Kubín
Bajčiovská veža na Gäceli je už zreštaurovaná

V Kňažej pribudlo nové verejné osvetlenie

Desať lámp bude osvetľovať 280-metrový úsek
komunikácie od ZŠ až ku farskému kostolu.

Huslista Tomáš Kytas sa predstaví v Paríži

Žiak ZUŠ P. M. Bohúňa bude spolupracovať
s profesionálnymi umelcami parížskej filharmónie.

Po zhruba trojročnej renovácii si pamiatka zachovala v interiéri aj v exteriéri ruinálny charakter.
Obec chce vo vnútorných priestoroch veže zriadiť trvalú historickú expozíciu, no hovorí sa aj
o pravidelných výstavách oravských umelcov či koncertoch v priľahlom parku.
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Bajčiovská veža na Gäceli už nechátra. Počas necelých troch rokov ju obec Oravská Poruba vďaka projektom kompletne zrekonštruovala a zreštaurovala. Všetko sa začalo v roku 2019, keď sa
obec zapojila do projektu VÚB Poklady Slovenska. Vďaka veľkej podpore Oravcov v hlasovaní získala víťazný grant vo výške 50-tisíc eur.
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V roku 2020 sa Oravskej Porube podarilo získať z projektu Ministerstva
kultúry SR na pokračovanie renovácie ďalších 25-tisíc eur. Ministerstvo
poskytlo obci 19-tisícovú dotáciu aj
v tomto roku a záverečná etapa rekonštrukcie Bajčiovskej veže sa úspešne
skončila v decembri. Celková hodnota
prác spolu so spolufinancovaním obce
vyšla na viac ako 105-tisíc eur. „Pred
tromi rokmi, keď sme začínali, to bola
ruina. Bola to taká útulňa pre sprejerov,
ktorá bola ešte nadovšetko plná špiny
a smetí. Dnes sme tu a pozeráme sa na
nádhernú vežu, pozostatok histórie,
ktorá tu zostane dlhé roky po nás. Za tri
roky sa tu odpracovalo neskutočne veľa
hodín, na všetkých rekonštrukciách
a reštaurátorských prácach sa preinvestovalo vyše 105-tisíc eur. Veľká vďaka patrí všetkým ľuďom, ktorí sa o to
akýmkoľvek spôsobom zaujímali. Prvopočiatky si pamätáme všetci, začalo to
hlasovaním za grant, ktorý sme dostali
od banky a o ten sa pričinili ľudia svojím
hlasovaním,“ spomína manažérka projektu Milada Antalová.
Zachovali jej ruinálny charakter
Počas troch rokov dohliadal na rekonštrukčné a reštaurátorské práce tím
z Krajského pamiatkového úradu v Ži-
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line. Pamiatkari upravili pôvodnú metodiku a plán výslednej prezentácie
pamiatky, aby si Bajčiovská veža zachovala v interiéri aj v exteriéri ruinálny
charakter. „Stavebné práce na Bajčiovskej veži skončili. Krytina, vonkajšie
a vnútorné omietky, takisto je vyriešená
elektroinštalácia, vnútorné priestorové
kovové schodisko, okná, dvere. Vežu
zastabilizovali a doriešili aj základové
podchytenia. Popritom sa realizoval aj
pomerne väčší archeologický výskum
s výsledkami a nálezmi zo 16. – 17. storočia, čo by aj zodpovedalo zisteniam
pamiatkového výskumu pani Zvedelovej. Tretia nadstavba veže je až z 18. storočia,“ objasnil Karol Ďurian z Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Žilina.
„V priebehu reštaurátorských prác, ktoré prebiehali v interiéri v minulom roku
a v exteriéru v tomto roku a sú tiež už
ukončené, došlo k menšiemu posunu
v rámci stanovenej metodiky a teda
výslednej prezentácie tejto pamiatky.
Keďže ide o objekt, ktorý je ruina a je
len pozostatkom bývalej zemianskej
kúrie, teda nie je to existujúca komplexná stavba a architektúra, tak sme
sa rozhodli, že budeme prezentovať
tento jej ruinálny charakter. Preto neboli omietky dopĺňané úplne na 100%
a takáto, dalo by sa povedať, že až ro-
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mantická prezentácia v rámci existujúceho parku je veľmi vítaná a žiadaná.
Vo fragmentoch sa prezentujú originálne omietky, ale rovnako aj deformácie,
ktoré sa počas vekov na stavbe odrazili,“ doplnila Jana Piecková, z KPÚ Žilina.
„Vzhľadom k stavu častí pamiatky sme
museli niekde vstupovať viac, niekde
menej. Môže vzniknúť rôzna polemika,
či je tento spôsob najvhodnejší, pretože sme ponechali odhalenú i stavebnú
štruktúru, ale na druhej strane je to ruina, čiže potrebuje aj prirodzene zostarnúť a zachovať si tiež charakter historicity,“ dodal reštaurátor Rudolf Boroš.
Chcú, aby veža prinášala radosť
Obec chce v interiéri Bajčiovskej veže
zriadiť trvalú historickú expozíciu, no
hovorí sa aj o pravidelných výstavách
oravských umelcov či koncertoch v parku. Verejnosť by do nej mohla nazrieť
už v lete. „Mienime tam nainštalovať
obecné múzeum, kde budú prezentovaní národovci, ktorí zviditeľnili túto
časť obce, ako aj život a práca obyvateľov obce muzeálne zdokumentovaná.
Myslím, že na pôde veže zrealizujeme aj
prenosnú galériu, aby si tu mohli mladí
umelci vystaviť svoje práce,“ ozrejmil
starosta Oravskej Poruby Vladimír Kubišta. „Verím, že už v lete tu privítame
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Bajčiovskú vežu na Gäceli
úspešne zreštaurovali

prvých návštevníkov a budeme im
môcť predstaviť vežu, ktorá je súčasťou nádherného parku. Vedela by som
si predstaviť, že by v tejto veži neboli
len statické veci a výstava, ale že by objekt priniesol život nielen na Gäceľ, ale
aj do Dolného Kubína a na celú Oravu.
Keby vo veži boli napríklad čítania rozprávok pre deti, keby tu boli drobné výstavy umelcov, či koncerty hudobníkov
z Oravy, keby sa tu diali tvorivé dielne

alebo keby tu mohli prísť bábkoherci.
Jednoducho, aby veža prinášala ľuďom
radosť. Myslím, že radosti v tejto dobe
potrebujeme veľmi veľa,“ dodala Milada Antalová.

