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Kostolníkovi Stanislavovi Bernolákovi  
udelili Rád sv. Gregora Veľkého
Svätý otec František rozhodol o pápežskom ocenení za jeho 25-ročnú oddanú službu v Kostole  
povýšenia Svätého kríža na Brezovci. Slávnostne mu ho počas omše odovzdal dekan Ľ. Pekarčík.
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I Za jeho 25-ročnú oddanú službu 
kostolníka mu Svätý Otec František 

udelil pápežské ocenenie Rádu svätého 
Gregora Veľkého. Dekrét s ustanove-
ním za rytiera a insígnie pripomínajúce 
stupeň pápežského ocenenia mu sláv-
nostne odovzdal dekan dolnokubínskej 
farnosti Ľubomír Pekarčík. Pri svätej 
omši, ktorú slávili na Prvú adventnú 
nedeľu 27. novembra 2022 v Kostole 
povýšenia Svätého kríža na Brezov-
ci, mu vo svojom mene ako aj v mene 
diecézneho administrátora Mons. Jána 
Kuboša poďakoval za zásluhy pre dob-
ro a rast katolíckej cirkvi. „František, 

najvyšší veľkňaz. Po obdržaní prosieb, 
ktoré s radostným srdcom prijímame,  
z ktorých vyplýva, že si sa veľmi zaslú-
žil o dobro a rast katolíckej cirkvi na 
svedectvo našej úprimnej vôle, zvele-
bujeme, že teba Stanislav Bernolák zo 
Spišskej diecézy vynímame z občian-
skej triedy a ustanovujeme ťa za rytiera 
Rádu svätého Gregora Veľkého. Zároveň 
prehlasujeme, že máš splnomocnenie 
užívať všetky výsady, ktoré sú spojené 
s touto hodnosťou,“ hovoril dolnoku-
bínsky dekan Ľubomír Pekarčík počas 
slávnostnej bohoslužby v rámci odo-
vzdávania ocenenia. „Takémuto člove-
ku bude v katolíckej cirkvi vždy patriť 
výnimočné miesto. Môže nosiť povedz-
me svoju novú uniformu, keby chcel. 
Alebo mu patrí vždy popredné miesto 
vo všetkých sanktuáriách na celom sve-
te. Každý, kto vidí na jeho saku odznak 
Rádu svätého Gregora Veľkého, vie, že 
pred týmto človekom treba pozametať. 
Treba mu urobiť miesto,“ doplnil dekan.

„Je to pre mňa veľká pocta. Jeden titul 
rytiera delostrelectva som už dostal  
v roku 2005. A teraz mám aj vymenova-
nie za rytiera od našej cirkvi, od nášho 
Svätého Otca Františka, za čo vyslovu-
jem úprimne Pán Boh zaplať. Naozaj, 

foto na titulnej strane a v článku: Sam
uel Štefan M

ahút

Život v neustálej službe, obeti a pomoci druhým. Aj týmto sa vyznačuje životný príbeh nejedné-
ho kostolníka. Jeho poslaním je nielen široká škála činností počas celého týždňa, najmä počas 
svätých omší, ale vyžaduje si od neho aj čestnosť, zodpovednosť, lojálnosť, zmysel pre poriadok, 
presnosť, ako aj oduševnenie a hlboký vzťah k Bohu a ľuďom. Týmito zásadami sa v živote riadi aj  
Stanislav Bernolák z Dolného Kubína. 

Kostolníkovi Stanislavovi Bernolákovi 
udelili Rád sv. Gregora Veľkého

toto som nečakal. To sa ani nedalo ča-
kať. Som milo prekvapený. Ešte raz Pán 
Boh zaplať všetkým,“ povedal ocenený 
kostolník Stanislav Bernolák. „V tomto 
roku mal kostol na Brezovci veľké výro-
čie, dvadsaťpäť rokov od jeho uvedenia 
do prevádzky. Zároveň náš pán kostol-
ník oslavoval sedemdesiat rokov. Tieto 
dve výročia sa teda spojili. Aj to bol dô-
vod, prečo sme žiadali pre neho takéto 
vyznamenanie, ktoré udeľuje Sv. Otec 
František významným laikom, ktorí sa 
veľmi zaslúžili o rozvoj katolíckej cirkvi. 
On patrí medzi nich. Jednak svojou kos-
tolníckou službou v tomto kostole, tr-
vajúcou už dvadsaťpäť rokov. A jednak 
aj svojou službou v charite. Preto sme 
prostredníctvom otca biskupa Jána 
poprosili Svätého Otca o udelenie rádu 
sv. Gregora Veľkého pre pána Stanislava 
Bernoláka,“ vysvetlil Ľubomír Pekarčík

Pomáha farnosti aj charite
Pápežské vyznamenanie pre mužov, 
ktorí sa zaslúžili o dobro spoločnosti, 
cirkvi a Svätej stolice, získal Stanislav 
Bernolák vo veku 70 rokov. Rodák  
z Medzibrodia nad Oravou je povolaním 
vojak s dosiahnutou hodnosťou major. 
V Dolnom Kubíne sa aktívne už dlhé 
roky angažuje v službe miestnej farnos-
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Výťažok z burzy 
darovali rehabilitač-

nému odd. DONsP

I Finančný výťažok z charitatívnej 
akcie Staré veci nie sú od veci ve-

novali fyziatricko-rehabilitačnému od-
deleniu dolnokubínskej nemocnice. 
Na už jedenástej burze v poradí, ktorá 
bola v mestskom kultúrnom stredisku  
19. novembra, sa vyzbierala doteraz 
najvyššia suma 1889 eur a 37 centov. 
„Je to na nákup pomôcok na cvičenie 
detí Vojtovou metódou. Vyzbieraná 
suma sa zaokrúhlila na 1 900 eur. Ide 

o tretiu finančnú čiastku, ktorú pred 
Vianocami darujeme našej nemocnici. 
Prvý rok sa peniaze využili na nákup 
prístrojov pre detské oddelenie. Druhá 
suma išla na covidové oddelenie a ten-
to rok sme podporili fyziatricko-rehabi-
litačné oddelenie,“ povedala Gabriela 
Matkulčíková, organizátorka charitatív-
nej akcie. Na príprave jedenástej burzy 
pracovalo zatiaľ najviac dobrovoľníkov. 
Ruku k dielu pridali aj študenti s peda-
gógmi zo Strednej zdravotníckej školy  
a Obchodnej akadémie v Dolnom Kubí-
ne. Ďalšia charitatívna akcia bude opäť 
na jar budúceho roka.

text a foto: redakcia

ti ako aj Spišskej diecézy. V uplynulom 
roku mu bol udelený aj Rád rytierov 
delostrelectva. Pracoval ako moderátor 
farských charít Spišskej katolíckej cha-
rity, ale je nápomocný aj ako charitný 
dobrovoľník. Je tiež mimoriadnym vy-
sluhovateľom svätého prijímania. Po-
máhal pri výstavbe Kostola povýšenia 
Svätého kríža na sídlisku Brezovec vo 
farnosti Dolný Kubín, kde sa už 25 ro-
kov stará o prípravu liturgických slávení  
a zabezpečenie chodu tohto kosto-
la. „Od začiatku vysvätenia kostola  
13. septembra 1997 to ťahám až po 
dnešok. To neznamená len, ako si mno-
hí myslia, zapáliť sviečky. Kostolník 
musí vedieť, či svetlo svieti, či treba nie-
čo opraviť, ale aj sneh odhrnúť, papiere 
pozbierať. Najmä však musí každý deň 
pripravovať na svätú omšu obetné dary 
a tiež misál, lekcionár, prosby i úmysly 
prosieb. Tiež čistiť kalichy a misky. Jed-
noducho, postarať sa o všetko, čo patrí 
k svätej omši,“ vysvetlil kostolník.

Ľuďom je nablízku a obetavo slúži
Pozícia kostolníka  je práca plná obety  
a neustála služba aj počas nedieľ  
a sviatkov. Kostolník je prítomný pri 
významných etapách života každého 
veriaceho. Stanislav Bernolák bol na 
mnohých krstoch, svadbách, ale aj po-
hreboch, kde bol ľuďom vždy nablízku  
a ochotný pomôcť. Jeho život je plný 
povzbudenia a svedectva viery farní-
kom aj kňazom. „Len ten, kto skúsil, čo 
to je byť kostolníkom alebo slúžiť cirkvi, 
vie, čo je to pojem obeta. Viete, my si 
to veľakrát neuvedomujeme. Všetko 
berieme ako samozrejmosť. Možno 
aj to, že v zime v nedeľu prídeme a je 
pozametané, je poodmetané, je pood-

hŕňané. Ale nikto nevidí, že kostolník 
ráno od tretej hodiny už chodil s frézou, 
čistil a pucoval. A staral sa, aby nikomu 
nič nechýbalo. Aby mali všetci komfort, 
ktorý potrebujeme. Byť kostolníkom 
znamená byť v službe dvadsaťštyri ho-
dín sedem dní v týždni. On nevie, čo sú 
to nedele, čo sú to sviatky, lebo slúži 
jednak prostredníctvom tejto svojej 
služby kňazom, ale aj všetkým veriacim 
tohto mesta, ktorý tento kostol navšte-
vujú. On sa o ten kostol stará, ako keby 
bol jeho vlastný. Ako keby bol jeho otec. 
To boli motívy a dôvody, prečo som ne-
smierny vďačný za túto jeho službu,“ 
objasnil Ľubomír Pekarčík. „Predo-
všetkým je to obeta. Iba človek, ktorý 
sa dokáže na to pozrieť trošku zbližša, 
pochopí, čo to všetko obnáša. Ako je 
potrebné byť každú chvíľu pripravený 
na všetky možné situácie, ktoré pasto-
račný život farnosti prináša. A on bol 
vždy pri tom. To je množstvo, množstvo, 
množstvo vecí, ktoré sú spojené predo-
všetkým s jeho obetou,“ doplnil dekan.

Členovia  Rádu svätého Gregora Veľ-
kého majú výsady 
Členom Rádu svätého Gregora Veľkého 
patrí privilegované miesto počas litur-
gických slávení na celom svete. Švaj-
čiarska garda im musí vo Vatikáne sa-
lutovať a majú dokonca právo vojsť na 
koni priamo až do Baziliky svätého Pet-
ra. „Bolo by to pekné, vo Vatikáne som 
už bol. Tiež veľmi krásny úspech, keď 
moja žena mala päťdesiat rokov, tak 
som kúpil zájazd, len pre ňu. No a pro-
sila, aby som išiel s ňou. Tak sme tam 
teda boli spolu. Svätý Otec Ján Pavol 
II. šiel okolo nás na aute vo vzdialenos-
ti päť metrov. Bol to zážitok. V srdci to 

nosím dodnes. Bol som aj v Svätej zemi 
v Jeruzaleme. Aj to máme za sebou.  
A pochválim sa, že v deň v mojich na-
rodenín sa vo Svätej zemi slúžila svätá 
omša za moje narodeniny a aj meni-
ny. Lebo ja ich oslavujem v jeden deň. 
Takže Pán Boh zaplať! Som nesmierne 
zaviazaný cirkvi, ale najmä Pánu Bohu,“ 
povedal Stanislav Bernolák.

Za svoju dlhoročnú službu bol do toh-
to rádu menovaný aj Milan Kmeň, kos-
tolník z Tvrdošína či Pavol Began zo 
Spišskej Kapituly. Z ďalších známych 
osobností na Slovensku vyznamena-
ných týmto rádom možno spomenúť li-
terárneho vedca Petra Blaha, právneho 
historika Rudolfa Pullmana, či politika 
a publicistu Vladimíra Palka.

redakcia

Reportáž zo svätej omše, 
na ktorej ocenili  

Stanislava Bernoláka.
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I Svoju poslaneckú činnosť vykonával 
v prospech Dolnokubínčanov šesť 

volebných období, čo je 24 rokov. „Veľ-
mi milo som bol prekvapený. Je to pre 
mňa veľká pocta dostať takúto cenu,  
s tým som ani nepočítal. Vedeniu mesta 
aj poslancom som za ňu vďačný,“ pove-
dal po ocenení Anton Krákorník.

Po prvýkrát do poslaneckých lavíc za-
sadol Anton Krákorník v roku 1998, keď 
kandidoval za volebný obvod Brezovec. 
„Medzi vtedajšími poslancami boli veľ-
mi vzdelaní a uctievaní ľudia. Bolo to 
pre mňa podnetné obdobie a skutočne 
som si z toho potom zobral veľa príkla-
dov. Novým poslancom by som preto 

chcel odkázať, aby sa nebáli zapájať do 
spoločenského života. Tiež, aby v bu-
dúcich voľbách, ktoré budú zas o štyri 
roky, sa snažili dostať na kandidátky.  
A súčinnosťou ukázať ľuďom, že mladí 
ľudia majú možnosť byť na kandidát-
kach a aj v mestskom zastupiteľstve, 
lebo mladým patrí svet,“ zaspomínal na 
svoje poslanecké začiatky Krákorník.

Počas svojho dvadsaťštyriročného pô-
sobenia stál pri mnohých rozhodnu-
tiach, ktoré udávali smerovanie mesta. 
Za tento čas pôsobil ako člen mestskej 
rady, komisií, dozorných rád či škol-
ských rád. „Nielen ako primátor, ale 
aj ako Dolnokubínčan som nesmierne 
vďačný pánovi Krákorníkovi za jeho 
službu v prospech nášho mesta. Je to 
naozaj obdivuhodné, stráviť 24 rokov 
v službe pre obyvateľov svojho mes-
ta, pre svojich susedov, priateľov, ale 
najmä pre naše mesto. Je to v dnešnej 
dobe niečo, s čím sa už tak často nestre-
távame. O to viac si musíme vážiť ta-
kýchto ľudí, ako je pán Krákorník, ktorí 
obetovali počas šiestich volebných ob-
dobí skutočne nie málo voľného času, 
energie a svojich nápadov v prospech 
všetkých,“ ozrejmil primátor J. Prílepok 
s tým, že mu patrí vďaka aj za to, že stál 
pri meste v krízových rokoch, keď po-

foto: redakcia

Za záslužnú činnosť v prospech samosprávy a rozvoj mesta si vo štvrtok 24. novembra 2022 pre-
vzal Cenu primátora mesta dlhoročný poslanec Anton Krákorník. Slávnostne ho ocenil primátor 
Ján Prílepok na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období.

Dlhoročný poslanec Anton Krákorník  
si prevzal Cenu primátora

máhal vytvárať optimálne ekonomické, 
sociálne a stabilizačné opatrenia.

