršenie životného prostredia a bude ešte
akceptovateľné s prijateľným dosahom na čistotu ovzdušia.
Pretože vzhľadom na lokálne podmienky a ekonomické dôvody sa obyvatelia tejto mnohoročnej tradície pod súčasným
ekonomickým tlakom v dohľadnej dobe určite nevzdajú.
Ako môžu občania ovplyvniť túto vykurovaciu sezónu
z aspektu čistoty ovzdušia?
Je nevyhnutné neustále do povedomia ľudí vštepovať zásady
správneho kúrenia. Tieto pravidlá pred pár rokmi veľmi výstižne sformuloval Ing. Daniel Lešinský, PhD., uznávaný slovenský environmentalista, zakladateľ a dlhoročný predseda
združenia CEPTA (Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy),
ktorý sa odborne venoval znečisťovaniu ovzdušia. Výstupy
jeho analýz boli široko citované verejnou správou aj médiami. Dovolím si preto aj ja citovať jeho odporučenie, ktoré mi
svojho času napísal:
„Spaľovanie dreva nesprávnym spôsobom v domácnostiach, či používanie nevhodného paliva a zastaraných kotlov je problém, ktorý je potrebné riešiť. Pri splnení uvedených predpokladov, budeme môcť drevo ako tradičný
zdroj tepla na Slovensku zachovať, vďaka trom zásadám
správneho kúrenia:
suché drevo = sušené minimálne 1, optimálne 2 roky;
dostatok vzduchu pri horení = oheň nedusíme;
nespaľujeme nič, čo do pece nepatrí, napríklad odpady.“
K zlepšeniu čistoty ovzdušia na Slovensku pristupuje aj Ministerstvo životného prostredia SR novelizáciou právnych
predpisov v oblasti ochrany ovzdušia. Prísnejší návrh zákona
sa už dostal do medzirezortného pripomienkového konania
(LP/2022/27 Zákon o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov - dátum začiatku MPK 21.03.2022, dátum
konca MPK 08.04.2022). Podľa posledných informácií, zákon
o ovzduší prešiel začiatkom novembra 2022 už prvým čítaním
v parlamente.

V regiónoch, najmä v zimnom vykurovacom období, negatívne ovplyvňovanú čistotu ovzdušia spaľovaním rôznych
nebezpečných odpadov, kúrením uhlím, ale aj nesprávnym spaľovaním dreva, bude nový zákon viacerými opatreniami umožňovať citeľne postihovať porušovateľov zákona. Okrem technickej kontroly kotlov v domácnostiach
v réžii miest a obcí, bude možné kontrolovať aj kotly v domácnostiach, vrátane kontroly na mieste odberom sterov
z komína a ich analýzou. Ak sa rozborom preukáže, že sa
v kotle spaľujú odpady, priestupok bude pokutovaný.
Tento príspevok nemá ambíciu riešiť vedecky náročnú
a komplikovanú problematiku energetickej chudoby. Podľa výskumnej pracovníčky Prognostického ústavu CSPV SAV
Dušany Dokupilovej, RNDr., PhD., ktorá spolupracuje s URSO,
je: „Energetická chudoba stav, keď výdavky domácnosti na
energie idú na úkor ostatných životných potrieb. Jedným
z takýchto výdavkov je aj zabezpečenie tepla v domácnosti.“
V období prudko rastúcej inflácie a zdražovania, bude táto
zima zaťažkávacou skúškou pre mnohé domácnosti. D. Dokupilová vyslovuje prognózu, že sa pravdepodobne viac ako
polovica obyvateľov Slovenska dostane do kategórie energetickej chudoby. Určitou šancou, ako sa tomuto scenáru vyhnúť je, že vláda urýchlene prijme súbor opatrení na včasnú
a adresnú pomoc, predovšetkým ľudom ohrozeným energetickou chudobou.
Aktuálnou prioritou, okrem už pertraktovanej pomoci zo
strany kompetentných inštitúcií, ktoré by domácnostiam pomohli znižovať energetickú náročnosť, je súčasne sa zamerať
na osvetovú kampaň a vzdelávanie verejnosti, zrozumiteľnú
komunikáciu samosprávy s občanmi a dôslednú priebežnú
kontrolu dodržiavania plnenia uvedených zásad. To vytvorí predpoklad, že nedôjde k zhoršovaniu čistoty ovzdušia aj
v týchto nových podmienkach masívneho lokálneho vykurovania pevným palivom.
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Deti a seniori
idú ruka v ruke
Oravská knižnica Antona Habovštiaka
v Dolnom Kubíne sa zapojila do projektu s názvom Ruka v ruke. Spoločnými
stretnutiami a aktivitami chcú dosiahnuť
dlhodobé a pravidelné medzigeneračné
prepojenie detí a seniorov.

I

Okrem Centra sociálnych služieb
Brezovec spolupracujú s deťmi zo základných a materských škôl v Dolnom
Kubíne. „Ide o medzigeneračnú spoluprácu medzi seniormi, ktorí sú odkázaní na ústavnú starostlivosť a škôlkarmi
či prvým stupňom základných škôl. Nie
je to jednorazová aktivita. Deti a seniori
sa pravidelne stretávajú celý rok, aby
medzi nimi vzniklo puto. Deti sú hravé, povzbudzujú ich k životu. Seniori
sú zas trpezliví, vysvetľujú, spoločne
tvoria príbehy, čítajú, inšpirujú sa,“ povedal riaditeľ Oravskej knižnice A. Habovštiaka Roman Večerek.
Navzájom sa dopĺňajú
Aktivity zamerali na rozvoj pracovných,

Ľudia modernej spoločnosti a ich virtuálny svet (názor)
Vidíme ich na každom kroku, na ulici,
v parku či na zastávke na sídlisku. Trávia veľa času spolu v malých či veľkých
skupinách – partiách. Niektorí sa iba
rozprávajú, hlasno sa smejú, ale aj fajčia
a nadávajú. Sú medzi nimi chlapci, ale
čoraz častejšie prevládajú aj dievčatá.
Áno, je to ,,Naša mládež - budúca generácia“, ktorá vyrastá v spleti moderného
sveta, moderných technológií.