Vianočné stromčeky
končia v komposte

ček môžu vyložiť ku smetným kontajnerom. Každý pondelok v mesiaci január
prišli technické služby tieto stromčeky
odviezť. V súčasnej dobe disponujeme
technológiou, ktorá umožňuje priamo
pri nakládke na vozidlo technických
služieb daný stromček spracovať do podoby, aby už mohol ísť rovno na kompostovisko, podrvený na také frakcie,
aké sú potrebné. Vianočný stromček
teda môže po svojom primárnom účele,
ktorý je po sviatkoch splnený, poslúžiť
prírode. Stane sa z neho kvalitný kompost, ktorý bude ďalej používaný. Po
minulé roky ho bolo priemerne dva
a pol tony,“ vysvetlil viceprimátor Dolného Kubína Matúš Lakoštík.

Dolnokubínska samospráva v spolupráci
s technickými službami zabezpečila aj
tento rok odvoz použitých živých vianočných stromčekov, ktoré budú smerovať
do kompostárne, kde sa premenia na
živiny pre pôdu a nakoniec sa vrátia späť
do prírody.
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Zber a odvoz začal od pondelka 10.
januára a zopakoval sa ešte 17. a 24.
januára. Vianočné stromčeky zbavené
ozdôb ste mohli položiť ku smetným
nádobám pri bytových domoch. „Ako
po minulé roky, aj tento rok sme sa rozhodli ponúknuť občanom službu, ktorá
spočíva v tom, že svoj vianočný strom-

Zošit nielen pre deti
zo Žaškova
Ďalším z výsledkov cezhraničného projektu Pod jednou strechou obcí Žaškov
a Moravský Žižkov je pracovný zošit pre
deti základných škôl, ktorý je v týchto
dňoch distribuovaný medzi mladých čitateľov.

Bajčiovská veža v Oravskej Porube je
najstaršou architektonickou pamiatkou bývalej zemianskej osady Gäceľ.
V roku 1848 oravskí národovci zásluhou
Samuela Nováka, práve tu v Bajčiovskej

veži, spísali požiadavky Slovenského
národa, takzvané Gäceľské žiadosti.
V siedmich bodoch požadovali zrovnoprávnenie maďarčiny a slovenčiny,
zastúpenie Oravcov v sneme, výučbu
v miestnych slovenských dialektoch,
ale aj zastúpenie slovenských učiteľov
na vysokých školách.
redakcia

ich môžu priniesť a bezplatne odovzdať
na zberný dvor technických služieb.
Ten je otvorený v pracovných dňoch od
6:00 do 13:30, v stredu od 6:00 do 17:30
a v sobotu od 8:00 do 11:30 hod.
text a foto: redakcia

Dolnokubínčania, ktorí nestihli termíny
vývozu živých vianočných stromčekov,
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Deti i ostatní čitatelia sa interaktívnymi úlohami - tajničkami, omaľovánkami, rébusmi, hľadaním či priraďovaním bližšie zoznámia s významnými
a typickými javmi tradičnej duchovnej
i materiálnej kultúry, s históriou obcí
Žaškov a Moravský Žižkov, ako i s jedinečnými prvkami a podobami kultúrneho dedičstva obidvoch regiónov. Približujú vybrané témy ako ľudový odev,
históriu, remeslá, obrady životného
cyklu, hudobnú kultúru a ďalšie. S pracovnými listami budú môcť pracovať
samostatne i v rámci školského či mimoškolského vzdelávania. Svoje uplatnenie nájde aj pri tvorivých aktivitách
a bude i zaujímavým edukačným prezentom pre návštevníkov – turistov.
Jeho dvojjazyčnosť je príspevkom
k búraniu slovensko-českej jazykovej
bariéry, ktorá je u najmladšej generácie
už značná.
Zošit dopĺňa mozaiku aktivít
Zošit pracovných listov, plný zaujímavých úloh a poznávania javov tradič-
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nej kultúry, typických pre obidve partnerské obce Žaškov i Moravský Žižkov,
je tak ďalšou časťou mozaiky aktivít
spoločného projektu, ktorého cieľom
je zachovať a zatraktívniť kultúrne
dedičstvo, prezentovať, sprístupniť
a propagovať jeho potenciál obyvateľom i návštevníkom obidvoch obcí. Je
určený najmä deťom v školách nielen
v partnerských obciach i v širšom okolí a stane sa i zaujímavým edukačným
materiálom pre návštevníkov Obecného múzea v Žaškove.
Dvojjazyčný pracovný zošit bol vydaný
ako jeden z výstupov projektu financovaného z prostriedkov Európskej únie
prostredníctvom programu Interreg V-A
2014-2020, Fondu malých projektov.
Ďalšími aktivitami projektu je výstavba
a sprístupnenie objektu Obecného múzea v Žaškove a prezentačné i propagačné podujatia na obidvoch stranách
česko-slovenskej hranice.
Miroslav Žabenský; foto: redakcia