K práci poslanca pristupoval zodpoved-
ne a nebál sa robiť rozhodnutia, ktoré 
nie vždy boli populárne, ale určite boli 
nevyhnutné pre rozvoj a prospech všet-
kých obyvateľov. „Ako poslanec som 
pracoval s cieľom presadiť to, čo som 
ako mladý človek vtedy zamýšľal. Prio-
ritou boli v tom čase zlé cesty a základ-
né školy. Mojou srdcovkou boli aj tech-
nické služby. Snažil som sa napomáhať 
riaditeľovi v istej činnosti pri správe na-
šich ciest,“ vysvetlil Krákorník.

Podľa primátora mesta vidíme každé 
voľby postupne znižujúci sa záujem ľudí 
uchádzať sa o pozíciu poslancov, aj keď 
na jednej strane je oveľa viac možností, 
aby ľudia mohli sledovať a komento-
vať to, čo sa okolo nich deje. „Keď však 
príde na reálnu možnosť uchádzať sa  
o pozíciu poslanca a vykonávať túto 
prácu i snažiť sa zmeniť k lepšiemu to, 
čo veľakrát sami kritizujú, v tom mo-
mente už ľudia až taký veľký záujem  
o tieto pozície nemajú, čo je naozaj veľ-
ká škoda,“ konštatoval. 

Vo štvrtok sa poslednýkrát za uplynu-
lé štvorročné obdobie zišlo dolnoku-



www.tvdk.sk5 – samospráva

Novozvolení  
poslanci a primátor 

zložili sľub
Na nasledujúce štvorročné obdobie sa 
ujal funkcie primátora Dolného Kubína 
Ján Prílepok, ktorý v pondelok 28. no-
vembra na ustanovujúcom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva zložil sľub  
a prevzal si insígnie mesta. Svoj sľub zlo-
žilo aj všetkých 19 zvolených mestských 
poslancov.

I „Začiatok každého volebného obdo-
bia je špecifický. Aj v minulosti krízy 

a výzvy prichádzali postupne. Tento-
krát sa vedenie mesta a novozvolení 
poslanci ujímajú svojho mandátu pria-
mo uprostred veľmi turbulentnej doby. 
Čelíme celospoločenským dopadom 
pandémie, vojny a extrémom v energe-
tike, ale aj veľmi vážne na nás doliehajú 
legislatívne zmeny, ktoré majú reálne 
negatívne dopady na obyvateľov našich 
miest a obcí. To všetko bez štandardné-
ho legislatívneho procesu, bez potreb-
ných dát a vyhodnotenia dôsledkov či 
bez zmysluplnej komunikácie so samo-
správou,“ povedal novozvolený dolno-
kubínsky primátor Ján Prílepok.

Nový primátor sa chce sústrediť na do-
končenie všetkých rozbehnutých pro-
jektov a  pracovať na príprave ďalších. 
Od zastupiteľstva očakáva podporu 
dobrých nápadov a projektov, ktoré 
mesto posunú dopredu. „Nielen samo-
správy, ale aj celá spoločnosť, čelíme 
obrovským výzvam. Veľmi si vážim, že 

poslanci, ktorí dnes zložili slávnostný 
sľub, boli ochotní dať sa na túto cestu 
spravovania vecí verejných a že svoj 
čas, talenty, vedomosti a skúsenos-
ti ponúkajú v prospech svojho mesta  
i všetkých jeho obyvateľov. Ďakujem,“ 
uviedol.

Novembrové komunálne voľby pri-
niesli do Dolného Kubína zme-
nu obsadenia poslaneckých lavíc.  
V 19-člennom mestskom zastupiteľstve 
obsadili 9 poslaneckých kresiel nezá-
vislí kandidáti, 6 poslancov má KDH,  
2 miesta SaS a po jednom mandáte 
majú strany Občianska konzervatívna 
strana a Starostovia a nezávislí kan-
didáti. 11 poslancov pôsobilo v zastu-
piteľstve aj v uplynulom volebnom 
období, osem poslancov je nových.  
V  mestskom zastupiteľstve bude naj-
bližšie 4 roky zastupovať Dolnokubín-
čanov Pavol Bača, Ján Briestenský, On-
drej Bukna, Jozef David, Tomáš David, 
Miroslav Dráb, Juraj Fačko, Aurélia Fe-
dorová, Tomáš Gajdoš, Juliana Grego-
vá, Peter Jonák, Emília Jurčíková, Peter 
Kajan, Matúš Lakoštík, Peter Smoleň, 
Michal Smolka, Kamil Škvarka, Magda-
léna Štyráková a Leonard Vajdulák.

Na ustanovujúcom zasadnutí poveril 
nový primátor svojím zastupovaním dl-
horočného poslanca mestského zastu-
piteľstva Matúša Lakoštíka. V pracovnej 
časti mestskí poslanci odsúhlasili tiež 
návrh primátora na poverenie poslan-
ca, ktorý bude oprávnený zvolávať  
a viesť zasadnutia mestského zastupi-
teľstva. Nasledujúce obdobie to bude 
Jozef David. Poslanci zobrali na vedo-

mie aj predložený návrh výšky platu 
primátora, ktorý bude v zákonom sta-
novenej najnižšej sume, a to 3 403 eur 
v hrubom. Primátor poberal základný 
plat bez navýšenia aj počas uplynulé-
ho štvorročného obdobia. Poslanci sa 
ďalej zaoberali aj zriadením a zložením 
siedmich mestských komisií.

Na najbližšom zasadnutí v polovici de-
cembra budú poslanci schvaľovať ešte 
zriadenie a zloženie dvoch premeno-
vaných komisií a budú sa zaoberať aj 
zložením šesťčlennej mestskej rady  
a výborov v častiach mesta. Najdôleži-
tejším dokumentom, ktorý pred nimi 
stojí, je mestský rozpočet na rok 2023.

text a foto: Martin Buzna,  
mesto Dolný Kubín

redakčne upravené

bínske mestské zastupiteľstvo. Viacerí  
z poslancov budú po posledných ko-
munálnych voľbách pokračovať aj  
v novom MsZ. „Neuveriteľne rýchlo pre-
šli posledné štyri roky. Nech sme už pri-
chádzali do tohto volebného obdobia  
s rôznymi plánmi a očakávaniami, tak 
sa hneď od začiatku všetky museli zme-
niť. Máme za sebou veľmi ťažké a ná-
ročné obdobie. Nielen my ako vedenie 
mesta, mestské zastupiteľstvo, ale aj 
všetci pracovníci, ktorí sa snažili, aby 
mesto fungovalo aj v tých najťažších 
chvíľach a dokázalo poskytovať servis 
našim obyvateľom,“ zhodnotil Prílepok.

Primátor mesta Dolný Kubín Ján Prí-
lepok sa tiež poďakoval 19-člennému 

poslaneckému zboru aj pracovníkom 
mesta za doterajšiu prácu. „Bolo to 
nesmierne náročné. Skutočne si nepa-
mätám podobné ťažké obdobie v po-
sledných desaťročiach, ktoré by muse-
la samospráva zvládať. Preto si vážim 
všetkých, ktorí sa pričinili o to, že naše 
mesto riadne fungovalo a nielen sa 
udržiavalo, ale sa aj zveľaďovalo. Všet-
kým týmto ľuďom patrí moja obrovská 
vďaka. Nie sú to len poslanci, ale sú to 
všetci zamestnanci našich mestských 
organizácií a firiem, materských, zák-
ladných a umeleckých škôl, ale aj kaž-
dý jeden úradník priamo na mestskom 
úrade. Naozaj zo srdca ďakujem,“ vy-
svetlil primátor.

Primátor vo svojom príhovore tiež vy-
zdvihol prácu všetkých dobrovoľníkov, 
ktorí neúnavne pomáhali samosprá-
ve. „Samozrejme, nemôžem obísť ani 
množstvo dobrovoľníkov, ktorí počas 
tých najťažších období neváhali pomá-
hať. Mnohokrát to bolo naozaj obdivu-
hodné, že vždy sme sa mohli spoľahnúť 
na desiatky ľudí, ktorí boli pripravení 
nám pomôcť, keď sme to naozaj najviac 
potrebovali,“ doplnil Prílepok.

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

Takto sa Anton Krákorník  
a ďalší poslanci lúčili  
so svojím pôsobením  

v MsZ.

Novozvolení poslanci sa 
ujali svojej funkcie. Pozrite 
si zostrih z ustanovujúceho 
mestského zastupiteľstva.
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I „Oslovil nás Samuel Vaňo, či by sme vedeli pripraviť pre 
klientov stacionára takýto hudobný formát. Pre osem ma-

terských škôl sme už takýto typ podujatia zorganizovali,“ po-
vedal Michal Janiga, riaditeľ ZUŠ P. M. Bohúňa. „Sme veľmi 
radi, že sme sa mohli takéhoto koncertu zúčastniť. Naši klien-
ti majú hudbu veľmi radi a radi sa aj učia nové veci. Ako sa ho-
vorí, lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť, preto nás potešila 
takáto akcia,“ uviedla Marta Valúchová z denného stacionára. 
„Išlo prioritne o to, aby sme klientom denného stacionára pri-
pravili prezentáciu nástrojov, aby sa s nimi zoznámili, i s ich 
zvukom a vytvorili tak aj možno nejakú hudobnú komunitu. 
Pani učiteľka, ktorá to vedie, je zároveň špeciálnym pedagó-
gom. Má už bohaté skúsenosti s vyučovaním ľudí so zdravot-
ným postihnutím, buď telesným alebo duševným. Výchovný 
koncert pripravili spolu s kolegyňou takým spôsobom, aby 
nastala podnetná interakcia. Možno by som ešte použil slovo 
synergia, a teda vzájomné spolupôsobenie tých, ktorí prezen-
tujú umenie a tých, ktorí ho vnímajú,“ doplnil riaditeľ školy.

Denný stacionár vznikol pred šiestimi rokmi 
Denný stacionár Miško v Dolnom Kubíne vznikol v roku 2016. 
Poskytujú v ňom ambulantnou formou odbornú profesio-
nálnu starostlivosť. Svoje útočisko tu našli zdravotne znevý-
hodnení najmä mladí dospelí a seniori odkázaní na pomoc. 
„Je to určené pre dospelých klientov s rôznym hendikepom. 
Máme tu ľudí s mentálnym postihnutím, s rôznymi vzácnymi 
syndrómami, ako je aj Downov syndróm. My im poskytuje-
me služby s ranným príchodom a poobedným odchodom  
z nášho centra,“ vysvetlila Marta Valúchová. Denný stacionár 
navštevuje v súčasnosti 22 klientov. V rodinnom komunit-
nom type ponúkajú aktivity rôzneho typu. „Zameriavame sa 
na rôzne ručné práce. Rozvíjame zmysly, napríklad hudobné, 
organizujeme aj rôzne podujatia, aby klienti reálne videli, 
ako funguje napríklad pošta. Chodíme na exkurzie a poduja-
tia, ktoré organizuje aj mesto. Program prispôsobujeme hlav-

ne aktivitám, ktoré zvládajú naši klienti. Máme niečo naplá-
nované, ale nechávame im aj priestor, aby sme ich rozvíjali, 
ako mentálne, tak aj ich pracovné zručnosti,“ uzavrela Marta 
Valúchová z Denného stacionára Miško v Dolnom Kubíne.

redakcia

foto: redakcia

Do ZUŠ P. M. Bohúňa zavítali klienti Denného stacionára Miško. Vo štvrtok 24. novem-
bra sa zoznámili s rôznymi hudobnými nástrojmi priamo v koncertnej sále. 

Žiaci ZUŠ P. M. Bohúňa zahrali 
pre klientov DS Miško

Županka a poslanci ŽSK  
zložili sľub a ujali sa funkcie

V Sobášnom paláci v Bytči sa 23. novembra uskutočnilo usta-
novujúce zasadnutie novozvoleného zastupiteľstva Žilinského 
samosprávneho kraja (ZSK). Sľub zložila opätovne zvolená žu-
panka Erika Jurinová, ako aj poslanci krajského zastupiteľstva.

I V ňom bude počas nastávajúceho volebného obdobia 
pôsobiť 22 nových poslancov. Najväčší počet mandátov 

získali nezávislí kandidáti, v počte 30 kresiel. Spomedzi po-
litických subjektov bude mať najväčšie zastúpenie strana 
Hlas-SD, ktorá má 12 poslancov. Koalícia KDH, Dobrá voľba 
a Umiernení získala 8 mandátov, strana SMER-SD obsadí  
2 mandáty, po jednom mandáte získala koalícia OĽANO, 
Nova, KÚ, Zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, DS, ODS - Ob-
čianski demokrati Slovenska a Šanca. Rovnako tak získala je-
den mandát aj strana Domov - NS a koalícia Skúsme to inak, 
SaS a OKS. Ženy získali v týchto voľbách 7 z 57 mandátov. 
Dolnokubínsky okres budú v zastupiteľstve ŽSK zastupovať 
poslanci Ján Prílepok, Peter Jonák a Zdenko Kubáň. „Blaho-

Po načítaní kódu uvidíte,  
ako prebiehal hudobno-náučný program  

pre klientov DS Miško.
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želám všetkým zvoleným poslankyniam a poslancom, s kto-
rými budeme nasledujúce 4 roky hľadať riešenia pre vyššiu 
kvalitu života v našom Žilinskom kraji. V súčasnosti prechá-
dzame náročnými časmi, poznačenými pandémiou, vojnou, 
infláciou, klimatickou zmenou, preto za najdôležitejšiu úlohu 
považujem bezpečne previesť touto krízou aj náš kraj. Verím 
v spoluprácu a v to, že všetci máme spoločný cieľ, aby náš kraj 
bol výkladnou skriňou Slovenska, aby bol aj naďalej krajom, 
v ktorom rozhodujeme podľa objektívnych a spravodlivých 
kritérií, aby bol krajom inšpiratívnym pre svojich obyvateľov 
aj návštevníkov,“ uviedla Erika Jurinová v rámci slávnostné-
ho príhovoru. Najbližšie krajské zastupiteľstvo sa uskutoční 
19. decembra v kongresovej sále úradu ŽSK. redakcia; foto: ŽSK

Oznámenie k poplatkovej  
povinnosti k poplatku za  

komunálne odpady -  
množstvový zber komunálneho 

odpadu rodinných domov  
od 1.1. 2023 - upozornenie

I Mesto Dolný Kubín zavádza na svojom území od 01.01.2023 
nevážený množstvový zber komunálneho odpadu pre ro-

dinné domy.  Majiteľom, resp. užívateľom rodinných domov, 
tým umožňuje, v závislosti od množstva produkovaného 
zmesového odpadu daného rodinného domu, čiastočne re-
gulovať frekvenciu vývozov nádob so zmesovým komunál-
nym odpadom. Veľkosť a frekvencia vývozov nádob následne 
určujú výšku poplatku za komunálne odpady. Zatiaľ čo dote-
raz platili všetci obyvatelia mesta paušálny poplatok za oso-
bu a deň (v roku 2022: 0,09 Eur/osoba/deň), od r. 2023 budú 
obyvatelia bývajúci v rodinných domoch platiť poplatok vy-
počítaný ako súčin objemu zbernej nádoby v litroch, schvá-
lenej sadzby (v eurách) za liter príslušnej nádoby a ročného 
počtu vývozov tejto nádoby.