I

Často sme svedkami scén, ako
z filmov 20. storočia, v americkom
Bronxe či gete na kraji štvrti, kde vládnu
drogy a násilie. Dívajme sa na naše deti
otvorenými očami a uvidíme znudenú
mládež, ktorá so slúchadlami v ušiach
alebo s mobilom v rukách trávi voľný
čas, len tak bezcieľne a otrávene. Malým spestrením je fajčenie a požívanie
alkoholických nápojov tak, aby ich nevideli policajti. Niektorí nemajú problém ani s tým. Kto im dokáže pomôcť
a potrebujú vôbec pomoc?!

tvorivých aktivít a kognitívnych schopností. Nechýbalo čítanie, maľovanie,
fotenie, či prechádzky. To všetko pod
vedením odborných sociálnych pracovníkov, knihovníkov, pedagógov
a art terapeutov. „Cieľom je dostať
seniorov vonku, socializovať ich, integrovať do spoločnosti cez vonkajšie
aktivity. Seniori sa obohacujú aktivitou
detí, ktorí sú plní energie a úsmevu. Deti
zase dostávajú od nich spätnú väzbu,
komunikáciou, ktorá je plná myšlienok a vecami, ktoré ich učia,“ vyjadrila
sa Soňa Miháliková, riaditeľka Centra
sociálnych služieb Brezovec. „Aktivity
sú zamerané aj na terapie, či už je to
terapia hudbou, bibliotéková terapia,
terapia pamäti. Chceme, aby napredovali deti aj seniori cez rôzne hry v rámci
piesní, tancovania, divadelných scénok.
Viem si predstaviť realizovať projekt aj
v záhrade,“ doplnila.

si rozumeli. Myslím, že to bolo spontánne, nič nasilu,“ skonštatovala učiteľka
Eva Batunová z Materskej školy Obrancov mieru. „Sami sme zvedaví, kam to
celé za rok dospeje, aké vzťahy a priateľstvá vzniknú. Zatiaľ môžem povedať,
že sú veľmi pozitívne ohlasy, či už je to
od pani učiteliek, alebo od vychovávateľov z Centra sociálnych služieb. Takže
experiment si určite našiel v knižnici
živnú pôdu,“ uzavrel Roman Večerek.
text a foto: redakcia

Stretávajú sa už od minulého roka
„Medzi škôlkarmi sa nachádzajú aj deti,
ktoré nemajú starých rodičov. Bola som
veľmi prekvapená z jedného dievčatka,
ako komunikovalo s pánom, s ktorým
maľovalo a uvítalo danú aktivitu. Veľmi
Odpoveď hľadajme v nás samých
a hlavne v nich samých. Naša mládež
je iná ako sme boli my. Spoločnosť,
správanie a konanie, prístupy a hlavne modernizácia sveta im dáva široké
možnosti. Realizácia smerom k dobru,
k budovaniu zásad a cieľov pre svoju rodinu a výchovu vlastných detí
sa nenosí. Ich svet je pre nás starších
nepochopiteľný. Svet akejsi zvrátenej
morálky, kde im partia a sociálne siete
balamutia rozum. Už deti v základných
školách majú celkom iné predstavy
o živote, ako sme mali my v ich veku.
A to nehovoriac o staršej mládeži. Prevažuje mnohokrát násilné a nekolektívne konanie, správanie sa voči vlastným rodičom a spolužiakom hraničí
s nepochopením a agresiou. Chýba
úcta a pokora vo vzťahu ku všetkým autoritám. Nahromadený stres, frustrácia,
či dokonca nenávisť voči svetu končí
skratovým, aj protiprávnym konaním.
Kde sa podeli vľúdnosť a priateľstvo?
Rodina vo svojej podstate akosi stráca na význame. Aj na Slovensku končí
každé druhé manželstvo rozvodom.
Manželstvá kedysi fungovali ,,až do
smrti“. Dnes to je otázka 3 až 5 rokov,
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keď už dochádza podľa odborníkov ku
rozpadu vážneho vzťahu. Viaznuca komunikácia a veľakrát aj neriešenie zásadných problémov rodiny ju rozdeľuje
a ničí. V takomto prostredí vyrastajú
deti, ktoré si nesú tieto vzory po celý život. Postupný, negatívny vplyv kamarátov spolu so závislosťou na sociálnych
sieťach im nahrádza rodinnú atmosféru
a rodičovskú lásku.
Naše deti potrebujú lásku, pochopenie
a často aj trpezlivosť. Nevynútená komunikácia na tému život, láska a porozumenie medzi ľuďmi ich naučia mať
úplne iné hodnoty života. Problémy,
ktoré prichádzajú vekom sa dajú vyriešiť aj v pokojnej atmosfére. Bez hádok,
sporov a emócií spoločným dialógom
práve tých starších a skúsenejších, ktorými sú ich rodičia a starí rodičia. Len
treba chcieť a hľadať správnu cestu. Netreba vidieť našu mládež iba z jedného
uhla pohľadu. Nezakazujme, nemoralizujme, ale skôr majme vec pod kontrolou. Vzájomná komunikácia a hľadanie
kompromisov môže viesť k obojstrannému pochopeniu a tolerancii.
Igor Čerňan
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Ján Prílepok obhájil post
primátora Dolného Kubína
Obyvatelia Dolného Kubína si v sobotu 29. októbra vybrali, že nasledujúce štyri roky bude
na čele najväčšieho oravského mesta stáť súčasný primátor a nezávislý kandidát Ján Prílepok. Od svojich voličov získal 5 224 hlasov a porazil tak protikandidáta Jozefa Slosarčíka z politickej strany NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, ktorý získal 652 hlasov.