www.tvdk.sk

Koncom roka začali stavebné práce na vonkajšom bazéne v areáli dolnokubínskeho akvaparku.
Výstavbu schválili poslanci ešte na mimoriadnom júlovom mestskom zastupiteľstve. Ide o prvú
etapu plánovaných realizačných prác.
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„Zatiaľ je vybudovaná základná
betónová platňa a časť armovania
bokov bazéna vrátane pripojovacích
potrubí, ktoré sa v decembri začali
ukladať do konštrukcie tak, aby bolo
možné ich zaliať do betónu,“ vysvetlil
konateľ spoločnosti AQUA KUBÍN, s. r. o.
Stanislav Vilček. Výstavba nového bazéna by mala ísť podľa plánov plynule bez
prestávky. Ak však dôjde k narušeniu
z rôznych príčin, práce budú pokračovať vo vnútri v strojovni, ktorá sa
nachádza pod rekreačným bazénom.
„Samozrejme, všetko bude závisieť od
termínu dodávok technológie, či bude
dodaná v požadovanom termíne alebo
nie. Pandémia výrazne ovplyvňuje dodacie termíny technologických zariadení,“ ozrejmil Stanislav Vilček.
Vonkajší bazén je reakciou na požiadavky zákazníkov
Nový rekreačný vonkajší bazén v areáli
AquaRelaxu bude mať dĺžku 25 metrov. V rámci jeho výstavby sa doplnia
aj atrakcie ako masážne hlavice či vírivky a nebude chýbať ani terasa. „Tí,
čo k nám chodili v lete, vedeli, že okrem
opaľovania a detského mikrobazénika
tam žiadne možnosti ochladzovania
neboli. Mnohé vyjadrenia od zákazníkov boli práve v duchu otázok, prečo
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nemáme vonkajší bazén. Takže jeho výstavba je splnením aj ich požiadaviek,“
doplnil Vilček. Súčasťou prvej etapy
prác v tunajšom AquaRelaxe je tiež rekonštrukcia detského bazéna. Po jej
ukončení príde na rad ďalšia, záverečná
fáza. „Druhou etapou je vybudovanie
zázemia, ktoré bude obsahovať možnosti stravovania, prezliekania, spŕch,
toaliet a tak ďalej. V prvej etape bude
vstup do vonkajšieho sveta cez vnútorný svet,“ dodal konateľ spoločnosti
AQUA KUBÍN, s. r. o.
V novom bazéne by sa mohli návštevníci kúpať už v lete
Stavebné práce sú naprojektované tak,
aby neovplyvnili prevádzku aquaparku.
Obidva vnútorné bazény aj wellness
budú funkčné a k dispozícii návštevníkom. Nový vonkajší bazén by mal byť
podľa plánov spustený do prevádzky už
v tohtoročnej letnej sezóne. Cena prvej
etapy prác je takmer 600-tisíc eur. Výstavba vonkajšieho bazéna je financovaná z úverových zdrojov so zapojením
prevádzkovej dotácie z rozpočtu mesta
vo výške dlhovej služby.
redakcia
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Za komunálny odpad
zaplatíme viac
Dolnokubínski poslanci schválili na
decembrovom zastupiteľstve zmenu
Všeobecného záväzného nariadenia
(VZN) o miestnych daniach a poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. Samospráva tak po deviatich
rokoch zvyšuje poplatok za komunálny
odpad pre fyzické osoby o 0,01 eura za
osobu a kalendárny deň. Pre obyvateľov
D. Kubína to predstavuje zmenu zo súčasných 29,20 eura na 32,85 eura za rok.
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Dolnokubínskej radnici náklady za
odvoz a spracovanie komunálneho
odpadu každoročne narastajú. Navyše
samospráva je nútená vyvážať už niekoľko rokov odpad na skládku v Martine. „Mesto musí už významnou časťou
vykrývať náklady na odvoz a spracovanie odpadov z iných kapitol rozpočtu.
Táto suma každý rok narastá a v roku
2021 to bude už viac ako 110-tisíc eur,“
ozrejmil Ján Prílepok, primátor mesta.
Významným dôvodom výrazného rastu výdavkov v posledných rokoch je aj
zvyšovanie zákonných sadzieb poplat-

foto: redakcia

Začali s výstavbou vonkajšieho
bazéna v areáli AquaRelaxu

ku za uloženie každej tony zmesového
odpadu na skládke odpadu v zmysle
zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch
za uloženie komunálneho odpadu na
skládku odpadov a Nariadenia vlády
SR č. 330/2018 Z.z., ktorým sa stanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie
odpadov a platí od roku 2019. „Tento
poplatok sa zo zákona odvádza nad
rámec ostatných výdavkov za odvoz
a uloženie komunálneho odpadu na
skládku. V roku 2019 to bolo 7 eur za
tonu, čo pre naše mesto znamenalo
viac ako 21-tisíc eur. O rok neskôr to už
bolo 12 eur za tonu, fakturovaná suma

pre mesto bola vo výške 53 505,87 eur.
V tomto roku 2021 to bude až 18 eur za
tonu, čo bude odhadom pre naše mesto
predstavovať náklady viac ako 80-tis.
eur,“ ozrejmila Marika Pokusová z finančného odboru na Mestskom úrade
v Dolnom Kubíne s tým, že vplyv na výšku sadzby má aj úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v meste. Dolný Kubín plní podmienku úrovne vytriedenia
komunálneho odpadu nad 40 percent,
ak by mal horšiu úroveň vytriedenia,
tak by poplatok mohol byť až do výšky
33 eur za tonu.

Poplatok pre fyzické osoby mesto čiastočne kompenzuje úľavami, ktoré sú
nad rámec platnej legislatívy. Ide napríklad o občanov v hmotnej núdzi, držiteľov preukazov ZŤP, študentov, opatrovateľky a poplatníkov, ktorí v danom
roku dosiahli vek 62 rokov. „V tomto
roku mesto poskytlo úľavy v celkovej
výške viac ako 100-tisíc eur. Najväčšiu
časť uľav sme poskytli ľuďom v dôchodkovom veku a držiteľom preukazov ZŤP,
čo bolo k 10. novembru tohto roka pre
4 303 poplatníkov,“ doplnila Pokusová.

V Ioaninne rokovali
o spolupráci

Országha Hviezdoslava. Predstavitelia
tohto mesta chcú nadviazať partnerskú družbu nielen na úrovni školstva,
ale taktiež na úrovni podnikateľskej,
cestovného ruchu, kultúry a športu. Verím, že môže z toho vzniknúť užitočné
partnerstvo pre obidve strany,“ ozrejmil
viceprimátor Dolného Kubína Matúš Lakoštík. „Som naozaj veľmi rada, že sme
mohli tento rok privítať v Aténach a tak
isto v Ioaninne delegáciu, ktorá prišla
z Dolného Kubína, pretože spolupráca
na úrovni miest je veľmi vítaná forma
nadväzovania vzájomnej spolupráce
a komunikácie nielen medzi mestami,
ale takisto aj medzi ľuďmi. Bolo to príjemné vidieť, aké srdečné sú tieto vzťahy a ako srdečná na oboch stranách je
atmosféra. Perspektíva ďalšej spolupráce je veľmi dobrá. Držím obom mestám
palce a teším sa, že sa niečo podobné
rodí. Dúfam, že to bude aj takto inten-

zívne pokračovať,“ želá si veľvyslankyňa
SR v Helénskej republike Iveta Hricová.
„V rámci našej návštevy bol usporiadaný aj Slovenský deň v Grécku. Počas
tohto dňa zorganizovali vernisáž výstavy slovenského autora Juraja Oravca
a vo večerných hodinách bol premietaný film Správa,“ doplnil Matúš Lakoštík.