V priebehu mesiacov október – november doručili zamest-
nanci mesta do každého rodinného domu listovú zásielku, 
ktorá obsahovala: informačný list objasňujúci podstatu 
množstvového zberu; tlačivo Oznámenia k poplatkovej po-
vinnosti k poplatku za komunálne odpady a tlačivo Čestného 

prehlásenia o kompostovaní biologického odpadu pomocou 
kompostovacieho zásobníka. Mesto Dolný Kubín chce aj tou-
to cestou vyjadriť vďaku všetkým majiteľom, resp. užívateľom 
rodinných domov, ktorí priložené tlačivá vyplnili a následne 
doručili na adresu mesta v termíne do 30.11.2022.

Zároveň si dovoľuje upozorniť všetkých majiteľov, resp. 
užívateľov rodinných domov, ktorí predmetné tlačivá  
z akýchkoľvek dôvodov ešte nevyplnili a nedoručili na ad-
resu mesta, aby tak urobili najneskôr do 20.12.2022.

Zamestnanci mesta sú Vám pripravení pomôcť s vypĺňaním 
tlačív, či už osobne v priestoroch mestského úradu alebo 
telefonicky na t.č. 043/5814463, 043/5814437, 043/5814480. 
Na uvedených tel. číslach nás prosím kontaktujte aj v tom 
prípade, ak ste žiadnu listovú zásielku neobdržali, resp. po-
trebujete doručiť nové, čisté tlačivá. Tlačivá sú zverejnené  
v elektronickej podobe  aj na internetovej stránke mesta Dol-
ný Kubín v sekcii „Informácie - Ako vybaviť – tlačivá“.

V prípade, že do 20.12.2022 mesto Dolný Kubín neobdrží 
Oznámenie k poplatkovej povinnosti k poplatku za komunál-
ne odpady a Čestné prehlásenie o kompostovaní biologic-
kého odpadu pomocou kompostovacieho zásobníka, nebu-
de mať možnosť k 01.01.2023 technicky zabezpečiť vývozy 
komunálneho odpadu od týchto rodinných domov. Vývozy 
zmesového komunálneho odpadu budú pozastavené, avšak 
povinnosti poplatníka poplatku za komunálne odpady s trva-
lým/prechodným pobytom na území mesta v takomto rodin-
nom dome nezaniknú.

odbor finančný a odbor dopravy a miestneho hosp. MsÚ DK

Vydražili kotolňu aj stavebný 
pozemok na Brezovci

V piatok 25. novembra dražila verejnosť v priestoroch radnice 
stavebný pozemok na Brezovci a kotolňu na Matúškovej ulici 
vo vlastníctve mesta. Záujem o kúpu kotolne prejavilo 6 draži-
teľov. Z najnižšieho podania 20-tisíc eur ju vydražili na 29-tisíc.

I „Pozemok na Vyšných Honoch sa vydražil v sume 141-tisíc 
eur. Dražby sa zúčastnili štyria účastníci a najnižšie poda-

nie bolo 94 440 eur,“ ozrejmila právnička výkonu dobrovoľ-

ných dražieb JUDr. Veronika Bírošíková. „V meste majetku 
predávame veľmi málo. Keď je nejaký majetok prebytočný  
a ideme ho predať, snažíme sa zaň pre mesto získať čo naj-
lepšiu cenu. Teraz sa nám vďaka dvom dražbám podarilo vy-
volávacie ceny navýšiť o viac ako 55-tisíc eur, ktoré skončia  
v mestskom rozpočte a budú použité na rozvoj D. Kubína,“ 
doplnil primátor Ján Prílepok. Účastníci museli pred začiat-
kom dražby zložiť dražobnú zábezpeku. Úspešní vydražitelia 
majú 30 dní na vyplatenie zvyšnej sumy, ostatným sa zá-
bezpeka vráti. Ak by úspešní vydražitelia nedoplatili zvyšok 
sumy, dražba bude zmarená a bude sa opakovať.

redakcia
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I „Veľmi rýchlo to beží, nestačíme to ani vnímať. Striedajú 
sa horšie aj lepšie dni, ale môžem povedať, že škola žije 

a je aktívna. Všetci sú v nej radi a dnes sme to aj počas osláv 
nášho výročia dokázali. Chceli sme ukázať, že máme deti 
zdravé, šťastné, a tak to má v škole byť,“ vysvetlila riaditeľka  
ZŠ M. Kukučína Katarína Števonková Okrúhle jubileum si 
pripomenuli na kultúrnom programe za účasti zamestnan-
cov, žiakov ako aj zástupcov samosprávy a pozvaných hostí. 
Nechýbali tu ani bývalí pedagógovia. „Neľutujem ani jeden 
deň, bola to prekrásna práca. Naučiť niekoho niečo nové je 
doslova zázrak. Všetkým v škole prajem, nech im na oblohe 
slnko svieti a nech nie je vojna,“ povedala bývalá učiteľka Ele-
na Raclavská. „Dnešný deň bol krásny. Páčilo sa mi, že sa do 
programu zapojili celé triedy. Najradšej spomínam na výlety 
so žiakmi. Ôsmakov, ktorí končili, sme vždy brali do Prahy. 
Organizoval to pán učiteľ Čajka a všetko nám zabezpečil. Na-
šiel spriatelenú školu a nás to potom nestálo veľa. Dnes som 
videla, že sú veľmi akční a dobre tie deti vedú. Škole prajem 
len to najlepšie,“ doplnila bývalá učiteľka Irena Buricová.

Škola zmodernizovala svoje priestory
Základná škola otvorila svoje brány prvýkrát 1. septembra 
1967. Odvtedy prešla mnohými zmenami. Zväčšila a zmo-
dernizovala svoje priestory, pribudli dve telocvične, mnohé 
odborné učebne, výpočtová technika a interaktívne tabu-
le. „Máme klasický spôsob výučby, čiže deti sú v klasických 
triedach. Odborné učebne vytvárame vtedy, ak nám vznikne 
trieda, ktorá je voľná, tak ako sme teraz napríklad vytvorili re-
gionálnu učebňu. Samozrejme, plánujeme vytvoriť aj učebne 
na prírodovedné predmety, aby sme ich vybavili tým najkva-
litnejším, čo sa dá. Máme napríklad aj učebňu pre slovenský 
jazyk, angličtinu, ale chcela by som aj učebňu na výtvarnú 
výchovu, pretože tam by boli uskladnené všetky pomôcky, 
ktoré by deti potrebovali a nemuseli by ich nosiť z triedy do 
triedy. Toto sú ciele do budúcnosti. Bola by som tiež veľmi 

rada, keby sa škola naďalej rozvíjala v symbióze modernosti  
s tradičným. Chceme ukazovať, že budujeme na histórii, kto-
rá podopiera súčasnosť,“ vysvetlila riaditeľka školy.

Deti vzdelávajú a rozvíjajú aj v športe
Škola vzdeláva žiakov v prvom a druhom stupni základného 
vzdelania. Jej súčasťou sú centrum voľného času, klub detí 
ako aj jedáleň. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa zame-
riava na rozvoj jazykovej a počítačovej gramotnosti. Okrem 
toho vedie deti ku zdravému životnému štýlu s podporou ak-
tívneho trávenia voľného času. U žiakov rozvíja kritické mys-
lenie a mediálnu komunikáciu. Nezanedbáva ani ekologické 
aktivity, cez ktoré zvyšuje environmentálne povedomie. Sú-
časťou vzdelávacieho procesu sú aj preventívne programy 
a športové aktivity. „Máme súbeh klasických a športových 
tried. V každom ročníku je jedna alebo dve športové triedy, 
kde vyučujeme 4 druhy športu, čiže dieťa si naozaj môže vy-
brať. V súčasnosti všetci apelujú na to, aby deti nesedeli stále 
pri počítačoch, čo sa dialo hlavne dva roky cez pandémiu. 
Šport je vhodnou alternatívou a dôležitý tiež pre zdravie. 
Podmienky na športovanie na našej škole máme, všetky deti 
si naozaj majú možnosť vybrať,“ doplnila K. Števonková.

Škola sa rozvíja a napreduje
Základná škola počas svojej existencie získala rôzne ocene-
nia v súťažiach doma aj v zahraničí. Momentálne inštitúciu 
navštevuje 650 žiakov a pracuje v nej takmer 80 zamestnan-
cov. „Darmo nám je úspešný človek, ak nebude empatický, 
ľudský a dobrý. Toto je pre nás v škole dôležité, k tomu vedie-
me aj deti. Všetkým prajem hlavne zdravie. Aby sme však mali 
šťastné deti, ktoré budú rady chodiť do školy, dôležití sú aj 
učitelia, aby mali i oni dobré pracovné podmienky a aby sme 
mohli všetci spoločne školu posúvať dopredu,“ povedala na 
záver riaditeľka.

redakcia

foto: redakcia

Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života. Aj v duchu tejto myš-
lienky vychovávajú už vyše polstoročie deti na Základnej škole Martina Kukučína  
v Dolnom Kubíne. Základná škola, pomenovaná po známom slovenskom prozaikovi 
a dramatikovi,  pochádzajúcom z Oravy, oslávila  55. výročie od svojho vzniku.

ZŠ M. Kukučína oslávila 55. jubileum  
slávnostnou akadémiou
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V ZŠ Martina Kukučína otvorili 
regionálnu učebňu

V ZŠ M. Kukučína budú pedagógovia žiakom približovať tra-
dície nášho regiónu, tunajšiu prírodu či dejateľov. Regionálnu 
učebňu slávnostne otvorili v stredu 23. novembra.

I „V škole sme mali kútik regionálnych tradícií. Zostalo nám 
z neho veľa vecí, a tak sme zvažovali, čo s nimi. Rozhodli 

sme sa preto s pani učiteľkou Jankou vytvoriť vo voľnej triede 
učebňu, ktorá by bola využívaná na podporu regionálnych 
tradícií. Tým sme dali najavo, že sa zaujímame o kultúru, kto-
rá kedysi bola a že ju chceme naďalej uchovávať,“ vysvetlila 
Katarína Števonková, riaditeľka ZŠ M. Kukučína. „Táto myš-
lienka vo mne skrsla už pred siedmimi rokmi, keď som zdo-
bila strednú chodbu, ktorou som chcela deťom priblížiť náš 
región. Napadlo mi tak vytvoriť nejakú triedu, v ktorej by sme 
sa cítili ako v príbytku svojich starých mám a tým zároveň 
odovzdávali ďalším generáciám, ako kedysi ľudia žili,“ dopl-
nila Janka Grobarčíková, učiteľka ZŠ M. Kukučína.

Regionálna výchova je v rámci školského vzdelávacieho 
programu zaradená do voliteľných vyučovacích predmetov. 
Pedagógovia si pripravujú vlastné učebné osnovy. „Bola by 
som veľmi rada, keby sa tu učili predmety ako slovenský ja-
zyk, prírodoveda či vlastiveda a žiaci by bližšie spoznávali aj 
tunajších dejateľov. Nemôžeme zabudnúť ani na významné 
budovy. Deti by aj prostredníctvom prezentácií zažili tú pra-
vú atmosféru regiónu. Potešilo by ma aj keby sa uchovávali 
tradície daného ročného obdobia,“ doplnila J. Grobarčíková. 

Historické predmety do učebne priniesli rodičia i učitelia
V novej učebni sa budú vzdelávať žiaci od prvého až po devia-
ty ročník. Jej vznik podporili aj rodičia a pedagógovia, ktorí 
priniesli rôzne historické predmety. „Vyzvali sme verejnosť  
a rodičia, pedagógovia či známi nám priniesli rôzne historic-
ké veci. Myslím si, že táto trieda sa nám naozaj vydarila. Je 
to akoby miesto starých rodičov,“ ozrejmila riaditeľka školy. 
„Miestnosť som navrhovala tak, aby sme prechádzali od sa-
motnej kuchyne až po rôzne ľudové remeslá a tradície. Sa-
mozrejme, v neposlednom rade ide o spoznávanie regiónu, 
to znamená okolitých dedín Dolného Kubína a určite nesmie-
me zabudnúť na architektúru. Vecí je tu naozaj veľa a každý si 
nájde to svoje,“ uzavrela Janka Grobarčíková.

text a foto: redakcia 

Ticho pred násilím  
deti neochráni

18. november je deň, keď si pripomíname dôležitosť ochrany 
detí pred násilím. Podujatie „Aby bolo deti lepšie počuť“ pod-
poruje v spoločnosti tému včasnej prevencie. Toto posolstvo na 
Námestí P. O. Hviezdoslava vybubnovali aj žiaci dolnokubín-
skych základných a materských škôl.

I „Chceli sme upozorniť na skutočnosť, že násilie na deťoch 
naozaj existuje. Cieľom je rozprávať sa o tejto téme otvo-

rene. Vybubnovali sme to celému svetu. S nápadom prišlo  
v roku 2014 občianske združenie Slniečko z Nitry. Ide o jedno 
z dvoch zariadení na Slovensku, ktoré sa zaoberá týranými, 
zanedbávanými a zneužívanými deťmi. Počúvajme deti, keď 
nám niečo rozprávajú, a venujme sa im,“ vyzvala Iveta Fedo-
rová, koordinátorka ochrany detí pred násilím.

Do rytmu bubnovali spoločne
Deti aj dospelí použili hudobné nástroje či rôzne predmety, 
aby vytvorili čo najväčší hluk. Na realizácii Bubnovačky sa po-
dieľali okrem mesta aj klub Garáž a Oravská knižnica Antona 
Habovštiaka. „V klube Garáž pracujeme s mladými a snažíme 
sa ich podnecovať k tomu, aby neboli ticho. Chceme, aby boli 
aktívni a dobre trávili svoj voľný čas. Je to vlastne nepriama 
prevencia voči akýmkoľvek formám násilia,“ povedal koordi-
nátor klubu Garáž Roman Klein. „Podstatou je vzdelávať deti 

a vštepovať im, že toto je veľmi dôležitá téma. Je potrebné, 
aby neboli ticho. Musíme na to upozorňovať. Oravská knižni-
ca poskytuje priestor na uskutočňovanie rôznych konferencií 
a seminárov na témy zneužívania detí, ako aj žien,“ vyjadrila 
sa Mária Babík Ferancová z Oravskej knižnice A. Habovštiaka. 