foto: redakcia
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V priebehu sobotňajšieho dňa prišlo do volebných miestností odovzdať svoj hlas 6 065 oprávnených voličov, čo
predstavuje volebnú účasť niečo cez 41 %. Tento rok si mohlo
volebné právo v Dolnom Kubíne uplatniť 14 693 voličov,
z čoho bolo 474 prvovoličov. „Veľmi milo ma prekvapila najmä volebná účasť. Na to, že bol vybraný, povedzme si, veľmi
nešťastný, dušičkový termín, aj tak viac ako 41 % Dolnokubínčanov si našlo čas a prišli spolu rozhodnúť o našom meste.
Samozrejme, druhým pre mňa veľkým prekvapením, takým
veľmi milým, bol aj volebný výsledok. Viac ako 5 000 hlasov
a takmer 90 % podpora, sú pre mňa záväzkom, ale je to hlavne ocenenie práce stoviek ľudí, ktorí pre mesto deň čo deň
pracujú. Či už sú to ľudia na mestskom úrade alebo v našich
základných školách, umeleckých školách, škôlkach, zamestnanci mestských firiem, mestského kultúrneho strediska,
mestskí policajti. Všetci títo ľudia dennodenne vstávajú a prichádzajú do práce, aby naše krásne mesto bolo ešte krajšie,
aby sa rozvíjalo,“ ozrejmil opätovne zvolený primátor Dolného Kubína Ján Prílepok.
Volebná komisia riešila jednu sťažnosť
Podľa predsedníčky mestskej volebnej komisie v D. Kubíne
prichádzali Dolnokubínčania do volebných miestností hlavne v doobedňajších hodinách a večer, a to hlavne z dôvodu
príjemného jesenného počasia. Priebeh volieb bol počas
celého dňa pomerne pokojný. Komisia však zaznamenala aj
jednu sťažnosť. „Týkala sa zmeny poradového čísla na jednom z hlasovacích lístkov. Túto sťažnosť sme prijali a konzultovali sme ju následne so štátnou volebnou komisiou. Tá
nám dala stanovisko, že sa volia osoby a nie čísla, voľby majú
pokračovať, nemáme ich zastavovať, lebo to nie je žiadna
prekážka v uplatnení si volebného práva. Chcela by som sa
zároveň veľmi poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa podieľali
na príprave a ďalšom zabezpečovaní volieb. Taktiež by som
chcela poďakovať všetkým tým, čo prišli voliť a vyjadrili tak
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svoj názor,“ vysvetlila Andrea Barienčíková, predsedníčka
mestskej volebnej komisie v D. Kubíne.
Najviac hlasov spomedzi poslancov získal viceprimátor
Vo voľbách sa o devätnásť kresiel v mestskom zastupiteľstve
uchádzalo 50 kandidátov v piatich volebných obvodoch.
Kňažia, Mokraď a Záskalie si zvolila Jána Briestenského
a Petra Kajana. V Starom meste zvíťazil Ondrej Bukna a Tomáš David. Obyvateľov Medzihradného, Baniska a Srňacieho
budú zastupovať Tomáš Gajdoš a Peter Smoleň. Na Brezovci
si obyvatelia zvolili Auréliu Fedorovú, Juraja Fačka, Leonarda Vajduláka, Emíliu Jurčíkovú, Kamila Škvarku a Magdalénu
Štyrákovú. Na Veľkom a Malom Bysterci i v Beňovej Lehote
budú občanov najbližšie štyri roky zastupovať Matúš Lakoštík, Peter Jonák, Pavol Bača, Juliana Gregová, Jozef David,
Michal Smolka a Miroslav Dráb. Spomedzi mestských poslancov získal najviac hlasov - 1 137 súčasný viceprimátor Matúš
Lakoštík. Ako poslanec vstupuje do štvrtého funkčného obdobia. „Vážim si dôveru voličov a každého, kto odovzdal hlas
vo voľbách komukoľvek. Ten výsledok je pre mňa odmenou
za prácu, ktorú sme odvádzali minulé roky, no zároveň je to
aj bremeno. Cítim veľkú zodpovednosť, aby som ľudí nesklamal. Rád by som naďalej pokračoval v tejto práci so súčasným, a teda už aj novozvoleným pánom primátorom. Myslím,
že sme si celkom dobre profesijne a ľudsky rozumeli. Bol
by som teda rád, keby sme mohli aj naďalej spolupracovať
a keby som od neho dostal dôveru,“ objasnil opätovne zvolený poslanec a súčasný viceprimátor D. Kubína M. Lakoštík.
Koncom novembra zasadne do lavíc zastupiteľstva deväť nezávislých poslancov, šiesti budú zo strany KDH, dvaja zo strany SaS a po jednom mandáte získala Občianska konzervatívna strana a strana STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI.
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Volili v krojoch
i na železničnej stanici
Tradičné ľudové kroje i netradičná volebná miestnosť na železničnej stanici. Aj takto vyzerali spojené voľby v Dolnom Kubíne 29. októbra.

čo tu neplatí. Ďalší dôvod bol ten, že tu máme bezbariérový
prístup, čo tam nebol. Na bytovom družstve bolo treba vyjsť
schody, takže to bolo dosť nepraktické pre niektorých spoluobčanov. Železničná stanica je pre ľudí novinka, máme na to
pozitívne reakcie. Napríklad pred chvíľou prišiel vlak Oravka
a ľudia išli z neho rovno voliť,“ objasnil predseda okrskovej
volebnej komisie Rastislav Záhradník.