Koncom minulého roka rokovali v gréckej Ioannine zástupcovia Dolného Kubína o možnostiach spolupráce v oblasti
školstva, obchodu, cestovného ruchu
a kultúry. Viceprimátor DK Matúš Lakoštík a riaditeľ gymnázia Pavla Országha
Hviezdoslava Peter Strežo sa stretli s guvernérom regiónu Epirus, viceprimátorkou Ioanniny či predsedníčkou stredných
škôl tohto 120-tisícového mesta.
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Rokovania priniesli konkrétne predstavy o partnerstve na úrovni mesta
a regiónu. „Na základe pozvania z Veľvyslanectva SR v Grécku sme navštívili
mesto Ioaninna. Jedna zo stredných
škôl v tomto meste už udržiava partnerskú družbu s Gymnáziom Pavla

Mestská polícia má
dvoch nových členov
Rady mestskej polície (MsP) v Dolnom
Kubíne doplnili koncom roka dvaja noví
príslušníci. Tí museli pred nástupom absolvovať niekoľkomesačný výcvik. V súčasnosti tak majú mestskí policajti spolu
s náčelníkom a zástupcom 13 členov.
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Zvýšenie ich počtu bolo dlhodobou
požiadavkou poslancov a členov
komisie verejného poriadku. „Chceli
by sme byť prínosnými členmi spoločnosti a pomáhať Dolnému Kubínu,
keďže obaja sme tu vyrastali. Chceme
zvýšiť úroveň bezpečnosti a zachovávania verejného poriadku,“ uviedol nový
príslušník MsP Jakub Ižof. „Odmalička

som chcel byť policajtom. Som rád,
že mi to vyšlo a robím to, čo ma baví.
Absolvovali sme trojmesačný výcvik
v Nitre, mali sme tam napríklad výcvik
s kukláčmi, kynológiu, kriminalistiku či
taktickú streľbu,“ doplnil druhý nováčik
MsP Jozef Horák. „Trénovali sme rôzne
taktické a modelové situácie, ukazovali
nám aj spôsoby riešenia mimoriadnych
situácií. Teoretická výučba bola orientovaná na zákony a právnu legislatívu,“
doplnil Jakub Ižof. „Personálne zvýšenie MsP bolo dlhodobou požiadavkou
Komisie verejného poriadku (KVR). Sme
vďační, že sa to podarilo. Akonáhle sa
zvýšia počty mestských policajtov, zvýši
sa intenzita obhliadok kritických miest
v meste, čím sa zvýši aj bezpečnosť našich občanov,“ predpokladá predseda
KVR a poslanec MsZ Peter Jonák.
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Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

Ioannina je hlavné a najväčšie mesto
gréckeho kraja Epirus. Leží pri jazere Pamvotida, osídlený je aj jazerný
ostrov, ktorý sa nazýva Nisi. Mesto je
známe výrobou syra feta a tradičným
šperkárstvom. V jarných mesiacoch
budúceho roku plánuje mesto Dolný
Kubín privítať predstaviteľov Ioanniny
na Slovensku, keď by sa malo partnerstvo zhmotniť aj v podpise memoranda
o spolupráci.
redakcia

Po personálnej stabilizácii stojí mestská
polícia pred ďalšou výzvou. V roku 2022
ju čaká kompletná výmena, modernizácia a doplnenie kamerového systému.
text a foto: redakcia

www.tvdk.sk

V Kňažej pribudli nové body
verejného osvetlenia
V mestskej časti Kňažia pribudlo v týchto dňoch 10 nových bodov verejného osvetlenia. Osvetľovať budú 280-metrový úsek komunikácie od ZŠ až ku Farskému kostolu sv. Šimona a Júdu. Na nové lampy v tomto úseku čakali v Kňažej roky.

foto: redakcia

I

„Konečne sa nám podarilo nainštalovať desať nových svietidiel na osvetlenie cesty a hlavného prístupu ku kostolu
a cintorínu na Kňažej. Tieto lampy tam mali byť už veľmi dávno,“ uviedol primátor Dolného Kubína Ján Prílepok. „Dlho
sme na to čakali. Bolo to určite niekoľko volebných období.
Mali sme to v programe aj ako výbor Kňažia, ľudia osvetlenie
požadovali,“ doplnil Ján Briestenský, predseda výboru Kňažia a poslanec Mestského zastupiteľstva Dolný Kubín. „Nové,
kompletné nasvietenie dostala cesta od základnej školy až ku
cintorínu, vedúca popri detskom ihrisku a tenisových kurtoch
i vstup do základnej školy do dvora. Je to veľmi frekventovaná cesta, využívaná hlavne chodcami, mnohokrát seniormi,
ktorí prichádzajú na svätú omše alebo ku hrobom svojich
blízkych,“ uzavrel Ján Prílepok.

osvetlenia rozhodlo uprednostniť kvalitnejšie parkové LED
svietidlá, ktoré využíva aj v iných častiach mesta. Sú vybavené funkciou prepočtu astronomických hodín, ktorá prepína
a znižuje svetelný tok svietidla v nočných hodinách. „Sú to
tie isté svietidlá, ktoré používame aj v meste. Sú ekologické,
jednak majú nízku spotrebu, sú to LED-ky, a zároveň ich tvar
neosvetľuje nočnú oblohu, ale zameriava sa práve na to, aby
celá sila svetla pôsobila dolu na zem,“ ozrejmil Ján Prílepok.
„Netreba zaspať na vavrínoch, treba pokračovať ďalším bodom a to je rozšírenie osvetlenia na cintoríne pomedzi hroby,
ktoré je už dlhšie plánované. Verím, že v najbližších mesiacoch, možno rokoch to zrealizujeme. Žiada sa rozšírenie najvyššej vetvy na vrchnej strane cintorína, kde osvetlenie nie
je a sú tam už nové hrobové miesta,“ dodal Ján Briestenský.

Solárne lampy sa v minulosti neosvedčili
V minulosti sa dolnokubínska samospráva pokúšala nesvietiť
úsek prostredníctvom niekoľkých solárnych lámp, no tie po
roku od inštalácie prestali fungovať. „Pravdepodobne bola
nedostatočná svietivosť slnka na nabíjanie týchto lámp, to
nikto nemohol vtedy odhadnúť. Boli funkčné asi vyše roka,
potom sa niečo udialo a prestali svietiť,“ podotkol Ján Briestenský. „Bolo jasné, že musíme rozšíriť vetvu verejného
osvetlenia a vybudovať úplne nové osvetľovacie body. Bolo
však nevyhnutné vykonať všetky stavebné procesy od územného povolenia cez stavebné povolenie. Tým, že mesto ako
stavebník nemôže samo sebe udeľovať stavebné povolenia,
tak sme boli odkázaní na rozhodnutie okresného úradu, ktorí
nám určil stavebný úrad. Trvalo takmer dva roky, kým sa nám
podarilo dopracovať k platnému stavebnému povoleniu,“ vysvetlil primátor.