V rovnakom čase bubnovali na celom Slovensku
Do aktivity sa zapojili školy, organizácie, kluby, spolky aj 
mestá. „Ideálne je, keď sa rodičia s deťmi rozprávajú o všet-
kom. Nech sa pýtajú a zaujímajú. Vtedy sa to môže najskôr 
odhaliť,“ zdôraznila Iveta Fedorová. November je mesiacom 
viacerých významných dní v oblasti ochrany práv dieťaťa. 
Organizácie, ktoré pôsobia na Slovensku v oblasti ochrany 
detí pred násilím, si práve preto vybrali 18. november, keď by 
malo hlas detí lepšie počuť. „18. november je Európsky deň 
ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym 
zneužívaním. 19. november je Svetovým dňom prevencie 
týrania a zneužívania detí. A 20. novembra sa prijal Dohovor 
o právach dieťaťa,“ vysvetlila Iveta Fedorová. Celoslovenská 
Bubnovačka sa organizuje od roku 2014. V minulosti sa do 
podujatia zapojilo viac ako 132 000 detí a dospelých.

redakcia

Takto vyzerajú priestory regionálnej učebne  
v Základnej škole Martina Kukučína.

Načítajte kód a pozrite si  
video z Bubnovačky 2022.
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I „Pred tromi rokmi sme sa rozhodli, 
že hlavný vianočný stromček bude 

jeden z tých, ktoré rastú počas celého 
roka v centre mesta. Za týmto účelom 
sme si vytipovali niekoľko stromov. Na-
koniec sme sa rozhodli pre ten, ktorý 
rastie rovno pred historickou budovou 
mestského úradu. Nespĺňal celkom 
podmienky na to, ako má vyzerať via-
nočný stromček, preto sme oslovili 
profesionálneho záhradníka a spolu 
s našimi technickými službami sme 
ho upravili tak, aby mu to neuškodilo, 
ale dosiahol súmerný a rovnomerný 
vzhľad. Takto sa nám podarilo získať 
krásny vianočný stromček uprostred 
mesta a benefitom ostáva, že nám tu 
rastie aj po Vianociach počas celého 
roka,“ vysvetlil primátor Ján Prílepok.

Rozprávková výzdoba na tomto strome 
má umocniť vianočnú atmosféru v cen-
tre mesta pre všetky vekové kategórie. 
„Najviac sa pri ňom rozžiaria oči našim 
najmenším. Svieti na ňom nesmierne 
množstvo úsporných LED žiaroviek 
teplým žltým svetlom a sú na ňom za-
vesené krásne lesklé červené gule,“ 
ozrejmil primátor mesta. Pri rozsvietení 
bolo milým prekvapením pre všetkých 
množstvo ľudí, ktorí sa prišli rozsviete-
ným stromčekom pokochať. „Ďakujem 
všetkým Dolnokubínčanom i návštevní-
kom nášho mesta, že sa rozhodli stráviť 
časť adventnej nedele s nami,“ poďako-
val primátor.

Okrem vianočného stromu skrášľu-
je mesto aj veľa prvkov, ktoré patria  
k predvianočnému a vianočnému ob-
dobiu. Na mnohých je použitá čečina, 
ktorá zvýšila z úprav z mestskej zelene. 
„Naše kolegyne z technických služieb 
sa preto rozhodli vyzdobiť kolonádový 
most ponad rieku Orava. Do 200 kve-
tináčov, kde sú počas roka muškáty, 
umiestnili čečinu a doplnili to červe-
nými mašľami. Aj takýmto spôsobom 
prinesú vianočnú atmosféru približne 
päťtisíc ľuďom, ktorí po tom moste 
denne prechádzajú,“ doplnil Prílepok. 
O kultúrny program sa postarali žiaci 

foto: redakcia

Viac ako 500 malých aj veľkých Dolnokubínčanov prišlo v nedeľu 4. decembra rozsvietiť mestský 
vianočný strom v centre mesta. Približne desaťmetrový vysoký smrek sa nachádza pred historic-
kou budovou mestského úradu.

Viac ako 500 malých aj veľkých Dolno-
kubínčanov rozsvietilo vianočný strom 

a učitelia Základnej umeleckej školy 
Ivana Ballu v Dolnom Kubíne. Okrem 
centrálneho vianočného stromčeka 
boli ozdobené aj stromy na sídlisku 
Brezovec, Bysterec či v mestských čas-
tiach Mokraď, Záskalie, Beňova Lehota, 
Medzihradné, Kňažia a Banisko.

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

Aj v drobnosti  
je láska - klienti 
zariadenia opat-

rovateľskej služby 
dostali malé dary

Členovia Občianskeho združenia Ak-
tív-Relax pokračujú už tretí rok v projekte 
Aj v drobnosti je láska. V pondelok 5. de-
cembra odovzdali 23 krabičiek s malým 
darčekom klientom Zariadenia opatro-
vateľskej služby (ZOS) v Dolnom Kubíne. 

I „Každý klient zariadenia dostal neja-
kú drobnosť, ktorú si vysníval. Darče-

ky venovali dobrovoľníci a členovia ob-
čianskeho združenia. Prvé dva ročníky 
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Trochu retra pod 
vianočný stromček

Z hudobnej scény sa vytratili rýchlo. 
Keď sme sa o nich s kolegami rozpráva-
li, zhodli sme sa na tom, že sme tu v 90. 
rokoch mali kapelu na export. Dnešnej 
generácii názov Made II Mate veľa nepo-
vie. Ak ste sa však narodili v rokoch de-
väťdesiatych, nemohli vás minúť piesne 
Do You Love Me, Sexi Lady, či legendárna 
Fönky nálada s vokálom Ivana Vereša.

I Táto kapela doslova ovládla sloven-
ský hudobný éter. Ani neviem, čím to 

bolo, že sme sa na nich tak rýchlo na-
motali. Mohlo to byť spôsobené funky 
štýlom, na ktorý sme dovtedy nereago-
vali. Nehovoriac o frázovaní a angličtine 
speváčky Katky Korček. Stačilo sa prejsť 
po bratislavských uliciach a ľudia si ich 
pesničky všade pospevovali. Počas pia-
tich rokov vydali štyri albumy a potom 

dlho nič. A zrazu tu máme ich kompi-
lačný album The Collection. Vyšiel síce 
neskôr, ale vyšiel a to je podstatné.

Na dvoch CD/LP nájdeme celkovo 20 
skladieb tejto pozoruhodnej skupiny. 
Ak sa na túto výberovku pozrieme lep-
šie, zistíme, že vedú piesne z albumu 
Carousel Life. Niet sa čomu čudovať, 
keďže išlo o najúspešnejší album skupi-
ny Made II Mate. Po päť piesní sa zhod-
ne ušlo albumom Part 1 a Future in Our 
Hands, no a zvyšné tri skladby doplnili 
album Tvävä a bestofka z roku 2008. Ak 
som hovoril o tom, že nám táto zosta-
vička vliezla doslova pod kožu, mám za 
to, že to bolo aj samotným zložením tej-
to skupiny. Mená ako Rado Orth, Robo 
Rist, Ľubor Priehradník, Martin Wittgrú-
ber, Martin Gašpar a Marcel Benko sú 
pojmami vo svojich profesiách dodnes.

Poviete si, čo má spoločné po obsa-
hovej stránke výberovka tejto skupiny 

s prichádzajúcim obdobím Vianoc? 
Odrazovým mostíkom môže byť práve 
skladba Santa Claus Is Coming to Town. 
Obal albumu pôsobí trochu obyčajne. 
Dôležitý je však v tomto prípade jeho 
obsah. Na dvoch CD/LP je všetko, čo by 
sme od tejto skupiny čakali.

Ja sám si myslím, že nie je na škodu sa 
občas vrátiť v čase. Nehovorím to ná-
hodou, pretože naša hudobná scéna 
nám tento rok ponúkla veľké množstvo 
starých albumov v novom kabáte. Za 
všetky spomeniem napríklad albumy 
Team 3, Elán 3 a výberovku skupiny 
Slobodná Európa. Na vinyle vyšiel po-
sledný album skupiny Peha a taktiež aj 
album skupiny Nocadeň - Nestrieľajte 
do labutí. Mňa však najviac zaujal výber 
Greatest x mas songs (2CD) a výberovka 
skupiny Abba pod názvom Abba Gold 
40TH Anniversary Edition (3CD).

Boris Hrudál, hudobný recenzent

prebiehali počas pandémie. Vtedy sme 
tu darčeky len odovzdali, ale s klientami 
sme sa vôbec nestretli. Tento ročník je 
výnimočný tým, že sme darčeky mohli 
klientom osobne odovzdať,“ ozrejmi-
la Natália Jurčíková z OZ Aktív-Relax. 
„Toto zariadenie je mestským zariade-
ním. Sú tu obyvatelia mesta, o ktorých 
sa nemá kto postarať, potrebujú však 
celodennú starostlivosť. Naše občian-
ske združenie sídli v meste, a preto sme 
sa rozhodli podporiť práve ZOS,“ dopl-
nila Emília Jurčíková z OZ Aktív-Relax. 
„Za túto aktivitu veľmi ďakujeme. Naši 
klienti si to nesmierne vážia a je radosť 

vidieť, ako sa naozaj tešia aj z drobností 
a aj z toho, že niekomu na nich záleží,“ 
uzavrela sociálna pracovníčka Zaria-
denia opatrovateľskej služby D. Kubín 
Danka Chupáňová.

Stretnutie však nebolo len o odovzda-
ní darčekov. Súčasťou bol aj kultúrny 
program, v rámci ktorého sa predsta-
vili deti zo Súkromnej základnej školy  
s materskou školou Jánoš v Dolnom Ku-
bíne, ktorí si pripravili krátke vianočné 
pásmo.

text a foto: redakcia
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I Podľa slov organizátorov zo Základ-
nej školy s materskou školou Kňažia 

bolo jeho cieľom opäť ukázať, že Via-
noce sú časom prehlbovania vzťahov  
k sebe ako aj k prírode. Deti tak povzbu-
dzujú k vykonaniu  niečoho pozitívneho 
voči okoliu, v ktorom žijú. „Táto myš-
lienka u nás vznikla v rámci environ-
mentálnej výchovy a zelenej školy, aby 
sme ukázali žiakom, že aj Vianoce môžu 
byť časom, keď sa dá využiť odpadový 
materiál, aby sme vytvorili čosi pekné 
a zároveň nezahlcovali planétu,“ vy-
svetlila riaditeľka ZŠ s MŠ Kňažia Daša 
Badáňová.

Svet nie je čiernobiely
Environmentálne podujatie pripravi-
li tretíkrát. Každý rok nesie v sebe aj 
myšlienku. Deti uplynulé ruky oslovili 
napr. témou „Ako odpad môže krášliť“ 
či „Z rozprávky do rozprávky“. Tento 
rok sa niesol v duchu farebného sveta. 
„Svet nie je čiernobiely, ale farebný. Je 
to o tolerancii a ľudskosti, aby sme sa 
vzájomne mali radi, pretože o tom sú aj 
Vianoce,“ doplnila riaditeľka.

Zdobili odpadovým materiálom
Do aktivity sa zapojili všetky dolnoku-
bínske materské, základné ako aj ume-
lecké školy. Záujem prejavili aj inštitú-
cie mimo Dolného Kubína. Deti ozdobili 

vianočné stromy odpadovým materiá-
lom. Jeho súčasťou bol hlavne prírodný 
biologický materiál ako sú šišky, rôzne 
plody, škrupiny, ale stromčeky krášlili aj 
ozdoby z plastu, dreva, papiera či kor-
ku. Deti zdobili svoje stromčeky podľa 
vlastnej fantázie s využitím tvorivosti. 
Stromčeky tak prekypovali rôznoro-
dými farebnými dekoráciami. „Každá 
škola dostala nejakú farbu. Naša škola 
dostala farbu červenú, jedna materská 
škola bielu a druhá materská škola zase 
zlatú. Ako máte možnosť vidieť, všetky 
stromčeky sú označené jednotlivými 
názvami škôl ako aj   rôznymi farbami,“ 
povedala Daša Badáňová.

Pripravili aj vianočné trhy
Súčasťou podujatia boli i vianočné 
trhy spojené s kultúrnym programom  
a slávnostným rozsvietením strom-
čekov. Deti predávali vlastnoručne vy-
robené výrobky. Pre návštevníkov pri-
pravili aj občerstvenie. Práve to spojilo 
desiatky ľudí. Predvianočnú atmosféru 
doplnili okrem spoločných stretnutí  
a rozhovorov i známe koledy a piesne. 
„Dnes tu deti ponúkajú všetko, čo vy-
robili na výtvarnej výchove alebo na 
pracovnom vyučovaní. Som veľmi rada, 
že sa po pandémii majú možnosť ľudia 
opäť stretnúť. Tie roky, čo máme za se-
bou, boli veľmi ťažké, minulý rok sme 

foto: redakcia

Vianoce sú jedným z najočakávanejších sviatkov roka. V posledných rokoch sa však stávajú aj 
sviatkami veľkej spotreby a nadmernej tvorby odpadu. Ohľaduplnosť k životnému prostrediu 
viedla oravskú školu k zorganizovaniu podujatia s názvom Ekovianoce.

Odhalili farebný svet Ekovianoc

iba ozdobili stromčeky. Teraz je potreb-
né, aby ľudia boli opäť spolu. Vidíme to 
aj na deťoch. Je dôležité, aby mali opäť 
sociálny kontakt,“ vysvetlila riaditeľka. 
Výstava stromčekov je sprístupnená aj 
širokej verejnosti počas celých vianoč-
ných sviatkov. Ekovianoce realizovala 
ZŠ s MŠ Kňažia v spolupráci s nezisko-
vou organizáciou VPV ARWA a mestom 
Dolný Kubín.

redakcia

Umelecký priestor 
na predvianočné 

stíšenie
Výstava diel Jozefa Vydrnáka „V tichu“ 
ponúka návštevníkovi Oravskej galé-
rie priestor na predvianočné stíšenie  
a prechádzku svetom výtvarníka, kto-
rého tvorba predstavuje diela sakrálne, 
venované biblickým a liturgickým kon-
textom, i diela viazané k bežnému živo-
tu, podčiarknutému zimnou atmosférou.

Na zdobenie a večerné  
rozsvietenie ekostrom-

čekov sa môžete pozrieť  
po nasnímaní QR kódu.
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Na Katarínskych 
trhoch bolo  

100 predajcov
Po dvojročnej prestávke sa v Dolnom Ku-
bíne 21. a 22. novembra konali tradičné 
Katarínske trhy. Počas dvoch dní zapl-
nilo dolnokubínske Námestie Slobody  
a Mestské kultúrne stredisko (MsKS) viac 
ako 100 predajcov a remeselníkov z celé-
ho Slovenska.

I V stánkoch prevládal predvianočný 
predaj remeselníckych výrobkov, 

medoviny a vianočných oblátok. „Po 
dlhšej pauze zavítalo do Dolného Kubí-
na 64 predajcov a 39 remeselníkov. Po-
darilo sa nám tak do posledného mies-
ta zaplniť vestibul MsKS či Námestie 
Slobody,“ povedala Martina Mesárošo-
vá, riaditeľka MsKS v Dolnom Kubíne.