I

Členovia speváckej folklórnej skupiny (SFS) Orava sa rozhodli prísť voliť s ľudovou piesňou na perách. Hoci piesne
o kortešačkách vo svojom repertoári nemajú, voličov povzbudili oravskými ľudovkami. „Svojím hlasom chceme ovplyvniť
kvalitu života v našom meste. Sme Slováci, Slovenky a sme
na to hrdí. O to viac, že môžeme pristúpiť k takej krásnej udalosti, akou sú voľby, v našich dolnooravských krojoch. Čo je
krajšie, ako pristúpiť k voľbám s otvoreným srdcom a s ľudovou pesničkou na perách. A preto sme sa aj rozhodli, že prídeme dnes v týchto krásnych krojoch, čo je, myslím, pýcha pre
Dolný Kubín,“ ozrejmila vedúca SFS Orava Anna Bakošová.
Vystúpili z Oravky a išli voliť
Voličov na Veľkom Bysterci zas prekvapila zmena jedného
z volebných okrskov. Namiesto okresného bytového družstva
chodili voliť na železničnú stanicu. Konkrétne do miestnosti, ktorú využíva občianske združenie RBRN ako tréningový
priestor. „Ľudia sa sťažovali, že tam boli stiesnené priestory,

Voliči v D. Kubíne odovzdali vo všetkých volebných okrskoch
6 058 obálok, ktoré obsahovali 5 840 platných hlasovacích
lístkov, odovzdaných pre voľby do mestského zastupiteľstva
a 5 876 platných hlasovacích lístkov pre voľby primátora.
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Dolný Kubín i okres volil
za županku Eriku Jurinovú
V poslednú októbrovú sobotu volili Dolnokubínčania v spojených voľbách okrem primátora a mestských poslancov aj predsedu a poslancov Žilinského samosprávneho kraja
(ŽSK). Obyvatelia Dolného Kubína i okresu dali opätovnú dôveru županke Erike Jurinovej,
ktorá tu získala 5 658 hlasov.

foto: redakcia
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Okres Námestovo a Tvrdošín dali prednosť Igorovi
Janckulíkovi. Podľa celkových výsledkov získala Erika Jurinová 80 049 hlasov a žilinský kraj povedie aj najbližšie štyri
roky. „Ďakujem Dolnooravákom, že mi dali takýto mandát.
Každý jeden výsledok beriem s veľkým rešpektom. Priznám
sa, že tiež s obavou som očakávala, ako dopadne Orava
a predpokladala som, že tam bude mať veľmi silné postavenie Igor. Každopádne mám úplne čisté svedomie v tom, že na
Oravu išlo veľmi veľa investícií. Urobilo sa tam veľa dobrých
diel. Budem len veriť, že v nasledujúcom období to aj dokážeme ľuďom správne odkomunikovať,“ ozrejmila Erika Jurinová, opätovne zvolená predsedníčka ŽSK.

valý primátor Dolného Kubína Ľubomír Bláha. „Veľmi milo
ma prekvapilo a potešilo, akú veľkú dôveru som získal nielen
v meste, ale aj od obyvateľov okolitých obcí. Päť rokov som
pôsobil na pozícii župného poslanca a mojimi prioritami už
aj vtedy boli a naďalej ostanú najmä zdravotníctvo a naše
stredné školstvo. Sú to všetko inštitúcie, ktoré sa prevažne
nachádzajú práve v našom meste. Slúžia nielen Dolnokubínčanom, ale obyvateľom celého okresu. Vnímam to tak, že
obyvatelia okolitých obcí a Dolnokubínčania túto prácu sledovali a želajú si, aby som za naše inštitúcie naďalej bojoval
aj v krajskom zastupiteľstve,“ vysvetlil Ján Prílepok, opätovne zvolený poslanec ŽSK.

Medzi župnými poslancami najúspešnejší Igor Janckulík
Hoci Igor Janckulík v súboji o predsednícku stoličku neuspel, získal najviac hlasov spomedzi všetkých kandidátov na
župných poslancov. „Obrovskú podporu som získal v okrese
Námestovo a veľká podpora bola aj v okrese Tvrdošín. Pripisujem to tomu, že ľudia ma tu najlepšie poznajú. Je to ocenenie mojej práce, ktoré si nesmierne vážim. Čo sa týka kandidatúry na poslanca, dostal som 19 439 hlasov, čo bolo najviac
v rámci Slovenska. Keby som takýto obrovský záväzok od voličov nedostal, tak sa po voľbách na župana, v ktorých som
bol neúspešný, stiahnem do ústrania. Toto mi však dalo novú
silu a nakoplo ma,“ objasnil Igor Janckulík, opätovne zvolený
poslanec ŽSK.

„Chcel by som sa poďakovať v prvom rade všetkým tým, ktorí
mi odovzdali svoj hlas v župných voľbách, čo si veľmi vážim.
Vedie ma to k výraznej zodpovednosti. Do župy sme kandidovali ako nezávislí spolu s Jánom Prílepkom. Témy, ktorým sa
plánujem venovať, sú zdravotníctvo, školstvo i cestovný ruch.
Dolnokubínčania chcú jednoznačne zachovanie dolnokubínskej nemocnice. To je priorita číslo jeden. Priorita číslo dva
je školstvo. Na území Dolného Kubína župa zrekonštruovala
už dve školy. Aj Stredná odborná škola obchodu a služieb,
ktorá sa nachádza na Bysterci, potrebuje rekonštrukciu, teda
v tejto oblasti sa budem snažiť pracovať ako župný poslanec,“ doplnil nový poslanec ŽSK Peter Jonák.

Dolnooravské trio
Dolnokubínsky okres budú v zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja reprezentovať traja poslanci: primátor Dolného Kubína a súčasný poslanec ŽSK Ján Prílepok, manažér
a dolnokubínsky poslanec Peter Jonák i dosluhujúci starosta
Malatinej a súčasný poslanec ŽSK Zdenko Kubáň. Naopak zo
župného zastupiteľstva odchádza dlhoročný poslanec a bý-

www.dolnykubin.sk

„Nesmierne si to cením a je to záväzok. Spolu s pánom Prílepkom a pánom Jonákom zastupujeme okres Dolný Kubín.
Keďže som pracoval v samospráve 16 rokov ako starosta obce
Malatiná, viem, že ideme do ťažších rokov, hlavne čo sa týka
zvyšovania cien energií. Myslím, že spočiatku to bude o krízovom manažmente. Samozrejme, investičný dlh je neskutočne
veľký. Za minulé obdobie sa nám podarilo zafinancovať školy, nemocnicu a aj cesty, ale je to stále málo. Musíme urobiť
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analýzu a zatepliť naše budovy, ktoré ešte nemáme opravené. Dôležité je všetky naše kompetencie v oblasti zdravotníctva, školstva, sociálnych vecí alebo ciest, kultúrnych inštitúcií
rozvíjať, aby sa občanom v našom kraji i okrese žilo dobre,“
dodal Zdenko Kubáň, opätovne zvolený poslanec ŽSK.