Za výkopové práce, zakopanie elektrického káblového rozvodu, osadenie nových prefabrikovaných základov, stĺpov
a svietidiel i oživenie elektrickej siete zaplatilo mesto zo svojho rozpočtu takmer 20-tisíc eur.
redakcia

Zvolili typ lámp, ktoré vyhovujú chodcom
Takmer 300-metrový úsek komunikácie od základnej školy až
ku kostolu využívajú hlavne chodci. Mesto sa preto pri výbere

www.dolnykubin.sk

V ZUŠ P. M. Bohúňa opravili
kanalizáciu a vyriešili vlhkosť
ZUŠ Petra Michala Bohúňa sídli v jednej z najstarších budov
v našom meste. Jej stav si preto vyžadoval kompletnú rekonštrukciu. Po zateplení a výmene okien prišiel na rad ďalší krok –
oprava kanalizácie a vodovodu, ktoré boli v havarijnom stave.

I

„Už dlhé roky bola vo veľmi zlom stave kanalizácia, rozvod
vody. Preto sme hľadali spôsob a finančné prostriedky,
aby sme generálnu opravu týchto dvoch médií uskutočnili.
Po projektovej dokumentácii sa nám podarilo vysúťažiť firmu
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a počas druhého polroka aj počas začiatku školského roka sa
nám to podarilo realizovať. Bola to pomerne náročná oprava,
lebo je to veľmi stará budova. Siete boli v dezolátnom stave.
Predtým sme každý rok museli dávať na nevyhnutné opravy
pomerne značné finančné prostriedky, aby bolo vôbec možné ZUŠ-ku prevádzkovať,“ vysvetlil Michal Švento, vedúci
odboru školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ. „Plánovaná
bola výmena hrdzavého pozinkovaného potrubia, ktoré už
na mnohých miestach korodovalo. Nakoniec sme však pristúpili k rozsiahlejšej oprave, rozvody vody boli totiž v žalostnom stave. Dá sa povedať, že sme vymenili všetky staré prvky
za nové,“ doplnil riaditeľ ZUŠ P. M. Bohúňa Michal Janiga.
Vlhkosť stien budovy eliminujú špeciálnym nástrekom
Po rekonštrukcii kanalizácie a vodovodu pristúpili k ďalším
dôležitým prácam na budove. „Momentálne sme v etape, keď
sanujeme vlhkosť a plesne. Posledné tri roky sa stávalo čoraz
častejšie, že začali plesnieť obvodové steny aj napriek tomu,
že sme vetrali. Dal som teda vypracovať posudok odborníko-

V MsKS zrekonštruovali
zázemie pre účinkujúcich
Interiér Mestského kultúrneho strediska (MsKS) prechádza
v týchto dňoch viacerými zmenami. Pandemická situácia, ktorá
na dlhý čas priniesla stopku kultúrnym podujatiam, dopomohla k rekonštrukcii intenzívne využívaných priestorov. Milovníci
umenia, ale aj samotní interpreti a umelci, sa tak budú môcť
po uvoľnení opatrení schádzať vo vynovených priestoroch.

I

„Počas pandemickej situácie, keď sme nemohli realizovať
žiadne kultúrne podujatia, sme využili čas na rekonštrukcie, renovácie a opravy. Všetky tieto práce sme realizovali
svojpomocne. Po 36-tich rokoch sa nám podarilo zrekonštruovať chodbu v zákulisí divadelných šatní. Tomu predchádzalo odstránenie starého linolea, vyčistenie betónovej plochy,
nanesene nivelačnej hmoty a položenie novej PVC krytiny,“
vysvetlila Naďa Dudášová, poverená riaditeľka MsKS.
Komfortnejšie šatne a modernejšia technika
Zmenami prechádzajú postupne krok po kroku všetky miestnosti, nevynímajúc šatne, v ktorých trávia prípravný čas herci
nielen zo Slovenska ale i zahraničia. Vďaka modernizácii tak
budú omnoho reprezentatívnejšie. „Vymaľovali sme všetky
priestory šatní, vymenili zastaralé osvetlenie za nové LED
svietidlá a doplnili interiérové vybavenie. Prerobili sme tiež
bývalú skúšobňu na sklad techniky,“ ozrejmila Naďa Dudášová. Renovácia MsKS sa však nenesie len v duchu interiérovej
obnovy, ale aj zakúpenia potrebnej a už dlho chýbajúcej audiotechniky, ktorú doplnili aj dve ozvučovacie reproskrine.
„Kúpili sme nové mikrofóny, dataprojektor, elektrické sťahovacie plátno, doplnili sme si pracovné náradie a zadovážili aj
pracovnú plošinu,“ doplnila Naďa Dudášová.
Financie zostali v kultúre
Rekonštrukčné práce sú financované z rozpočtu mesta. Peňažné prostriedky mali byť pôvodne použité na kultúrny
program Kubínskeho jarmoku, vianočných trhov a silvestrovských osláv. Ide o sumu 20-tisíc eur. „Počas minulého pan-

vi, ktorý skonštatoval, že jediným riešením tohto problému
by mohol byť práve nástrek špeciálnou látkou, ktorú používajú aj na iné pamiatkové budovy. Veríme, že bude fungovať.
Jedná sa o nástrek aktívnym koloidným striebrom, ktoré
zničí štruktúru plesní. Následne sa nanesie v niekoľkých vrstvách aditizol. Ten bude plniť termoizolačnú funkciu a nahradí styrodur, ktorý by sa lepil na steny. Nakoľko budova školy
nemá termoizoláciu zvonku, museli sme to riešiť takýmto
spôsobom,“ ozrejmil riaditeľ ZUŠ P. M. Bohúňa.
Nový zabezpečovací systém i klavír
ZUŠ P. M. Bohúňa neinvestovala v minulom roku len do stavebno-technických úprav, ale aj do materiálneho vybavenia.
„Renovovali sme napríklad aj zabezpečovacie zariadenie,
ktoré bolo staré desaťročia, a preto dochádzalo k jeho častým poruchám. Ďalšou investíciou je nákup pianína Petrof
alebo aj notebookov,“ dodal Michal Janiga.
redakcia
demického roku sme rozmýšľali, ako ďalej s MsKS. Zmenou
bolo, že jednak skončila bývalá riaditeľka a zároveň nám situácia znemožnila usporiadať kultúrne podujatia. MsKS má
svojich zamestnancov a mesto ich chcelo preto čo najefektívnejšie využiť. Podľa nás nie je riešenie, že niekoho zamestnáme na 80%, preto sme sa s poverenou riaditeľkou dohodli
na týchto investičných akciách. Tie sa realizovali z usporených peňazí z nerealizovaných kultúrnych podujatí. Podarilo
sa tak pomerne slušne opraviť to najakútnejšie a takisto sa
nakúpilo aj technické vybavenie. Na rok 2022 budeme lepšie
pripravení po všetkých stránkach,“ objasnil vedúci odboru
školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ DK Michal Švento.