Vianočný sortiment
Počas dvoch dní sa od deviatej ráno 
do ôsmej večer predstavili remeselníci 
a predajcovia rozličného tovaru. Oby-
vatelia mali možnosť nájsť rôznorodé 
produkty a ručne zhotovené výrobky. 
„Návštevníci tu našli väčšinou vianočný 
sortiment. Nechýbajú ozdoby na strom-
ček, ikebany, výrobky z prútia a kože, 
šité hračky, medovníky, orechy a ďalší 
tovar. Na svoje si tiež prišli milovníci je-
dál a nápojov,“ dodala Mesárošová.

Predstavili poľskú kuchyňu
Tento rok k nám zavítali aj gazdinky  
z partnerského mesta Limanová, ktoré 
prišli návštevníkom trhov odprezento-
vať cez projekt Prírodné a kultúrne de-
dičstvo Limanowej a Dolného Kubína, 
ich tradičné jedlá. „Desať žien Klubu 
vidieckych gazdiniek z okolia Limano-
vej prišlo predstaviť poľskú kuchyňu, 
ktorá je napriek relatívnej blízkosti 

taká vzdialená od našej. Ochutnať tak 
môžu tradičnú polievku žurek, hra-
chovú polievku (grochówka), holúbky  
s kapustou (Gołąbek), bigos alebo rôz-
ne druhy syrov a mäsa,“ ozrejmil Vla-
dimír Adamec z referátu reg. rozvoja  
a cest. ruchu MsÚ. Katarínske trhy po-
čas dvoch dní navštívili tisícky ľudí.

Martin Buzna, mesto DK; foto: redakcia

I Nosným ikonografickým symbolom 
je z piatich čiar vytvorená sediaca 

či stojaca Madonka s Ježiškom v rôz-
nych variáciách. Diela prezentované 
na výstave spája predovšetkým ob-
sahová náplň zdôrazňujúca obdobie, 
ktoré aktuálne prežívame. Zároveň je 
exkurzom do rozmanitej, hravej tvorby 
Jozefa Vydrnáka. Autor sa nerealizuje 
len v dvoch rozmeroch. Symbolické 

motívy vo forme znakov vkladá aj do 
drevených skulptúr, ktoré sú ukážkou 
trojrozmerných diel. Jozef Vydrnák sa 
okrem maľby venuje kresbe, grafike, 
typografii, monumentálnemu riešeniu 
sakrálnych aj profánnych priestorov, 
rezbárstvu, kombinovaným trojrozmer-
ným technikám, výtvarným možnos-
tiam písma, ale aj písaniu básní, esejí  
a odborných textov. Vo svojej tvorbe vy-

chádza z filozofických konceptov Jeana 
Guittona, Pierre Teilharda de Chardina, 
Ladislava Hanusa či Rudolfa Dobiáša.  
Z prostredia výtvarnej moderny ho 
inšpirovali Paul Klee, Joan Miró, Marc 
Chagall, Vasilij Kandinskij, Ľudovít Fu-
lla a Mikuláš Galanda. Výstavu nájdete 
v edukačnom kabinete do 31. 1. 2023.

Oravská galéria

Kubínsky tanečný 
dom udržuje tradí-

ciu folklóru
12. novembra sa v mestskom kultúrnom 
stredisku uskutočnil ďalší ročník Kubín-
skeho tanečného domu. Večer bol určený 
pre milovníkov folklóru, ktorí sa chcú na-
učiť ľudové tance. Tentoraz to bol vôbr-
tok, čardáš a friška.

I „Večer bol venovaný tým, ktorí mi-
lujú ľudovú hudbu aj tanec a chcú 

sa zabaviť so svojimi známymi. Na to 
im Oravské kultúrne stredisko poskytlo 
tento priestor. Podujatie bolo pre nad-
šencov, ktorí pôsobia vo folklórnom 
súbore alebo skupine, ale aj pre tých, 
ktorí si to chceli skúsiť, lebo sa im to 
páči. Takže pre každého, kto má chuť 
a čas,“ uviedla Natália Žuffová z Orav-
ského kultúrneho strediska. „Folklór 

veľmi nepatrí na pódiá festivalov. Toto 
je práve miesto, kde folklór zvykol byť, 
kde vyrastal, kde je mu to prirodzené. 
Takto autenticky sme to chceli ukázať,“ 
ozrejmil Ján Šimko, riaditeľ Oravského 
kultúrneho strediska D. Kubín.

Nostalgia aj zábava
Interaktívne vzdelávanie tradičných 
tancov mali na starosti skúsení lektori  
z Oravskej Polhory a Branova. „Pred-
stavili sme tanec vôbrtok z Oravskej 
Polhory. Bolo to prvýkrát, čo sme učili 
vôbrtok na tanečnom dome v Dolnom 
Kubíne. Povedal by som, že je to jeden  
z tých jednoduchších tancov. Sú aj kom-
plikovanejšie tance ako vôbrtok. Pre 
starších je to spomienka na staré dob-
ré časy, pre mladých zas niečo nové,“ 
povedal lektor Peter Gonšor. „Nácvik 
je  koncipovaný tak, že sa začína od naj-
jednoduchších motívov tanca a postup-
ne sa prechádza k zložitejším častiam. 
Mal by sa ukázať celý priebeh tanca. 

Ideálne je, keď si návštevník zapamä-
tá aspoň základy. Za hodinu sa všetko 
naučiť nedá,“ vysvetlil lektor Peter Hra-
bovský.

V tradícii plánujú pokračovať
„Máme vytvorené projekty, aby sme 
mohli tieto akcie financovať aj z iných 
zdrojov ako len z vlastných. Inak by 
sme to nezvládali. V Kubíne sa konalo 
už okolo šesť tanečných domov, čiže nie 
je to prvotne náš nápad. My len nadvä-
zujeme na tradíciu, ktorá tu už bola,“ 
doplnil Ján Šimko. „Ľuďom veľmi chý-
ba ľudová kultúra. Postupne sa stráca  
a chcú ju obnovovať. Preto tu boli lekto-
ri, ktorí to vedia. Obyčajný človek mož-
no už ani netuší, ako sa vtedy tancova-
lo. Ľudia, ktorí to majú naštudované, im 
to ukázali a zároveň sa spolu s nimi za-
bavili,“ doplnila Natália Žuffová. Večer 
zakončili voľnou zábavou.

redakcia
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I Tento rok, ako každý, budeme opäť sláviť Vianoce.  
V súvislosti s Vianocami by sme mohli povedať mnoho 

prívlastkov. Pre mnohých ľudí sú tieto sviatky tie najkrajšie. 
Sú radostné, čarovné, pokojné... Ale pochopili sme ozajstnú 
podstatu Vianoc?

Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša:
„Mária porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plie-
nok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. 
V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje 
stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova slá-
va. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: Nebojte 
sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým 
ľuďom: Dnes sa vám v Dávidom meste narodil Spasiteľ sveta, 
Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavi-
nuté do plienok a uložené v jasliach. A hneď sa k anjelovi pripo-
jilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: 
Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ 
(Lk 2, 7-14)

Mária uložila Ježiša do chladnej maštale. Bez spevu, bez hud-
by, bez koláčov, bez darčekov. V chudobe. Zaujímavá skutoč-
nosť. Celý Izrael čakal na Mesiáša, celý Izrael, každá jedna 
rodina, každý človek čakal na toho, ktorého Boh prisľúbil  
a ktorého ohlasovali proroci. Všetci vedeli, že Kristus sa na-
rodí v Betleheme. Vo svojich srdciach vedeli, že Bohu musia 
preukazovať slávu. Možno uvažovali o tom, ako by asi pre-
biehali oslavy, keby sa Mesiáš narodil. Zvažovali možno aj to, 
ako vyzdobia mesto, kde bude, ako mu vzdajú úctu a slávu. 
Vedeli, ako to urobia, ale nevedeli, kedy to bude. Mesiáš pri-
chádza na tento svet v chudobe.  Žiadna oslava, žiadna hos-
tina. Okrem Márie a Jozefa ho dokonca nikto nečaká. Žiaden 
Izraelita, žiadna rodina nespieva a nečaká pripravená. A vte-
dy zasahuje Boh: Chceš mi pripraviť miesto, ale nespoznal si 

čas môjho navštívenia. Neoslavuješ príchod Spasiteľa, preto 
ja sám, tvoj Boh, si pripravím oslavu, akú si žiadne srdce ne-
vie predstaviť. A Boh posiela anjela k tým, ktorí majú otvore-
né srdce, ktorí sú blízko pri Bohu, ktorí sa starajú o bezradné 
stádo ovečiek. Anjel sa zjavil pastierom a povedal im krásnu 
vetu: Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť. Dnes sa vám 
narodil Spasiteľ sveta, Kristus Pán.

Sám Boh prišiel, sám Boh skrze anjela zvestoval veľkú radosť, 
ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Započúvajme sa do hlasu 
anjelov. Počujeme ich hlas? Počujeme tú radostnú správu, 
ktorú ohlasujú? Sme ako tí pastieri, ktorí bdeli, a preto boli 
pripravení privítať Ježiša? Alebo sme ako zbožní Izraeliti, kto-
rí celý život čakali na príchod Mesiáša, ale nevšimli si ho kvôli 
svojim záujmom a robili všetko preto, aby sa oni cítili dobre 
a zabudli na to, že majú čakať deň Pána? Ježiš hovorí: Kde je 
tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Kde je naše srdce? Čo je 
naším pokladom? Kto je naším pokladom? Je naším jediným 
pokladom novonarodený Ježiš Kristus?

Nech sú tieto vianočné sviatky oslavou toho, že Boh prišiel 
na túto zem, aby zlomil ťažké jarmo našich hriechov, egoiz-
mu, neodpustenia, nelásky, pýchy, pretvárky, strachu, boles-
ti, choroby... A nakoniec večnej smrti. Prežime tieto Vianoce  
s Bohom a dovoľme, aby sa nanovo dotkol nášho srdca, aby 
sme spoznali, komu sme uverili a čo všetko pre nás urobil. 
Otvorme svoje srdcia a spievajme Bohu, lebo sme spoznali, 
čo všetko nám dal, keď poslal svojho Syna a dal nám v ňom 
plnosť všetkého.

Prajem Vám požehnané, pokojné a radostné prežitie vianoč-
ných sviatkov v kruhu vašich blízkych.

Tomáš Rušin, kaplán v Dolnom Kubíne

14 – vianočné sviatky

foto: Kam
il Škvarka

Drahí Dolnokubínčania! Je mi cťou a radosťou, že sa vám môžem v mene našej far-
nosti prihovoriť v tomto čase blížiacich sa sviatkov narodenia Pána Ježiša Krista.

Radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom
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I V minulosti si prianie naši predkovia vizualizovali, teda 
používali rôzne predmety ako symboly radosti, šťastia  

a hojnosti. Svoje príbytky si zdobili predovšetkým zelenými 
listami - ihličnatými vetvičkami, imelom a niekde aj breč-
tanom. Ich predstava bola jednoduchá, a to do dlhých nocí 
priniesť oslavu života, zdravia a hojnosti. Išlo o nezlomnú ná-
dej na dlhší slnečný svit a úrodu napriek dlhej tme a zime. 
Neskôr, keď sa v domácnostiach začal používať vianočný 
stromček, na vetvičky sa vešali malé jabĺčka z plánok. Dnes 
je výzdoba domácností tak rôznorodá, že môžeme z toho 
vytvoriť interesantný katalóg. Jeho stránky by boli zoradené 
podľa farebných tónov, rôznych štýlov od minimalizmu až po 
gýč, alebo podľa ekologických materiálov či počtu svietiacich 
diód. Základným prvkom celého snaženia je v podstate hľa-
danie šťastia, radosti a snáď i porozumenia. Celá snaha pred-
vianočného zhonu, nákupov, prípravy jedál a obdarovania sa 
sústreďuje na malý okamih v roku. Dlhé týždne príprav, ktoré 
podľa očakávania budú snáď vyvážené krátkou chvíľou Šted-
rého večera.

...ale čo ak to nevyjde? Je potrebné ešte viac zatraktívniť 
výzdobu a pridať ďalšie kulinárske špeciality na sviatočný 
stôl? Stihnem všetko zabezpečiť a vôbec – bude v obcho-
doch všetkého dosť? V biblickej prorockej knihe s názvom 
Zjavenie Jána nachádzame jednu nelichotivú predpoveď: 
„Ovocie, túžba tvojej duše, odišlo od teba, i všetok luxus  
a nádhera sa ti stratili, a už ich viac nenájdu.“ Tieto slová re-
agujú na minulosť, ktorej princípy do určitej miery poznáme. 
Novobabylonská ríša patrila medzi najmocnejšie starove-
ké ríše na Blízkom východe. Po dobytí Jeruzalema odvliekli 
množstvo Izraelitov do zajatia. Až neskôr sa mohli vrátiť do 
svojich domovov. Prorocké slová na jednej strane hovoria  
o neudržateľnosti akéhokoľvek nátlaku a totality. No na 
strane druhej, v osobnej rovine človeka, vykresľujú márnivú 

túžbu po hmotnom luxuse, ktorá nedokáže zaručiť trvalý po-
koj a šťastie človeku. Napriek dostatku všetkého, čo sa dá kú-
piť, sa paradoxne to hmotné vytráca z našej duše ako pevná 
životná istota. Dokonca ani luxus ako symbol všeobecného 
dostatku jedla, energií či ropy nie je trvalý. Obávame sa, či 
bude z čoho kúpiť chlieb každodenný a zaplatiť živobytie. 
Učíme sa vnímať predtým všedné a prirodzené ako nesamo-
zrejmé.

Spoločenské pomery a bežné skúsenosti nastavujú zrkadlo 
našim túžbam. V adventnom čase o to viac zaznieva múdrosť 
z Božieho slova ako zvládnuť život. Aby sme sa vyhli sklama-
niu, máme dostatok priestoru na prehodnocovanie ovocia 
nášho správania, ktoré vyplýva z našich priorít. Áno, môžeme 
povedať, že si chceme naše príbytky vyzdobiť symbolmi ra-
dosti, šťastia a hojnosti. V pohnutých dejinných udalostiach, 
ktoré zažívame, si môžeme na pomyslené zelené vetvičky za-
vesiť jabĺčka. Budú to plánky, v podstate trpké plody divého 
neštepeného stromu? Siahnime radšej po niečom sladšom. 
V biblickej knihe List apoštola Pavla Galatským čítame: „Ale 
ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, 
dobrotivosť, vernosť,  krotkosť, zdržanlivosť.“ Viera v Božieho 
Syna, ktorého narodenie si počas vianočných sviatkov pri-
pomíname, dokáže priniesť túto úrodu v nás. Kto by nechcel 
týmto ovocím vyzdobiť svoj príbytok a pozvať k spoločnej ra-
dosti nielen svojich najbližších? Prajem vám, aby sme počas 
celého roka využívali prístup k milosti nášho Pána a Spasi-
teľa Ježiša Krista. Táto túžba a snaha prinesú dobré ovocie,  
z ktorého môžu byť nasýtení všetci okolo nás. Zároveň, nech 
je viera, láska a nádej v Trojjedinom Pánu Bohu našou luxus-
nou celoživotnou a nie len chvíľkovou ozdobou.