O tri poslanecké miesta v župnom zastupiteľstve, ktoré patria
dolnokubínskemu okresu, sa uchádzalo celkovo 23 kandidátov. Ján Prílepok získal 8 014 hlasov, Peter Jonák 3 432 hlasov
a Zdenko Kubáň 3 293 hlasov.
redakcia

Poskytujú poradenstvo
z oblasti botaniky a mykológie

dať určiť a predísť tak nepríjemným skúsenostiam so zámenou húb,“ doplnil Peter Tomáň. Záujemcovia môžu získať
informácie aj cez internet, prostredníctvom stránky Oravského múzea. „Formou otázok alebo zasielania fotografií môžu
požiadať o určenie príslušného druhu alebo o nejaké ďalšie
informácie,“ objasnila Oľga Removčíková.

V priestoroch Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne pripravili
koncom októbra podujatie pod názvom Mykologická a botanická poradňa. Jeho cieľom bolo poskytnúť poradenstvo z oblasti botaniky a mykológie.

I

Prezentáciu pripravili aj pre študentov a žiakov dolnokubínskych škôl. „Nesnažíme sa nahradiť výučbový proces,
ale snažíme sa deťom jednak rozšíriť to, čo dostali ako základ
v rámci základnej alebo strednej školy s tým, že to doplníme
o aktuálne informácie, ale také zaujímavé a regionálne. Ponúkame informácie o hubách a iných zložkách prírody z Oravy,“ objasnil mykológ Peter Tomáň. „Naším cieľom je širokú
verejnosť oboznamovať so zaujímavosťami z ríše húb alebo
z rastlinnej ríše. Pokiaľ tieto poradne prebiehali v sezóne, tak
sme sa zameriavali na sezónne možnosti,“ doplnila botanička Oľga Removčíková.
Predstavili invázne a liečivé rastliny
Témou podujatia boli invázne a liečivé rastliny. Nechýbalo spoznávanie a určovanie drevín podľa plodov. Súčasťou
programu bola aj prezentácia nazbieraného živého materiálu. „Chceli sme záujemcom naživo priblížiť rôzne druhy a zaujímavosti, ktoré sú s týmito druhmi spojené,“ vysvetlila botanička. Pre návštevníkov bola atraktívna najmä problematika
zbierania húb. „Je to zamerané na širokú verejnosť, aby sa
ľudia mohli prakticky poradiť hlavne o druhoch, ktoré zbierajú alebo by chceli zbierať. Ponúkame im, aby si ich mohli

Poradňu zrealizovali vďaka projektu
Ukážky živých prírodnín doplnila výstava informačných
bannerov. Podobné podujatie pripravili aj pod Oravským hradom, na nádvorí Florinovho domu, ako aj v priestoroch Oravskej lesnej železnice. „Takouto formou sme v minulosti robili
podujatia, výstavy živých húb aj s poradenstvom. Dokonca
i s ochutnávkou hubových jedál,“ doplnil Peter Tomáň. Po
dujatie bolo realizované v rámci malého projektu cezhraničnej spolupráce, ktorý nesie názov Spájajú nás Beskydy. Ten je
financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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V roku 2018 získal Rastislav Stanček Ocenenie mesta Dolný Kubín za dlhodobý prínos v oblasti
zveľaďovania duchovného života a jeho mimoriadny podiel na rozvoji verejnoprospešných, kultúrnych, spoločenských, osvetových a voľnočasových činností v meste. Aj to svedčí o tom, že predsedajúci zborový farár cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Dolnom Kubíne patrí k významným osobnostiam, ktoré prispeli k rozvoju mesta.
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Evanjelický farár tu pôsobí už 24 rokov. Po posledných voľbách bude
túto pozíciu zastávať aj naďalej. „Bol
som nanovo zvolený na desaťročné
funkčné obdobie. To sa v našej cirkvi
ujalo po revolúcii v roku 1989, respektíve po prijatí novej ústavy Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na
Slovensku. V dnešnej dobe fluktuácie,
dá sa povedať aj kňazov, je veľmi málo
farárov, ktorí zvyknú byť na tom istom
mieste niekoľko desaťročí. Ja som začínal v Dolnom Kubíne v roku 1998 na
pozícii kaplána, potom námestného farára, neskôr zborového farára. Teraz nanovo prebehla voľba, ktorá mala aj svoje aprobačné obdobie na zhodnotenie
výsledkov voľby. Momentálne som už
nanovo právoplatne zvolený,“ vysvetlil
predsedajúci zborový farár cirkevného
zboru Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania v Dolnom Kubíne Rastislav
Stanček.
Venuje sa teológii aj histórii
Rastislav Stanček sa narodil v Liptovskom Mikuláši v roku 1974. Po skončení
strednej školy bol na študijnom pobyte na Evangelickej teologickej fakulte
v Prahe. Magisterské štúdium ukončil na Evanjelickej teologickej fakulte
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Univerzity Komenského v Bratislave.
Absolvoval aj doktorandské štúdium
v odbore slovenské dejiny. Pôsobil ako
pedagóg na viacerých oravských základných a stredných školách a gymná
ziách. Od roku 2021 pôsobí ako učiteľ
na umeleckej škole. Ovláda viaceré
jazyky ako helenistická gréčtina, starohebrejčina, latinčina, nemecký jazyk
a ruský jazyk. Medzi jeho osobnými záľubami dominuje história, teológia, etnológia, bibliofilia, semiotika, fotografovanie, kaligrafia a poézia. Rastislav
Stanček pôsobil na viacerých významných pozíciách v orgánoch Evanjelickej
cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Na Orave je od roku 1998. „Prišiel som tu prvého septembra v roku
1998. V Dolnom Kubíne som bol od roku
2001 po mojich farárskych skúškach
stanovený za námestného farára. Tu
sme postupne samozrejme okrem duchovnej práce, ktorá je prvoradá, čo sa
týka kazateľskej, pastoračnej práce, ale
aj pedagogickej, riešili aj sanáciu stavieb, či už fary, starej fary a postupne
sme pripravovali projektové riešenia
na sanáciu kostola, ktorý sme nakoniec
zachránili naozaj na poslednú chvíľu,“
objasnil farár.
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Publikoval odborné články, prednášal na konferenciách
Evanjelický farár má za sebou aj výraznú vedeckú a odbornú publikačnú
činnosť. Napísal mnohé duchovné príhovory a zamyslenia. Vydal básnickú
zbierku. Vystúpil na viacerých odborných prednáškach na rôznych konferenciách a verejných podujatiach
a vzdelávaní celoslovenského, regionálneho a miestneho charakteru v oblasti
histórie, teológie a informačných technológií. „Môj odbor sú slovenské dejiny.
Špecializujem sa najmä na 19. storočie.
Kvôli tomu aj spolupracujem naďalej
s alma mater s Historickým ústavom
Slovenskej akadémie vied, ktoré bolo
pre mňa externým školiacim strediskom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, kde som stretol skvelých
ľudí. S nimi spolupracujem na niektorých vedeckých konferenciách, kde
publikujem v odborných zborníkoch.
Pre mňa je zaujímavé dávať do súvislosti veci, ktoré poznáme skôr skratkovito
alebo už zapadli prachom zabudnutia.
Aby sme mohli určité formy myslenia
vyniesť opäť nanovo na svetlo Božie.
Zistíme tak, že ľudia reagujú podobne
na niektoré problémy v minulosti ako aj
v súčasnosti,“ objasnil R. Stanček.