Zakreslili skutkový stav budovy
Zámerom mesta Dolný Kubín je kompletná rekonštrukcia
tunajšieho MsKS. V prípravnej fáze je architektonická súťaž.
„Čo sa týka pripravovanej rekonštrukcie, urobilo sa už viac
vecí. Zakreslil sa skutkový stav, lebo ten od postavenia budovy nebol. Mnohé zmeny neboli vyznačené. Čiže ako podklad do súťaže budúcich architektonických návrhov, bola
potrebná práve táto dokumentácia,“ podotkol Michal Švento. V prípade, že dôjde k postupnému uvoľňovaniu opatrení
a sprístupneniu kultúrnych podujatí, pracovníci MsKS sú pripravení a dohodnutých je už niekoľko podujatí. Na pláne je
napríklad koncert skupiny Peter Bič Projekt. V Dolnom Kubíne by mal vystúpiť aj umelecký súbor Lúčnica s predstavením
Slovenský triptych či Radošinské naivné divadlo.
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V Oravskej knižnici vynovili
náučné oddelenie
Oravská knižnica Antona Habovštiaka má za sebou ďalší úspešný rok. Okrem toho,
že jej pribudlo 2 516 nových registrovaných čitateľov a jej zoznam kníh sa rozšíril
o 3 525 nových publikácií, podarilo sa jej tiež zmodernizovať náučné oddelenie.

foto: redakcia

I

„Celé oddelenie prešlo renováciou, všetko staré bolo odstránené. Vymenila sa podlaha, zakúpil koberec, moderné
osvetlenie, nové regály, police i stoly. Pribudla tiež malá relaxačná čitáreň pre ľudí, ktorí si vyberú nejakú knihu, pri ktorej
si môžu posedieť a v pokoji si prečítať, čo budú chcieť,“ ozrejmil riaditeľ Oravskej knižnica A. Habovštiaka Roman Večerek.
Len požičiavať knihy už nestačí
Cieľom rekonštrukcie náučného oddelenia bolo prilákať čitateľov, ktorí by v priestoroch knižnice strávili viac svojho
čitateľského času. „Samozrejme, ľudia v knižnici čas trávia.
Máme tu aj študovňu, kde môžu prísť, sadnúť si a študovať.
Ale vyslovene také posedenie, kde si môžu len tak sadnúť
a cítiť sa ako u seba doma v obývačke, sme tu nemali. S takými vecami knižnice v dnešnej dobe prichádzajú, lebo zistili, že len služba požičiavania kníh už nestačí. To znamená,
že potrebujeme v rámci zmeny myslenia ľudí, ich do knižnice
prilákať či už rôznymi inými službami alebo aj pekným vybavením. Snažili sme sa, aby bol nový priestor atraktívny, aby
mali ľudia pre čo chcieť u nás stráviť svoj čas,“ doplnil Roman
Večerek. Modernizácia náučného oddelenia bola financovaná z dvoch zdrojov, 9 000 eur získali z Fondu na podporu
umenia a 5 270 eur z finančného príspevku Žilinského samosprávneho kraja. Zmena interiéru náučného oddelenia
však nie je bodkou za modernizáciou knižnice. Na pláne je aj
detské oddelenie, kde bude vytvorená oddychová zóna pre
mladých či kútik pre menšie deti. Na rad príde aj spoločenská sála, tu chcú zrekonštruovať pódium. Rozsah zmien však
bude závisieť od získaných finančných prostriedkov.
Zverejnili fotografie zo súťaže Stromy a my
Záver minulého roka sa v knižnici neniesol len v znamení modernizácie. V decembri vyhodnotili už druhý ročník fotografickej súťaže pod názvom Stromy a my. „Minulý ročník bol veľmi

www.dolnykubin.sk

úspešný, preto sme sa rozhodli urobiť aj jeho pokračovanie.
Dopadlo to veľmi dobre. Účastníkov bolo až 62, z toho 32 vo
veku do 18 rokov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách,“ uviedla
Mária Babík Ferancová. O víťaznú cenu súťažilo 128 fotografií. V kategórii do 18 rokov zvíťazil D. Mitro s fotografiou Západ slnka a stromy. V kategórii nad 18 rokov získal prvenstvo
I. Farbák a jeho dielo Nevyhnutnosť stopy. „Porota sa rozhodla udeliť špeciálnu cenu pre materskú školu vo Vyšnom
Kubíne, ako aj pre ďalších súťažiacich,“ dodala Mária Babík
Ferancová. Bonusom fotografickej súťaže je výstava v priestoroch knižnice, v rámci ktorej si môžete pozrieť všetkých 128
fotografií. Vystavené tu budú do polovice marca.
redakcia

Na Oravskom hrade zreštaurovali tretiu hradnú bránu
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava zreštaurovalo koncom minulého roka tretiu hradnú bránu v areáli Oravského hradu. Tá
bola záverom jeho obranného systému. Pôvodne bola vybavená padacím mostom, vyťahovaným za pomoci reťazí, ktorý sa
však už nezachoval.

I

„Bránu reštauroval pán Mýtnik a kamenné prvky zas pán
Ševčík. Vyhrala firma z Humenného a reštaurovanie hradnej brány stálo zhruba 108-tisíc eur. Pre opravu sme sa rozhodli kvôli nevyhovujúcemu stavu. Postupne chceme dosiahnuť, aby sa obnovil po jednotlivých častiach celý Oravský
hrad. Zatiaľ sme zreštaurovali jeho nádvorie,“ vysvetlila riaditeľka Múzea P. O. Hviezdoslava Mária Jagnešáková.
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Najlepšia stráž je láska
Reštaurovanie sa týkalo aj dvoch kamenných erbov na priečelí brány, ktoré patria grófovi Jurajovi Thurzovi a jeho druhej
manželke Alžbete Czoborovej. Erby sú prepojené textom
v latinskom jazyku, ktorý návštevníkom hradu hlási: Najlepšia stráž je láska. „Zmienka o nich bola v roku 1705, keď boli
tieto erby súčasťou Oravského hradu. V devätnástom storočí
počas direktorovania komposesorátu Francisca Zichyho boli
prevezené do Voderád, kde sa nachádzali v záhrade v kaštieli
vo Voderadoch. Opätovne sa vrátili obnovené na hrad v roku
1993. Nad erbmi sa čnela plastická kamenná socha leva, ktorá predstavovala prvok renesancie. Dnes sa tam už nenachádza, pretože po reštaurovaní ju chceme umiestniť v niektorej
z expozícií Oravského hradu,“ ozrejmila M. Jagnešáková.