Rastislav Stanček, predsedajúci ev. a. v. farár  
v Dolnom Kubíne

15 – vianočné sviatky

Milí spoluobčania mesta Dolný Kubín, úprimne vám želám počas sviatkov  
a v nasledujúcom roku 2023 Božie požehnanie.

Luxusná ozdoba

foto: Kam
il Škvarka
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Pani doktorka, aká dlhá je história adventu a aká je jeho 
základná myšlienka?

I Adventné obdobie označuje začiatok kresťanského li-
turgického roka. Od obdobia pápeža Gregora Veľkého  

(540-604) je vymedzené štyrmi nedeľami pred sviatkom na-
rodenia Ježiša Krista, pričom sa začína nedeľou najbližšou 
ku Kataríne (25. november). Adventné obdobie má kajúci 
charakter, je duchovnou prípravou na Vianoce. Aachenská 
synoda z roku 922 zakázala zábavu počas adventu, aby vyko-
renila predslnovratové zábavy a hry, obľúbené v stredovekej 
Európe. V posledných desaťročiach sa rozšírilo zdobenie in-
teriérov i exteriérov adventnými vencami so štyrmi sviecami, 
ktoré sa v niektorých lokalitách dávajú posvätiť v kostole. Ve-
niec je symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Pôvod-
ne mal okrúhly tvar, ktorý vyjadruje večnosť, bol vyrobený  
z vetvičiek ihličnanov, kladených v smere hodinových ru-
čičiek, šišiek a orieškov, symbolizujúcich život. Štyri sviece, 
vyjadrujúce poctu štyrom svetovým stranám, sa zapaľujú po 
jednej každú nedeľu, vždy proti smeru hodinových ručičiek.

Aké zvyky a tradície sa v našich podmienkach viažu ku 
dňu sv. Kataríny?
Skracujúce sa dni a predlžujúce sa noci spôsobovali podľa 
predkresťanskej viery nadprirodzené sily, ktorým bolo po-
trebné čeliť. Obyčaje zimného obdobia vrcholili v tzv. „stri-
džie dni“, počas ktorých sa strigy usilovali dostať do maštalí, 
aby odobrali kravám mlieko. Najúčinnejším odpudzujúcim 
prostriedkom bol cesnak, posvätená krieda a modlitby.

V ľudových predstavách sa deň svätej Kataríny chápal ako 
prvý zimný alebo stridží deň. Prvou návštevou v dome v tento 
deň nemala byť žena, inak by domácim v čase senných prác 
hnisali prsty, alebo by sa im po celý rok v domácnosti rozbíjali 
hlinené hrnce. Z domu sa nemalo nič požičiavať. V oravských 
obciach prebiehala v predvečer dňa „zábava“ alebo tiež „mu-
zika“, keďže polnocou sa začínal advent, počas ktorého boli 

zábavy i svadby zakázané. Odtiaľ porekadlá: „Katarína husle 
brala“, „Katrena hudbu zaviera“, či „Katarína muziku zatvá-
ra“. Hoci sa už začínala zima, práce na hospodárstve bolo 
stále dosť. Ženy a dievčatá sa stretávali na tzv. „priadkach“, 
kde usilovne spriadali nite. Preto platilo: „Na Katrenu po pra-
denu“.

Ďalším stridžím menom bol Ondrej. Viazali sa aj k nemu 
nejaké tradičné činnosti našich predkov?
Deň sv. Ondreja (30. november) sa u nás spájal predovšetkým 
s nezbedníctvom mládencov. Rozobrali voz, ktorý následne 
po častiach vyniesli na strechu hospodárskeho objektu ale-
bo pováľali „štôsy“ naukladaného dreva, ktoré mali ľudia 
pripravené na podstenách. V predvečer tohto sviatku mali 
dievky príležitosť zistiť, kto bude ich budúcim partnerom. Na 
„priadkach“ sa venovali ľúbostnej mágii. V kovovej lyžičke 
nad sviečkou roztopili olovo, ktoré prudko schladili vliatím 
do studenej vody cez dierku na kľúči. Zo vzniknutého tvaru 
hádali, akú profesiu bude ich nastávajúci vykonávať.

„Ej Ondreju, Ondreju,  
tebe olovo lejú, 

daj mi Ondrej znať,  
s kým budem pred oltárom stáť.“

K svätoondrejskej noci patrilo i varenie halušiek, do ktorých 
dievky zakrútili lístočky s napísanými menami mládencov. 
Inou možnosťou, ako sa dozvedieť meno toho pravého, bolo 
trasenie plotov pri domoch. Následne už len bolo treba počú-
vať, z ktorej strany dediny zabreše pes, pretože práve odtiaľ 
mal prísť budúci partner.

„Plote, plote trasiem ťa,  
svätý Ondrej prosím ťa, 
daj mi tejto noci vedieť,  

s kým ja budem pred oltárom sedieť.“

foto: O
ravské m

úzeum
 P. O

. H
.

V minuloročnom decembrovom čísle nám p. PhDr. Erika Kulášová, etnografka Orav-
ského múzea P. O. Hviezdoslava, porozprávala o tom, ako naši predkovia prežívali 
Štedrý deň a vianočné sviatky. Po roku sme pani doktorku oslovili opäť, tentokrát  
s otázkami, týkajúcimi sa tradícií, ktoré sa viažu k obdobiu adventu.

Zimné obyčaje na Orave
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Odkiaľ je známy pojem „barborky“?
Príhodným dňom na mágiu a veštenie bol i deň svätej Bar-
bory (4. december). Podľa jednej z legiend Barbora vo veži, 
kde bola väznená, pestovala halúzku z čerešne. Práve v deň 
jej popravy halúzka vykvitla. Od tejto legendy sa odvodzuje 
zvyk rezania „barboriek“. Rozkvitnuté „barborky“ symboli-
zujú nielen predpoveď sobáša, ale aj príchod nového svetla 
v podobe Ježiša Krista. V niektorých obciach si halúzku pri-
niesli aj vydaté ženy, ktoré chceli mať v budúcom roku boha-
tú úrodu. Do príbytkov nemala ako prvý hosť vstupovať žena. 
V tento deň sa nepracovalo, ženy nemali priasť ani šiť.

Dostávame sa k aj dnes obľúbenému Mikulášovi, ktorý 
dnes pre mnohé deti predstavuje „malé Vianoce“.
Obchôdzky svätého Mikuláša (6. december) s jeho pomoc-
níkmi patria medzi novšie obyčaje. Vykonávali sa v predvečer  
a boli určené predovšetkým deťom. Úlohou detí bolo vyčistiť 
si čižmy alebo inú obuv a položiť ju do okna. Na druhý deň tu 
nachádzali darčeky, ako napr. drobnú sladkosť alebo jabĺčko. 
Svätý Mikuláš v podobe maskovaných osôb navštevuje deti, 
pričom ich vyzýva k poslušnosti a nábožnosti. Tí najmenší 
recitujú Mikulášovi básne, modlitby a spievajú pripravené 
piesne. Mikulášske darčeky smerom do súčasnosti nadobudli 
viac komerčný charakter. Aj v tento deň bolo vhodné vyhnúť 
sa pracovným úkonom.

„Mikulášku, dobrý strýčku,  
modlím sa ti modlitbičku. 
Zlož tú svoju plnú tašku,  

daj nám z tvojich darov trošku,  
či koníčka medového,  
či koláča makového,  

veď ty strýčku Mikuláš,  
mnoho dobrých darov máš.“

Čo sa dialo v deň bosoriek a stríg na Luciu?
Áno, najvýznamnejším stridžím dňom bol deň svätej Lucie 
(13. december). Pred zavedením gregoriánskeho kalendára 
(1582) sa považoval za najkratší deň v roku. Preto sa k nemu 
viazali i magicko – ochranné úkony. Lucia bola najväčšia zo 
všetkých bosoriek. Za účelom ochrany pridávali cesnak aj do 
krmiva pre dobytok, ale konzumovali ho aj ľudia. Negatív-
ne sily mali odplašiť aj svätojánske bylinky a svätená voda. 
„Lucky“, dievčatá zahalené bielym odevom, obchádzali do-

mácnosti, odkiaľ z kútov husími pierkami vymetali škodlivé 
sily. Po zotmení nemala do príbytkov vstupovať žena. Víta-
ná bola návšteva zdravého a mladého mládenca, ktorý mal 
do domu priniesť šťastie a prosperitu. Platil zákaz niečo si  
z domu požičať alebo zobrať. Podobný zákaz sa vzťahoval na 
vykonávanie niektorých prác. Najspoľahlivejším prostried-
kom na odhalenie bosoriek bol „lucijný stolček“, ktorý mal 
byť bez klincov. Deň svätej Lucie prial aj ľúbostnej mágii, kto-
rou si mala dievčina zabezpečiť dobrého ženícha. Ak si dievka 
dala na svätú Luciu do vázy konáriky z ovocných stromov, na 
Vianoce po ich zakvitnutí vedela, že v nasledujúci rok sa bude 
vydávať. Dievky zo žartu v tento deň hádzali do dverí domov 
hlinené hrnce, aby domácich vyľakali. Hluk a ostré črepy 
mali v tomto prípade zabezpečiť ochranu domácich. Hline-
né hrnce gazdiné obyčajne sušili na plotoch „na štekoch“,  
a práve preto boli pre takéto dobrodružstvá dostupné. Medzi 
predvianočné zvyky, ktoré začínali odo dňa sv. Lucie, patrilo 
„zahrýzanie do jablka“. Každý deň si dievča z jablka odhryzlo 
jedenkrát, čo malo trvať až do Vianoc. Ak postup dodržala, 
na Vianoce cestou do kostola mala stretnúť svojho budúceho 
partnera. Staršia generácia pozorne sledovala vývoj počasia, 
ktoré bolo pre roľníka veľmi dôležité.

Ostáva nám sv. Tomáš ako posledný stridží deň.
V tradičnej kultúre Slovenska bol deň svätého Tomáša (podľa 
starého kalendára 21. december) sviatkom lesov, keď platilo: 
„Na Toma seď doma“. Práve tento termín bol najvhodnejším 
na zabíjačky, pretože sa verilo, že mäso vydrží dlhšie. Hlavný-
mi aktérmi adventných zvykov boli mládenci a dievky, ktorí  
v niektorých prípadoch vedeli narobiť neporiadok a neple-
chu. Obyvatelia obce sa však nehnevali, tieto „žarty“ poznali 
a pozornosti zo strany mladých ľudí sa potešili. Podľa prvého 
návštevníka v domácnosti sa veštila budúcnosť a zároveň 
platil zákaz ženských návštev a prác. V niektorých obciach 
„na Tóma“ rozbíjali mládenci vo dvoroch dievčat fľaše. Do-
tyčná musela črepy následne pozametať. V tento deň chodili 
vinšovať dievčatá popod okná mládencom:

„Na Tomáša nech vám Pán Boh  
nevestu dobrú prináša a zlô odnáša,  

aby bola domácnosť spokojná a úroda na poli hojná.“

S PhDr. Erikou Kulášovou sa rozprával Vladimír Adamec
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I „Táto myšlienka vznikla, keď sme 
vytvorili v Dolnom Kubíne paraho-

kejový tím, ktorý tu už funguje dvanásť 
rokov. Keďže mám na Slovensku na 
starosti šport pre telesne znevýhod-
nených, oslovili ma s tým, že nemajú 
trénera a podmienky na fungovanie, či 
by som im vedel pomôcť. Tak som sa 
rozhodol pustiť do toho. Navrhol som, 
aby centrum tohto športu bolo v Dol-
nom Kubíne ako pre parahokejistov. 
Už sme tu v septembri mali aj prvé sú-
stredenie,“ povedal Miroslav Dráb, člen 
Výkonného výboru Slovenského para-
lympijského výboru. „Nemali sme žiad-
ne zázemie, chodili sme do Bratislavy či 
Piešťan. Bude to skvelé. Máme tu ľudí 
zanietených pre tento šport. Sme radi, 
že sa toho niekto chopil,“ doplnil Vladi-
mír Vida, člen tímu BlueSky Butterflies. 

Dolný Kubín zastúpenie v tomto špor-
te zatiaľ nemá
Florbalový tím na elektrických vozí-
koch tvorí aktuálne 10 hráčov. Trénuje 
ich Dolnokubínčan Dominik Záň, kto-
rý je zároveň aj hokejovým trénerom  
a bývalým hokejistom. Organizač-
né veci zabezpečuje Miroslav Dráb. 
Zdravotne znevýhodnení florbalisti sú  
z rôznych častí Slovenska. Dolný Kubín 
zastúpenie v tomto športe zatiaľ nemá. 
„Sme hráči, ktorí sme prevažne v orga-

nizácii Muskulárnych dystrofikov. Čiže 
sa viac-menej poznáme a ďakujeme 
mestu Dolný Kubín, že tu môžeme mať 
základňu a že nás podporuje,“ uviedol 
Vladimír Vida.

Stretávať sa budú raz za mesiac
Hráči sa budú v Dolnom Kubíne stretá-
vať jedenkrát za mesiac na trojdňových 
kempoch. „Potrebovali by sme viac tré-
novať. Sme z celého Slovenska, a to je 
jediný problém. Práve preto je náročné 
sa stretávať častejšie, ale snažíme sa 
aspoň raz za mesiac zísť a potrénovať,“ 
zrhnul Ján Koňarčík, člen tímu BlueSky 
Butterflies. Florbalisti na elektrických 
vozíkoch našli dočasné tréningové úto-
čisko v telocvični ZŠ Janka Matúšku. 
Onedlho už budú hrávať v nových špor-
tových priestoroch. „Tréningový pro-
ces ale aj turnaje budú prebiehať na 
Strednej škole polytechnickej v Kňažej, 
kde sa telocvičňa prerába na úplne bez-
bariérovú,“ uzavrel Miroslav Dráb, člen 
Výkonného výboru Slovenského para-
lympijského výboru. Telocvičňa SOŠ 
polytechnickej v Kňažej je najväčšou 
na Orave. Jej rozsiahla rekonštrukcia 
by mala byť podľa plánov ukončená  
v marci budúceho roka.

redakcia
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Svoju základňu po parahokeji našiel v Dolnom Kubíne aj ďalší šport. Je ním florbal na elektric-
kých vozíkoch. Hráči jediného tímu na Slovensku BlueSky Butterflies sa v našom meste zišli cez 
víkend 25. až 27. novembra na už druhom tréningovom kempe.