foto: redakcia

Rastislav Stanček bude pôsobiť
v Dolnom Kubíne ďalších 10 rokov

Za svoju činnosť získal ocenenia
Rastislav Stanček získal za svoje aktivity
mnohé ocenenia, medzi ktorými nechýba Ocenenie ministerkou školstva SR za
dlhoročnú pedagogickú činnosť, ako
aj za rozvoj praktickej mimoškolskej
činnosti v oblasti vzdelávania, osvety
a voľnočasových aktivít. Uspel aj v súťaži Kniha Oravy 2018, kde si odniesol

prvé miesto v kategórii Odborná literatúra. Dostal aj Cenu primátora mesta
Dolný Kubín. Aj tieto úspechy ho motivujú k ďalšej aktívnej činnosti. „Mám
plány aj do budúcnosti. Zatiaľ máme
rozbehnutú rekonštrukciu Zmeškalovho domu. Cítime aj určité hrozby a strašiaky energetickej náročnosti. Dôležitá
je aj stabilizácia duchovnej činnosti po

kovidových rokoch, keď sa naprieč celým Slovenskom snažíme ľudí nanovo
motivovať, aby prišli do spoločenstva.
Najdôležitejšia je však podľa mňa tvorba spoločenstva, živého spoločenstva
pri slove Božom, pri sviatosti, ktorá je
veľmi kľúčová pre život cirkvi ako takej,“
uzavrel zborový farár.
redakcia

Misie priniesli do
D. Kubína duchovné
povzbudenie

predovšetkým so svojou vlastnou skúsenosťou neschopnosti odpustiť, hovoril som o tom, že odpustenie je proces,
ktorý môže trvať niekoľko rokov. Ale je
dôležité ho začať, aby sme nezomreli
ako mrzutí, nespokojní a čudní ľudia.
My sme pozvaní k väčším veciam. Ježiš
nám to krásne pripomína v evanjeliách.
Posolstvo je jasné. Prijmi Božie milosrdenstvo, odpusti sebe samému, aby si
mohol odpustiť druhým a ži naplno,“
hovoril misionár zo Spoločnosti Božieho slova Ján Štefanec. „Práve teraz je
taký veľmi dôležitý čas. Spomenul to aj
páter, ktorý mal dnes svätú omšu, počas homílie. Farnosť, ktorá prežila niečo veľmi ťažké, sa má možnosť k tomu
vrátiť a možno aj odpustiť. A mne to
dáva nádej, aby sme sa naďalej modlili
za našu farnosť,“ uviedla rehoľná sestra
z D. Kubína. „Som veľmi vďačný za to,
že máme misie v našej farnosti, pretože
vnímam, že to naša farnosť potrebuje.
Jednak po období korony, aj po všetkom, čo si naša farnosť zažila. A potrebuje to každý jeden z nás i ja osobne,
také ozvláštnenie v duchovnom živote, opäť šanca zatiahnuť na hlbinu,
k tomu, čo nás učí Ježiš Kristus,“ doplnil
miestny farník. „Prajem našej farnosti
duchovnú obnovu. Aby sa kostoly opäť

naplnili ľuďmi a aby sa duchovne obnovili,“ dodal kostolník.

Šíriť myšlienky kresťanstva a pomáhať
ľuďom. Aj to patrí k poslaniu mnohých
misionárov na celom svete. Tí povzbudzujú i slovenských veriacich, keď šíria
radostnú zvesť Evanjelia. Po 23 rokoch
zavítali na pozvanie miestneho dekana
do Dolného Kubína a pripravili tu začiatkom novembra duchovný program.