zas východnú baštu. Postupne chceme každý objekt hradu
nejakým spôsobom dostať do približne pôvodného stavu,
aby vyzeral ako predtým,“ dodala Mária Jagnešáková. Komplexné reštaurovanie exteriéru renesančnej hradnej brány
bolo financované z vlastných finančných prostriedkov oravského múzea. Celková obnova objektu prebehla v jeseni tohto roku a bola schválená Krajským pamiatkovým ústavom.
text a foto: redakcia

Postupne chcú obnoviť všetky časti hradu
Dominanta oravského regiónu má celkom 27 objektov. Na ich
postupné reštaurovanie je teda potrebný dlhší čas. Oravské
múzeum má v pláne obnoviť každý jeden objekt hradu. „Skutočne máme čo robiť, aby sme jednotlivé objekty postupne
reštaurovali. Teraz sa chystáme na opravu časti filagórie. Ideme aj do projektu Obnovme si svoj dom, kde chceme zapojiť

Expozíciami Oravského múzea
sprevádza Štefan Bučko

I

Oravské múzeum pripravilo v týchto dňoch pre návštevníkov nového audio sprievodcu. Literárnou expozíciou Pavla
Országha Hviezdoslava, Oravskou lesnou železnicou, ale aj
novým projektom Múzeum hrou vás bude po novom sprevádzať hlas herca, recitátora a moderátora Štefana Bučka. „Štefan Bučko pre nás nahovoril už v minulosti jedno video a veľmi sa nám to páčilo. Je to nadšenec oravského múzea a úzko
s nami spolupracuje na viacerých projektoch. Rozhodli sme
sa ho preto osloviť. Budete si ho môcť vypočuť napríklad ces-

tou vláčikom v Oravskej lesnej železnici, kde bude rozprávať
o histórii železnice a takisto pripravujeme audioguide aj pre
Hviezdoslavovu hájovňu. Hlas Štefana Bučka bude znieť aj
v modernej expozícii Múzea hrou, ktoré je určené pre ľudí so
špeciálnymi potrebami,“ vysvetlila riaditeľka Oravského múzea P. O. Hviezdoslava Mária Jagnešáková. V literárnej expozícii v Dolnom Kubíne si okrem zaujímavostí zo života Hviezdoslava budete môcť vypočuť aj úryvky jeho básní. Audioguide
umožní individuálne prehliadky expozície, ale taktiež je možné ho využiť aj mimo múzea vo vyučovacom procese. Projekt
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
redakcia

Prvým novoročným bábätkom
na Orave je Nelka
V pôrodnici dolnooravskej nemocnice v D. Kubíne sa narodilo
prvé dieťa roku 2022 na Orave. Je ním Nelka Medvecká, ktorej
hlas sa začal ozývať gynekologicko-pôrodníckym oddelením
ešte počas novoročných osláv - 1. januára, 40 minút po polnoci.

I

„Dievčatko Nelu porodila matka, ktorá bola druhorodička. Váhu malo 4 370 gramov a meralo 54 centimetrov. Našťastie všetko prebehlo bez komplikácií,“ ozrejmil
MUDr. Miloslav Ostrihoň, primár gynekologicko-pôrodníckeho odd. DONsP DK. „Aj prvýkrát som rodila v tejto nemocnici
a napriek tomu, že to bolo bez epidurálky, mala som z pôrodu dobrý zážitok, lebo celý personál bol ľudský, ústretový
a profesionálny. Bola som presvedčená, že idem do dobrých
rúk. To mi potvrdil aj tento druhý pôrod, lebo spolupráca medzi oddeleniami: novorodeneckým, gynekologickým a árom
bola perfektná. Všetko bolo skvele načasované. Starostlivosť
bola na jednotku. Už by som ani inde rodiť nešla,“ teší sa
mama prvého bábätka 2022 na Orave Adriana Medvecká.

Do štatistík si dolnokubínska pôrodnica zapíše aj ďalšiu peknú zmienku - 48 minút pred príchodom nového roka sa v nej
narodil Nikolas z Vasiľova, ktorý sa tak stal posledným narodeným dieťaťom roku 2021 v dolnooravskej nemocnici.
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Žiak ZUŠ Petra Michala Bohúňa Tomáš Kytas sa predstaví v parížskej filharmónii. Nadanému
huslistovi pod vedením učiteľky Márie Hrnčiarovej sa tu naskytne príležitosť spolupracovať nielen s mladými európskymi hudobníkmi, ale aj s ďalšími profesionálnymi umelcami pod vedením
renomovaných dirigentov.

I

„Hudobné centrum v Bratislave je
slovenským koordinátorom veľmi zaujímavého projektu, ktorý sa uskutoční
vo Francúzsku, priamo v Paríži a ktorý
bude organizovať parížska filharmónia.
Pán Adrian Rajter, riaditeľ tohto centra, ma oslovil, či by som mu nemohol
poslať niekoľko tipov na mladých hudobníkov, študujúcich aj mimo Bratislavy vo veku od 12 do 16 rokov, ktorí hrajú
na sláčikových nástrojoch. Oslovil ma
hlavne kvôli tomu, že tu pravidelne organizujeme medzinárodnú súťaž Talenty pre Európu, takže máme asi najlepší
prehľad o tých najlepších a výnimoč-
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ných hráčoch. Poslal som mu niekoľko
tipov, medzi ktorými bol aj žiak našej
školy Tomáš Kytas. Po užšom výbere
boli vybraní celkovo štyria hudobníci,
dvaja z Bratislavy, jeden zo Žiliny a náš
Tomáš,“ objasnil Leonard Vajdulák, riaditeľ medzinárodnej súťaže Talenty pre
Európu a pedagóg na ZUŠ P. M. Bohúňa.
Je to výsledok systematickej a tvrdej
práce, nielen samotného Tomáša, ale
aj pani učiteľky Márie Hrnčiarovej. Aby
sa takýto úspech dostavil, musí sa
stretnúť niekoľko faktorov, a to talent
žiaka, správne vedenie učiteľom a tvrdá
drina. Ak niečo z toho chýba, želaný výsledok sa nedostaví,“ podotkol riaditeľ
ZUŠ P. M. Bohúňa Michal Janiga. „Mám
veľkú radosť, že si bude môcť zahrať
v orchestri s mladými ľuďmi z celej Európy. Určite príde odtiaľ nadšený. Pár
mojich žiakov už hralo v medzinárodných orchestroch a vrátili sa vždy plní
skúseností i zážitkov. Dovtedy nás ale
ešte čaká veľa práce, lebo orchestrálne
party sú veľmi ťažké. Dúfam, že to do
februára zvládneme,“ praje si Tomášova učiteľka Mária Hrnčiarová. „Budeme
tam 9 dní, 2 dni máme na spoznávanie
mesta a kultúry. Zvyšných 7 dní budeme cvičiť s orchestrom, a potom bude
koncert,“ doplnil huslista Tomáš Kytas.