Dolný Kubín sa stal centrom florbalu 
na elektrických vozíkoch

Barbora Bajčiová  
je päťnásobnou 

majsterkou sveta  
v pretláčaní

Náročné tréningy, vytrvalosť a správne 
nasadenie. Takto vyzerala príprava maj-
sterky sveta v pretláčaní rukou Barbory 
Bajčiovej. Rodáčka zo Žaškova si v turec-
kej Antályi vyslúžila zlato v pravej, ako aj 
ľavej ruke. Víťazstvo sprevádzali emotív-
ne pocity.

I „Nechápala som to. Keď som vyhra-
la štvrtý titul na ľavú ruku, tak mi to 

ešte stále nedochádzalo. Bolo to neu-
veriteľné. Ľudia okolo mňa plakali a aj 
ja som sa rozplakala. Prajem každému 
pocit, aký zažívam pri takýchto šampi-
onátoch. Vždy tvrdím, že ak človek chce 
a má chuť, tak dokáže aj nemožné,“ 
opísala prvé dojmy Barbora Bajčiová. 
Mladá športovkyňa súperila proti tým 
najlepším na svete. Dva neúspešné zá-
pasy by pre ňu znamenali vyradenie 
zo súťaže. „Mala som tri zápasy v kva-
lifikácii na pravú aj ľavú ruku a nako-
niec štvrtý finálový zápas. Konkurenciu 
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hodnotím ako dosť náročnú, pretože na 
týchto majstrovstvách sveta okrem rus-
kých športovcov, ktorí boli diskvalifiko-
vaní, sa zúčastnila svetová špička ako 
Kazachstan, Turecko a krajiny bývalého 
Sovietskeho zväzu, ktoré sú veľmocou 
v tomto športe,“ doplnila Barbora Baj-
čiová.

Ženy bývajú úspešnejšie 
Majsterkou sveta sa ako 22-ročná sta-
la už piatykrát. Napriek tomu má ešte 
ďalšie športové ciele. „Zdolať rekordy 
našich reprezentantov. Mám na mys-
li 14-násobného majstra sveta, Jána 
Germanusa, ktorý je aktuálne preziden-
tom našej asociácie, a tiež stále aktív-
nu legendu Lucku Debnárovú, ktorá je 
dvanásťnásobnou majsterkou sveta. 
Chcela by som prekonať tieto hviezdy 
a zapísať sa do kroniky slovenského 
pretláčania,“ prezradila. Barbora sa 
snaží svojimi úspechmi búrať stereoty-
py a motivovať ženy k tomuto športu. 
„Slovensko sa môže pýšiť obrovskou 

členskou základňou junioriek a žien. 
Väčšinou sme to my ženy, ktoré nosíme 
pre Slovensko medaily. Musím spome-
núť výkon Dominiky Barošovej, mladej 
juniorky. Po troch bronzových medai-
lách sa jej tento rok podarilo získať 
zlaté double, čiže zlaté medaily z maj-
strovstiev Európy a majstrovstiev sveta. 
V našom športe k elite patrí aj Lucka 
Debnárová zo Senca a taktiež majster-
ka sveta Rebeka Martinkovičová. Marti-
na Sojková bola dvakrát strieborná na 
majstrovstvách Európy. Ženy sú teda 
top kvalitné,“ zhodnotila Barbora Baj-
čiová.

V januári bude zápasiť so svojím špor-
tovým idolom 
Momentálne sa slovenská reprezen-
tantka pripravuje na januárový zápas 
v Istanbule. Stretne sa tam s brazílskou 
zápasníčkou Gabrielou Vasconcelos, 
ktorá svoj titul majsterky sveta obhá-
jila viac ako 28-krát. „Znamená to pre 
mňa veľmi veľa, pretože je to zápas  

s mojím obrovským vzorom. Stretli sme 
sa osobne a vyšla mi slza, keď sme sa 
rozprávali. Veľa legiend mi rozpráva, že 
som budúcnosť a talent tohto športu. 
Teraz som počula tieto slová od nej, bol 
to úžasný pocit,“ spomína Barbora Baj-
čiová. Na majstrovstvách sveta skončili 
Slovenky druhé. Predbehli ich športov-
kyne zo Švédska a za nimi sa umiestnili 
súperky z Turecka. Naše reprezentant-
ky si odniesli 6 medailí. 

redakcia; foto: archív B. Bajčiovej

Na Katarínskom ve-
černom behu zdolali 
trasu 8,6 kilometrov

I V piatok 25. novembra sa konal už 
6. ročník Katarínskeho večerné-

ho behu. Trasa začínala na Brezovci  
a športovci museli zdolať takmer 9-kilo-
metrovú trať s prevýšením 307 m. Tento 
ročník so sebou priniesol aj novinky. 
„Ide už o 6. ročník akcie, dva roky sme 
beh neorganizovali kvôli pandémii. 
Teraz sme ho trochu inovovali. V mi-
nulosti sme bežali na Bziny. Tento rok 

sme zvolili inú trať, presmerovali sme 
ju ku kaplnke sv. Vendelína a skončili 
sme pri hoteli Orava na Srňacom. Účasť 
nám každým rokom rastie. Tentokrát sa 
zúčastnilo 74 bežcov, čo nás veľmi teší. 
Gro tvorili občania mesta Dolný Kubín, 
prekvapením boli aj bežci z hornej Ora-
vy. Mali sme tu dokonca účastníkov aj  
z Nového Mesta nad Váhom. Podujatie 
sa tak dostalo do povedomia širšej ve-
rejnosti, nielen v našom meste,“ uvie-
dol Štefan Belvončík, organizátor Ka-
tarínskeho večerného behu. Víťazom sa 
stal Mário Košút z Vavrečky a zo žien sa 
najviac darilo Dolnokubínčanke Zuzane 
Dudášovej. V cieli čakala na športovcov 

okrem zábavy aj predvianočná kapust-
nica a varené víno.

text a foto: redakcia
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I „Prišli tu viaceré kluby ako Polhorské 
ľadové medvede, Ľadové medvede 

zo Zubrohlavy, Banské ľadové med-
vede, Ľadoborci z Likavky a podobne. 
Sezóna začala výborne. Voda bude už 
iba chladnúť. Pre nás sa to bude zlepšo-
vať,“ vysvetlil zakladateľ Ľadových krýh 
Dolný Kubín Andrej Barienčík.

Plávajú v ľadovej vode
Náhodní okoloidúci pri pohľade na 
otužilcov mohli nadobudnúť pocit, že 
sa v Dolnom Kubíne ukrýva termálny 
prameň. Zdanie však klame. Presved-
čili sa o tom plavci hneď po vstupe do 
vody. Jej teplota sa pohybovala len 
pár stupňov nad nulou. „Je to výborné  
a podľa mňa najlepšie na svete,“ po-
vedala účastníčka ľadového plávania. 

„Voda je svieža a dobrá, pláva sa mi 
výborne,“ objasnil ďalší otužilec. „Žijem 
tu štyri roky. Takéto plávanie si vyža-
duje pevnú vôľu a odvahu. Keď vojdeš 
do vody, tak máš pocit, že ťa pichá tisíc 
ihiel. Ale keď prekonáš tých prvých pár 
kritických sekúnd, tak príde eufória. 
Krásny pocit, že sme to dali,“ vysvetlil 
milovník zimného plávania.

Posúvajú svoje hranice
Niektorí z otužilcov chceli posilniť svoje 
telo a vôľu, upevniť zdravie, ďalší chceli 
niečo dokázať a prekonať svoje hranice. 
„Otužujem hlavne preto, aby som sa cí-
til lepšie a robím to kvôli svojmu zdra-
viu. Podľa mňa sme už od tejto ľadovej 
vody závislí. Robí nám to aj radosť. Aj 
ľudia, ktorých sme spoznali za tie roky, 
sú skvelí. Vznikli medzi nami neskutoč-
né priateľstvá a to je na tom to najlep-
šie,“ povedal plavec. „Dnes sme boli 
vo vode asi nejakých príjemných desať 
minút. Vždy sme tam tak dlho, ako to 
práve cítime. Niekedy vydržíme viac  
a niekedy menej. Je to rôzne,“ vysvet-
lil ďalší otužilec. „Zimné plávanie som 
začal z recesie. Zavolal ma kamarát po 
futbale, keď sme si vypili. Vtedy som to 
vyskúšal na Hrabove, kde boli Belanskí 
otužilci a odvtedy už takto fungujem. Je 
to pre mňa adrenalín,“ objasnil účast-
ník zimného plávania. „Keď sa dôchod-
ca začne nudiť, keď ide do dôchodku, 

foto: redakcia

Mínusové teploty a ľadová voda vzbudzujú u niekoho rešpekt, no pre otužilcov to je dôvod na ra-
dosť, lebo začína ich sezóna. Tú začali aj členovia klubu Ľadové kryhy v Dolnom Kubíne. Milovníci 
zimného plávania sa stretli 20. novembra pri hoteli Orava na Srňacom na spoločnej Čvachtačke.

Mráz a ľadová voda sú pre nich výzvou

tak si vymýšľa nejakú zábavku. Tak toto 
je moja zábavka. Už štyri roky sa takto 
zabávam,“ povedala dôchodkyňa, ktorá 
sa venuje otužovaniu.

Pomohli prírode a vyčistili jazierko
Všetkých odvážlivcov okrem vnútornej 
motivácie spojila aj snaha pomôcť prí-
rode. Takmer päťdesiati nadšenci z Dol-
ného Kubína, ale i zo širokého okolia, 
jazierko aj vyčistili. Do vodnej plochy, 
ktorá má viac ako 400 metrov štvorco-
vých, nemá verejnosť prístup, nakoľko 
nie je vhodná na kúpanie. Je tu umelo 
vytvorený biotop. „Je to diverzné jazier-
ko, kde sú zasadené rastlinky a je tam 
aj fólia. Takýmto spôsobom sme chceli 
trošku pomôcť. Chceli sme upozorniť 
aj širokú verejnosť, že toto jazierko je 
skôr len na rekreáciu. Snažili sme sa ho 
vyčistiť, ale príroda je taká, aká je a ja-
zierko nám zamrzlo. Trošku sme museli 
ľad rozbiť, ale napriek tomu sa niekto-
rým našim otužilcom podarilo vyzbierať 
kamienky, ktoré tu nahádzali turisti aj 
rodiny s deťmi,“ vysvetlila Zuzana Halá-
ková z Ľadových krýh Dolný Kubín.

redakcia

Na atmosféru podujatia  
sa môžete pozrieť  

po nasnímaní QR kódu.
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Hokejisti hrali vo 
vianočných dresoch, 

išli do dražby
Hokejisti Mestského hokejového klubu 
Dolný Kubín sa predstavili v prvú decem-
brovú sobotu na domácom ľade vo via-
nočných dresoch. V zápase jedenásteho 
kola druhej ligy skupiny východ privítali 
jedného z ašpirantov na postup do 1. ligy 
HK Steel Team Trebišov.

I Hoci bol duel veľmi vyrovnaný,  
z víťazstva 4:3 sa napokon radovali 

Zemplínčania. Kubínske medvede sa 
rozhodli svoje vianočné hokejové dre-
sy vydražiť. Výťažok pôjde na podporu 
parahokejistov a hokejovej mládeže. 
„Tento zápas bol výnimočný tým, že 
sme vytvorili vianočnú sadu dresov, 
ktorú dáme do dražby. Budú sa dražiť 

na facebooku, na našej stránke MHK 
Dolný Kubín. Tam bude môcť každý pri-
hadzovať sumy. Vyvolávacia cena bude 
50 eur za dres. Kto dá najvyššiu sumu, 
dres bude jeho,“ ozrejmil Marek Huba, 
športový manažér MHK Dolný Kubín.

Deti si odniesli pozitívny zážitok
Druholigový zápas sa niesol vo vianoč-
nej atmosfére. Postarali sa o ňu deti, 
ktoré mali vstup na zimný štadión za-
darmo. Potešiť ich prišiel aj Mikuláš. 
„Rozdali sme deťom v školách voľné 
vstupenky na hokej, takže mohli prísť, 
mohli sa odfotiť s Mikulášom a odniesť 
si niečo sladké. Veríme, že si odniesli 
pozitívnu emóciu a ktovie, možno sa 
ku nám vrátia, prídu a budú hrať ho-
kej,“ zhodnotil Marek Huba. Mestský 
hokejový klub sa aj touto formou snaží 
o propagáciu hokeja a o oslovenie po-
tenciálnych sponzorov. Zároveň medzi 
všetkými hráčmi upevňuje klubovú 

jednotu. „Fungujeme ako jeden klub. 
Od seniorov až po najmenších medve-
ďov. Dnes nie je jednoduché doniesť do 
športu peniaze, preto hľadáme finanč-
né a marketingové prostriedky, ako sa 
ukázať aj ľudom v meste, že u nás to nie 
je len o hokeji,“ dodal Marek Huba.

text a foto: redakcia

Na Bandog Fight 
Night II sa predsta-
vilo 14 bojovníkov

Predposledná novembrová sobota pat-
rila v Dolnom Kubíne bojovým športom. 
Viac ako 200 divákov sa prišlo pozrieť 
do bystereckého Bandog Fight Gymu na 
exhibíciu siedmich dvojíc v boxe a kick-
boxe. Išlo už o druhý číslovaný galavečer 
bojových športov v tomto gyme.

I „Kedysi dávno tu boli ľudia, ktorí sa 
snažili trénovať a riešiť aj zápasy. Ale 

nikdy to nebolo takto oficiálne. Šesť zá-
pasníkov bolo mojich, ktorí chodia ku 
mne úplne od začiatku. Sú to chalani 
od 14 do 30 rokov. Pre všetkých mojich 
domácich to bol prvý zápas. Chceli to 
vyskúšať. Dosiahli štyri výhry, jednu 
remízu a jednu prehru na body. Chcem 
hlavne vyzdvihnúť mladých, nech sa ve-
nujú športu, nech trénujú, nech makajú 
na sebe. A nech sa aj prezentujú verej-
ne a ukážu, že víťazstvá nie sú len tak 

z ničoho nič, že si to musí každý jeden 
vydrieť,“ vysvetlil Ján Bečka, majiteľ 
Bandog Fight GYM-u.