I

„Tento rok som pozval pátrov verbistov zo Spoločnosti Božieho slova,
ktorá sa touto otázkou zaoberá od nepamäti. Je to ich doména. Chodia po
farnostiach, ktoré ich pozvú, majú svoj
misijný program a témy, ktorými povzbudzujú veriacich,“ vysvetlil dolnokubínsky dekan Ľubomír Pekarčík.
Hovorili aj o odpustení
Veriacim sa verbisti prihovárali v rámci
svätých omší. Počas celého týždňa od
6. novembra sa v homílii venovali rôznym témam, ako sú hriech, utrpenie,
Eucharistia, krst, láska, ale aj odpustenie. „Chcel som sa s ľuďmi podeliť
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Verbisti pôsobia v 85 krajinách sveta
Súčasťou programu bola aj prednáška,
kde kňazi predstavili aj svoje misijné
pôsobenie vo vyše 85 krajinách sveta.
„Na celom svete je cez tisíc misionárov
z radov verbistov. My sme vlastne spolupracovníci s pánom Bohom. Snažíme
sa napĺňať Boží plán na tomto svete
a presvedčiť ľudí nielen slovami, ale na
prvom mieste svojimi dobrými skutkami,“ objasnil misionár Thomas Tulung.
Program 13. novembra ukončila nedeľná bohoslužba, s misijnou kázňou s názvom Boh ma miluje a hľadá ma.
text a foto: redakcia

www.tvdk.sk

Zápisky z mestskej kroniky – rok 1974 (II.)
V druhej časti výpisu z mestskej kroniky za rok 1974 sa budeme venovať spomienkam na
nášho najslávnejšieho občana, Pavla Országha Hviezdoslava, ktorý zomrel 8. novembra 1921. Jeho meno nás sprevádza celý život: učili sme sa o ňom v škole, v meste máme
jeho námestie, dom aj múzeum, každoročne sa koná recitačná súťaž Hviezdoslavov
Kubín. Keďže v roku 1974 uplynulo 125 rokov od narodenia básnika, obsahuje kronika
z tohto roku o ňom viacero záznamov.
Odhalenie sochy P. O. Hviezdoslava. Foto: archív J. Greššovej

I

Od Hviezdoslavovej smrti nás delí už čosi vyše polstoročia,
teda jeden celý ľudský vek. Dolnokubínskych pamätníkov
nášho rodáka je teda čoraz menej. A medzi nimi ešte ťažšie
nájdeme takých, ktorí veľkého básnika poznali osobne, ba
sa s ním takmer dennodenne stýkali. Helena Országhová
sa s Hviezdoslavom stretávala neúrekom. Je posledným žijúcim potomkom Hviezdoslavovského rodu. Mala iba desať
rokov, keď Hviezdoslav, ona ho volala „apuškom“, zomrel.
Hviezdoslav bol jej prastrýkom – starý otec a on boli bratia.
Jej otec, ktorý skoro osirel, vyrastal i so sestrou Sidóniou
v Hviezdoslavovej rodine. Keď sa narodil jeho prvorodený syn,
brat Helenin, Hviezdoslav sa mu veľmi tešil. Nakoľko sám nemal detí, zahrnul priam rodičovskou láskou synovca Mikuláša
a neter Helenu. Neraz si zašiel do ich domu na Janoškovej
ulici pri svojich obľúbených prechádzkach do Vyšného Kubína. Aj vnúčatá k nemu často chodievali, najmä po tom, čo im
zomrel otec, ešte mladý, sotva tridsaťosemročný a jeho smrť
Hviezdoslava veľmi zronila. „Čo si ty mal urobiť mne, to robím
ja tebe“, hovoril s bôľom nad jeho mŕtvolou. Pri opätovnej
spomienke sa i dnes zarosia Helene Országhovej oči a hovorí:
„My, deti, sme mohli vtedy len nejasne tušiť, aký významný
človek je apuško. Mama nám prikazovala, aby sme sa v ich
dome správali čo najtichšie. Hviezdoslav mával určité zvláštne sklony. Myslím však, že títo ľudia majú aj právo na trochu
čudáctva. Nerád sa dal vyrušovať, aj hodiny určil, kedy mali
prichádzať návštevy. Úplne sa oddal svojej práci. Tvorba ho
celkom pohltila. Inak však býval veľmi milý a srdečný, skláňal
sa k nám, by sme ho objali. Môjho brata na štúdiách podpo-
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roval niekoľko rokov.“ Ďalej Helena hovorí: „Chodila som do
štvrtej triedy, keď mi jedného novembrového dňa povedal
učiteľ v škole, že Hviezdoslav zomrel. Vedela som, že je vážnejšie chorý, ťažko sa mu dýchalo. Hrdlo si liečil v Ľubochni,
Luhačoviciach a v Oravskej Polhore. Tam si rád aj zarybárčil.
Ešte dnes si živo pamätám na davy ľudí, ktorí zapĺňali dolnokubínske námestie, aby sa odobrali od svojho básnika. Vtedy
som aj ja, tak po detsky, hádam po prvý raz precítila, aký významný umelec to od nás odchádza, aký veľký človek bol môj
krstný otec, náš apuško.“
Opäť nám prichodí zvažovať podiel P. O. Hviezdoslava na
vývine slovenského kultúrneho života, na utváraní slovenského myslenia. Hviezdoslavovo dielo sa týči pred nami ako
mohutný balvan, ustavične provokujúci k novým návratom
a opätovným výkladom. Je nepochopiteľne dôkazom toho,
čo natrvalo prešlo do nášho spoločenského vedomia a stalo sa jeho konštantnou veličinou. Privlastňovala si ho každá
generácia, a to i napriek tomu, že nevyhnutne musela hľadať
vlastný kľúč k lúšteniu poetického vesmíru dolnokubínskeho
mysliteľa. Ostane tak, ako je to príznačné pre prijímanie všetkých velikánov ľudského ducha, ktorých dielo časové i nadčasové umožňuje viacvýznamnosťou mnohoraký i protichodný
výklad. Je pravdou, že jednako pri tejto príležitosti sa natíska
aj otázka, ktorá sa v tejto súvislosti vyskytuje akosi čoraz častejšie. Či je jeho dielo naozaj živou hodnotou, žriedlom krás
a múdrosti, ku ktorému sa neustále vraciame a znova ho objavujeme. Či nie je pre nás skôr hŕbkou veršíkov, lopotne na-
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memorovaných v školských laviciach, matnou spomienkou
na odriekanie, na mechanické odriekanie hlavných diel najväčšieho slovenského básnika a na obsah Hájnikovej ženy, či
dokonca i vlkolínskeho cyklu. A v súvislosti s tým i ďalšia otázka, či je spôsob, akým už roky reprezentujeme Hviezdoslava
dorastajúcim pokoleniam, spôsob, ktorý postráda ozajstný
zápal a nefalšovaný obdiv, úprimné presvedčenie o veľkosti jeho vkladu do našej kultúry jedine možný? Príliš sme si
zvykli zhodnotiť jeho význam niekoľkými naučenými formulkami, ktoré sa pričastým omieľaním zmenili v prázdne frázy
a my sa ich držíme tým kŕčovitejšie, čím menej konkrétneho
obsahu za nimi možno vyhmatať. Je pravda, že Hviezdoslav
je autor neľahko prijímateľný, neponúka úľavu ducha a oddych mysli, ale vari je toto dôvod, aby sme sa s ním vysporiadali zvetranými a ošúchanými pravdami? Nemal by nás skôr
básnikov odkaz nabádať k novým pokusom o jeho zmáhanie
tak, aby sa stal naozaj živou hmotou našej súčasnosti? Rozľahlá stavba Hviezdoslavovho diela s úporným úsilím vytváraná v odlúčenosti od súčasných stredísk kultúrneho ducha,
dobrovoľné a vzdorné priľnutie k reči národa, ktorého právo
na existenciu popieral uhorský snem slovom a činom, toto je
dielo, ktoré si naozaj zaslúži hľadanie nových prístupových
ciest. Takéto a podobné myšlienky nám napádajú pri príležitosti troch Hviezdoslavových jubileí, ktoré pripadajú na rok
1974. Okrem 125. výročia narodenia básnika je to výročie
založenia Literárneho múzea P. O Hviezdoslava, ktoré už po
dvadsať rokov oboznamuje početných záujemcov so životom
a dielom básnika vo svojich priestoroch, a konečne jubileum
sviatku poézie, Hviezdoslavovho Kubína, ktorý sa tejto jesene uskutoční tiež po dvadsiaty raz v Dolnom Kubíne.

Sám Hviezdoslav zdôrazňoval vždy, že jeho rod od nepamäti
je slovenský, a že meno Országh čítal v Bonificiovej „Uhorskej
kronike“ z časov Kráľa Matyáša (Matej Huňady – Korvín). Už
v tej sa hovorí o Jánovi Országhovi, možno že o predchodcovi
všetkých Országhovcov. Títo Országhovci však už neskoršie
splývali s ľudom, ale svoje zemianstvo si udržali a si naň aj
potrpeli. Pre rozlišovanie aj vo Vyšnom Kubíne si prikladali
len rozličné prímenia, ako Gazdovia, Ferancovia, Valihorovia,
Vyšňanovci, kam patrila aj rodina Hviezdoslavova.

O Hviezdoslavovom rode sa dozvedáme podľa záznamov Jozefa Braneckého, zverejnenom v „Kultúre 1932.“ Országhovci
sú zaznamenaní u J. Batthyánya v knihe „Scriptores rerum
Hungaricorum 1798“ ako vyššia šľachta, ktorá sa zúčastňovala i korunovácií. František Kubínyi v knihe „A felső-kubíni
Kubínyi család“, ktorá vyšla v Pešti roku 1906 a Péter Kubinyi
v „Genealogia familiae de Felső Kubin fratribus suis dicata“,
ktorá vyšla tiež v Pešti roku 1814, odvodzuje Országhovský
rod od Hudkontov z roku 1233. Podobné staré rody boli ešte:
Meškovci, Zmeškalovci a Kubinyiovci. Hviezdoslav mal index „Catalogus nobilitalis Comitatus Arvensis ex Anno 1755“
a v ňom bol abecedný zoznam zemanov oravských zemianskych rodín takto: „Abaffy, Ambrosy, Bajtsy, Boczko, Bukovínsky, Burián, Csaplovics, Csutka, Dávid, Dedinský, Dlholucký,
Országh – Gazda, Inanovič, Jesenský, Kanderka, Klinovský,
Koroda, Kramarčík, Lavotka, Kolciansky, Matejec, Medvecký, Medzihradský, Meško, Monyak, Okolicsányi, Párniczký,
Porubszký, Reviczký, Szmrecsánsky, Škrabák, Škuba, Török,
Trnkóczy, Trstenský, Vilcsek, Zmeškal, Žuffa.

O erbe Országhovcov písal Adolf Medzihradský v článku, ktorý ostal v rukopise „Arvamegyei családok címerei
1755 – 1842“ takto: „V striebornom poli mladík obrnený železom a nad ním lev s vytasenou šabľou (mečom).“
Osobne si Hviezdoslav na svojom zemianstve nikdy nezakladal, aspoň sa takto vždy vyjadroval. Spomínal, že jeho rodičia
sedávali v leštinskom drevenom kostolíku v osobitnej zemianskej lavici, nad ktorou bol namaľovaný aj országhovský
erb. Hviezdoslav sa oň zaujímal len zo zvedavosti, ako by sa
s ním vychvaľoval. A vari len z úcty k rodinnej tradícii vyvesil
si ho vysoko nad vstupné dvere a nedal si ho ani do pečate,
ani do prsteňa. A veru sám sadá si v leštinskom artikulárnom
kostole, ako to robievala aj jeho matka, do lavice s pospolitým veriacim ľudom, čo veru zemani nikdy nerobili.
Originálny zápis z mestskej kroniky z roku 1974.
Spracoval Vladimír Adamec, kronikár mesta.
Text reflektuje dobu, nie názorové presvedčenie redakcie.

23 – zápisky z mestskej kroniky

www.tvdk.sk

FOTOHÁDANKA
Uhádnite, aký objekt sa nachádza na fotografii.
Odpovede posielajte na adresu
sutaz@dolnykubin.sk do 7. decembra 2022.
Vyžrebovaného výhercu odmeníme.
V októbrovom čísle tvoril fotohádanku
detail z pamätníka Janka Matúšku.
Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali odosielateľku
„maria1948“, ktorej venujeme knihu Petra Hubu.
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