Z pivnice na štadión
O rozhodovanie sa postarala trojica tré-
nerov z dolnokubínskeho gymu. Keďže 
išlo o klubovú exhibíciu, do oficiálnej 
štatistiky sa zápasy nezapisovali. Tretí 
galavečer plánujú organizátori na febru-
ár 2023. „Ako sa ľudovo hovorí - najlep-
šie je začať z pivnice. Chcem to povýšiť 
na ďalšiu úroveň, možno využiť zimný 
alebo futbalový štadión. Vo februári by 
som chcel ešte posledné klubové kolo. 
Potom v lete možno štadión. Mám tu 
okolo 13 stálych chalanov, čo by vedeli 
zápasiť, ale vždy niekto príde, niekto sa 
uchytí. Nie je to šport pre každého, lebo 
je namáhavý. Nie je to ako fitko, keď ne-
vládzeš, položíš činky. Tu musíš makať 
od začiatku do konca a úspech si treba 
vydrieť,“ ozrejmil Ján Bečka.

Bojové športy na vzostupe
Bandog Fight Gym otvorili na Bysterci 
len koncom minulého roka. Pravidelne 

tu trénujú desiatky zverencov. Niektorí 
prichádzajú zápasiť, iní súťažiť, ďalší 
chudnúť alebo relaxovať pri športe. Tré-
nujeme deti od štyroch do dvanásť ro-
kov a dospelých. Venujeme sa športom 
ako box, K1-ka, thai box a MMA,“ ob-
jasnil Ján Bečka. Profesionálni tréneri 
pripravujú začiatočníkov i pokročilých, 
mužov, ženy a deti každý deň v ranných 
a večerných hodinách. Najviac sa však 
zameriavajú na prácu s mládežou.

text a foto: redakcia
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I Len čo slnko ukázalo svoju ružovkavú tvár, už Adam Hraba-
la vstával z postele, aby nezmeškal do práce. Raz vlakom, 

raz autobusom, ba niekedy i peši. Z Veličnej do Dolného Ku-
bína sa náhlil ráno čo ráno takmer 35 rokov. Potom vo dvore 
Okresnej správy spojov v Dolnom Kubíne naštartoval svojho 
najvernejšieho koníčka a pomocníka – Garanta (pozn.: ná-
kladné vozidlo – dodávka vyrábaná v bývalej Nemeckej de-
mokratickej republike), aby ho zohrial, a aby potom spokojne 
naložil balíky. So svojím nákladom sa pustil krížom-krážom 
po Dolnom Kubíne. Zavše zbadal dom, zastal, postrčil si bri-
gadírku a išiel na určenú adresu. Zaklopal a vošiel s príjem-
ným pozdravom a vždy s nejakou humornou príhodou. Keď 
jeho auto zastalo, obkolesili ho deti, ktoré už čakali, ako ich 
rozosmeje. V meste ho každý poznal ako zábavného, a pritom 
veľmi úslužného človeka. Lanského roku v jeseni odišiel na 
dôchodok. Ale veru doma nevydržal, bolo mu dlho, nudil sa. 
Len čo napadol sneh, prišiel na poštu, aby ho vzali späť do 
práce, lebo on bez tejto svojej roboty už nevie žiť. A tak Adam 
Hrabala začal chodiť znova so svojím starým pomocníkom od 
domu k domu. Od 28. januára t. r. ho už niet medzi živými.

Riaditeľ Okresnej správy spojov v Dolnom Kubíne František 
Poláček spomína na svojho pracovitého zamestnanca takto: 
„Takého pracovníka, ako bol Adam Hrabala, ťažko nájdeme. 
Do práce prišiel neraz v sobotu alebo v nedeľu, poriadne vyu-
mýval auto, prekontroloval motor a celé vozidlo, čo bolo tre-
ba opravil, premazal, a potom mal celý týždeň s autom pokoj. 
No a prístup k práci? Kým mal čo len jeden balík, neskončil 
smenu. Hoci mal ísť za adresátom aj štyri razy, musel ho do-
ručiť ešte v ten deň. Bol to človek veľmi zaujímavý. Ľudia ho 
mali radi, nikdy sa naňho nesťažovali, ba nám často pripo-
mínali jeho nevšednú obetavosť.“ Adam Hrabala mal svoju 
prácu rád, aj zomrel pri nej nešťastnou náhodou pod svojím 
najvernejším pomocníkom Garantom. Odišiel dobrý človek, 
ktorý svedomito obslúžil všetkých Kubínčanov. Ťažko sa  
s ním lúčili nielen jeho priatelia, ale i ostatní občania.

Voľakedy si ľudia choroby neliečili u lekára. Pred 50-60 rok-
mi lekárov občania nenavštevovali tak, ako dnes. Kašeľ  
a prechladnutie vyháňali máčaním si nôh v horúcej slanej 
vode. Reumu zasa horúcou parou a obkladmi z liečivých 
rastlín, ktoré varili a horúce obkladali na boľavé časti choré-
ho tela. Menšie horúčky znižovali kyslou sudovou kapustou, 
veľké zasa zábalmi do mokrej studenej plachty. Vytknuté ale-
bo zlomené kosti liečil na dedine obyčajný roľník, ktorý sa 
tomu naučil buď na vojne ako nosič zranených, alebo ho to 
naučili rodičia, ktorí sa takýmto naprávaním kostí už zaobe-
rali (v Dolnom Kubíne to bol rabín židovskej cirkvi Klein, vo 
Vyšnom Kubíne roľník Mikuláš Bocko atď.). Vytknutia alebo 
drobné zlomeniny napravili obyčajne tak, že pacient ostal 
po celý život mrzákom. Lekárov bolo veľmi málo a nemocníc 
ešte menej, preto si ľudia pomáhali, ako len mohli. K lekárovi 
išli obyčajne až vtedy, keď už ani ten nepomohol. Ak nieko-
ho viezli do nemocnice, často sa stávalo, že pacient zomrel 
ešte po ceste alebo v nemocnici. Lekárovi sa muselo platiť za 
vyšetrenie, ale i za drahé lieky. To isté platilo aj v nemocnici, 
a preto si liečenie pracujúci človek nemohol dovoliť – nemal 
peniaze. Dokonca sa platilo i za dovoz k lekárovi alebo do ne-
mocnice. Niektorí mladí ľudia si myslia, že to, čo máme my 
dnes v našom socialistickom štáte, mali aj naši otcovia alebo 
dedovia. Nie je to tak ani teraz v žiadnom kapitalistickom štá-
te, aby mal pracujúci človek, keď je chorý, liečenie, lieky ale-
bo operáciu a pobyt v nemocnici zadarmo. To je možné len  
v socialistickom štáte, ale mnohí si to nevedia oceniť.

Vyhodnotenie najlepších športovcov, kolektívov a tréne-
rov Oravy za rok 1973:

Najlepší športovci:
1. Martin Mydlík, dorastenec, člen Slávie Dolný Kubín, repre-
zentant ČSSR v jachtingu. Najvýznamnejšie úspechy: majster 
ČSSR a SSR, 2. miesto na majstrovstvách ČSSR, 2. miesto v Čs. 
pohári triedy Moth, 1. miesto O štít mesta Pardubice

Stavba O
kresnej nem

ocnice (1974). Foto: J. Brodňanský

V tretej časti výpisu z mestskej kroniky za rok 1974 si môžete prečítať o obetavom do-
ručovateľovi balíkov, o kľukatej ceste nášho zdravotníctva z ďalekej minulosti cez éru 
socializmu, pravdepodobne opäť do neistej budúcnosti, o najlepších športovcoch 
Oravy a o mestskej časti Srňacie vrátane jej partizánskej minulosti.

Zápisky z mestskej kroniky – rok 1974 (III.)



www.tvdk.sk23 – zápisky z mestskej kroniky

2. Ľuba Kubalová, Katarína Sameliaková a Mária Žilincová, 
staršie žiačky, členky Slávie Dolný Kubín, reprezentantky SSR 
v behu na lyžiach, majsterky SSR v štafete 3x1 km

3. Zdeno Remiaz a Jozef Tholt, dorastenci, členovia Slá-
vie Dolný Kubín, reprezentanti ČSSR v jachtingu, 2. miesto 
na majstrovstvách ČSSR, 3. miesto na majstrovstvách SSR,  
2. miesto spomedzi československých posádok na majstrov-
stvách Európy

4. Vendelín Čučka, futbalista, člen ZVL ČSAD Dolný Kubín, 
hráč so vzorným vystupovaním na ihrisku i mimo neho

5. Stanislav Ertel, starší žiak, člen Slávie Dolný Kubín, repre-
zentant SSR v bežeckom lyžovaní, 4. miesto na majstrov-
stvách SSR, 3. miesto na majstrovstvách ČSSR v štafete

Najlepšie kolektívy:
1. ZDŠ Námestovo, žiačky, hádzaná, majsterky SSR PO SZM, 
3. miesto na majstrovstvách SSR

2. TEES Slovan Trstená, volejbalový oddiel, dorastenky, 
účastník majstrovstiev kraja

3. Tesla Orava Nižná, dorastenci, hádzaná, účastníci maj-
strovstiev kraja

Najlepší tréneri (bez určenia poradia):
Pavol Kutlík ml., tréner bežcov na lyžiach, Slávia Dolný Kubín

Barnabáš Üveges, tréner atletiky žiakov ZVL ČSAD D. Kubín

Milan Juráška, tréner zjazdárov, žiakov ZVL ČSAD Dolný Kubín

Jozef Sucháň, tréner hádzanárok, žiačok ZDŠ Námestovo

Václav Vojáček, tréner hádzanárov, dorastencov Tesla Nižná

František Rolík, tréner zjazdárov TJ OFZ Istebné.

Na majstrovstvách Slovenska na Skalnatom plese Peter 
Zemko v kategórii starších dorastencov v slalome a obrov-
skom slalome obsadil 1. miesto a stal sa majstrom Slovenska  
v týchto disciplínach.

Na majstrovstvách Slovenska v zjazde na južnej strane Chop-
ku pripojil ďalšie tituly v zjazde a v trojkombinácii.

Z Dolného Kubína cez Medzihradné horičkou medzi Vyšno-
kubínskymi skalami, svahmi Brezovca a strelnicou popri bys-
trom potoku vinie sa kľukatá, len nedávno vynovená cesta, 
síce úzka, ale preto môže na tomto 3 km dlhom úseku premá-
vať aj autobus ČSAD aspoň dvakrát cez deň. Cestu dalo opra-
viť už okresné sídlo Dolný Kubín do Srňacieho, ktoré sa s ním 
zlúčilo a stalo sa jeho súčasťou.

Srňacie je bývalá zemianska dedina s dvoma zemianskymi 
kúriami Zmeškala z Leštín a Okolicsányiho z Liptova skoro  
s 300 obyvateľmi, s oborou na srny, odkiaľ pochádza i názov 
Srňacie. Jej obyvatelia, želiari, kvôli chudobe obec opúšťali. 
Dnes je to dedinôčka, akoby čas na ňu zabudol. Už je tu len 

zopár domov so 16 obyvateľmi. Nikto tu už nestavia, len tie 
najstaršie domy zostali a ľudia ich pomaly jeden za druhým 
opúšťajú. Okienka ako dlaň, vyrezávané pavlače a vysoké 
ohrady na kamenných múrikoch a každý dvor ako hrad opev-
nený dookola. Slamené, sčerneté strechy zarástli machom. 
Na jednej z nich sa dvíhajú tri smrečky. Asi vietor z blízkej 
hory privial semiačka, ktoré sa zachytili v spráchnivelej spleti 
a zapustili korienky. Zo všetkých strán ponúka príroda šted-
rou náručou svoju krásu. A na každom kroku utajené spo-
mienky na najkrajšiu kapitolu slovenských dejín – Slovenské 
národné povstanie.

Malá obec Srňacie v srdci hôr, na dlani hlbokého údolia s ma-
lým potôčikom, vtedy ešte s 50 obyvateľmi a 23 domami bola 
útočiskom partizánov a ilegálnych pracovníkov z Oravy a Lip-
tova. Bola takou preverovacou a prezentačnou stanicou pr-
vých partizánov slovenského oddielu, ktorý sa po čiastočnom 
potlačení Slovenského národného povstania pripojil k parti-
zánskej skupine „Signál“ v Malatinskej doline. Slovenskému 
oddielu partizánov velil partizánsky nadporučík Emil Kováčik 
z Medzihradného. Jeho zástupcom bol partizánsky poručík 
Vendelín Balko z Vyšného Kubína. Spravodajskú službu ko-
nali Elena Rizmanová zo Sučian, neskoršia manželka Emila 
Kováčika, a s ňou Mária Trnkalová z Lúčok. Bývali na vyšnom 
konci dediny v osamelom domčeku Kachovskom, dnes už  
v rumoviskách. Dolu nižšie u vdovy Kutlíkovej bol ubytovaný 
aj s rodinou podpredseda Revolučného národného výboru  
z Ružomberka Viliam Smrečánsky a jeho syn – partizán Vilo, 
teraz primár – chirurg na klinike v Bratislave. Skrývali sa tu 
ako evakuanti z Trebišova Gdovinovci pod falošnými doklad-
mi. Smrečánsky i s manželkou boli Židia, vlastným menom 
Steinhűbel, predtým notár v Likavke. V susednom dome  
u richtára obce Michala Kutlíka sa ukrývali prof. Vlado Čaplo-
vič a Ľudovít Koliar, členovia Revolučného okresného ná-
rodného výboru z Dolného Kubína. Michal Kutlík mal dvoch 
synov, Michala a Jána, ktorí boli spojkami partizánskej sku-
piny „Signál“. Obaja ešte i dnes žijú: Michal ako predseda  
JRD v Leštinách a Ján ako zamestnanec Stredoslovenských 
pekární a cukrární v Dolnom Kubíne. I starý, vyše 80-ročný, 
Michal Kutlík žije so svojou dcérou v Srňacom.

Na šope v ich dvore bol bunker, zamaskovaný senom, v kto-
rom od novembra 1944 našli svoju skrýšu ilegálni pracovníci. 
Niekedy večer, keď bol v dedine pokoj, zišli z úkrytu dolu do 
kuchyne k domácim, pretože v obci bol neraz poplach, ba  
i prestrelky s fašistickými votrelcami. V budúcnosti sa uva-
žuje s využitím tejto partizánskej dedinky Srňacie, pokiaľ 
možno v neporušenom, pôvodne zrenovovanom stave, na 
rekreačné účely cez Slovakotour v Dolnom Kubíne. Tento 
prekrásny kút neďaleko okresného sídla si to naozaj zaslúži.  
I preto, aby sme potom, až sa tu budeme rekreovať, nenecha-
li v zabudnutí pamätnú partizánsku obec, keď aj maličkú, ale 
bohatú na históriu najslávnejšej kapitoly slovenských dejín: 
Slovenské národné povstanie.

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

Viete, ako sa volá a kde sa nachádza kaplnka na obrázku?

Odpovede posielajte na adresu  
sutaz@dolnykubin.sk do 9. januára 2023.

Vyžrebovaného výhercu odmeníme.

Za víťazku fotohádanky z minulého čísla sme vyžrebovali 
Janku K., ktorá správne uviedla,  

že ide o malú vodnú elektráreň "Florinka"  
na Jasenovskom potoku.