10 – kultúra

Pod taktovkou svetových dirigentov
a hudobníkov
Veľký medzinárodný symfonický orchester bude zložený zo 120-tich muzikantov z 27 krajín Európy. Každá členská krajina mala možnosť nominovať
2 až 4 zástupcov v danej vekovej kategórii. Tí budú pracovať so špičkovými dirigentami a hudobníkmi a na záver bude
vo veľkej sále parížskej filharmónie koncert za účasti vysokých predstaviteľov
Európskej únie. Koncert sa uskutoční
pri príležitosti predsedania Francúzska
v Rade Európskej únie. „Samozrejme,
obnáša to veľa práce, každý hudobník musí naštudovať zaslaný materiál.
Budú mať aj individuálne sústredenie
v Bratislave, kde s nimi prejdú dané
party po orchestrálnej stránke hráči zo
Slovenskej filharmónie. Gro práce však
už bude vo Francúzsku. Počas veľkého
koncertu sa k mládežníckemu orchestru pripojí aj zbor, takže to bude obrovský zážitok aj pre samotných hráčov,“
predpovedá Leonard Vajdulák.
Vychovala viacero talentov
Učiteľka Mária Hrnčiarová má Tomáša pod svojimi krídlami už od malička,
ako sa začal venovať hre na husliach.
„Tomáš je veľmi dobrý žiak, je múdry

foto: redakcia; M. Hrnčiarová

Huslista Tomáš Kytas vystúpi v Paríži

a nadaný, ako všetci, čo pochádzajú zo
Žaškova. Navyše je aj usilovný, cieľavedomý a húževnatý, takže sa s ním veľmi
dobre pracuje,“ nešetrí slovami chvály pedagogička. „Na husle som začal
hrať ešte ako predškolák. Najskôr som
chcel chodiť na flautu, ale potom som
sa rozhodol pre husle. Museli ma preto
prehlásiť na iný hudobný nástroj a som
veľmi rád, že tak urobili. Prvú veľkú súťaž som mal v Žiline, tzv. Husľovú dielňu. Boli tam aj hodiny s profesorom Jindřichom Pazderom z Čiech, takže som
sa veľa naučil. Uspel som aj v rôznych
regionálnych súťažiach v Námestove,
Banskej Bystrici, v Kremnici a Trnave.
V posledných menovaných som skončil v zlatom pásme,“ bilancuje Tomáš.
Tomášove úspechy, nevynímajúc jeho

ostatný, v rámci ktorého bude reprezentovať Slovensko a predvedie svoje
kvality v Paríži, sú zároveň odrazom dôslednej práce jeho učiteľky Márie Hrnčiarovej. Tá svoje znalosti odovzdala už
množstvu huslistov, ktorí sa dostali na
významné svetové pódiá. „Najvýraznejší boli bratia Turčinovci, starší Daniel je
koncertným majstrom v Nórskej filharmónii v Trondheime. Občas, keď majú
abonentné koncerty, mi dajú vedieť
a veľmi rada si to vypočujem. Spomínam, aký bol maličký chlapec, keď
prišiel a ako teraz krásne hrá. To je ten
najkrajší pocit,“ pýši sa Mária Hrnčiarová. „Vychovala celkom slušné množstvo
talentov, viacerí z nich skončili na pedagogických fakultách, kde vyučujú husle.
Je naozaj kvalitná pedagogička, ktorá

nielen naučí hrať, ale dokáže vytvoriť
u žiaka aj vzťah a lásku k hudbe. A to je
to, kvôli čomu sme vlastne tu,“ dodal
riaditeľ ZUŠ Michal Janiga.

V Oravskej galérii je
každý deň nedeľa
a svety vo svete

krajín sveta, aby sa zapojili do tohto
projektu a poslali nejaké svoje plagáty.
Oni ich poslali. Bolo ich 181. Výstava sa
uskutočnila v roku 2000 tu v D. Kubíne.
Po 22 rokoch sa galéria rozhodla nanovo predstaviť verejnosti túto zbierku,“
objasnil kurátor výstavy Pavol Rusko.

rí ho obklopovali. Zo života miest, ktoré
mu boli blízke. Svätý Kríž, dnes Žiar
nad Hronom, jeho rodisko, kde sa narodil v roku 1926. Banská Štiavnica, kde
prežil plodné obdobie svojho života.
Jeho vzťah k Orave a k Oravskej galérii
reprezentuje obraz, ktorý sa tematicky
viaže na Oravu. Obrazy sú naozaj veľmi
príjemné, nabité pozitívnymi emóciami, čo si myslím, že v tomto chladivom,
zimnom období, ale zároveň plnom nepríjemností s kovidom, nám všetkým
padne vhod. Každý deň je nedeľa... Už
názov napovedá, akými pozitívnymi
emóciami je výstava naplnená,“ vysvetlil riaditeľ Or. galérie Michal Čajka.

Prvé tohtoročné výstavy v Oravskej galérii prezentujú svetový grafický dizajn
a domáce insitné umenie. Vo veľkej výstavnej sieni je od 13. januára sprístupnená medzinárodná výberová výstava
plagátov, ktoré vytvorili dizajnéri zo všetkých kontinentov sveta.
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Oravská galéria ich má vo svojej
zbierke od roku 2000, keď ich získala
darom vďaka slovenskému grafickému
dizajnérovi, typografovi, organizátorovi projektov, výstav a akcií Dušanovi
Junekovi. „Zaujímavé, že takúto veľkú
kolekciu plagátov nejaká galéria na
Slovensku vlastní. Vďačí za to Dušanovi
Junekovi, ktorý v roku 2000 zorganizoval homage pre Jana Rajlicha staršieho,
ktorý bol zakladateľom Bienále úžitkového umenia a grafického dizajnu
v Brne. Zorganizoval pre neho túto poctu a vyzval výtvarníkov z päťdesiatich

Plagát ako silný komunikačný nástroj
Dnešná výstava Svety vo svete je opätovným pohľadom na kvalitu a miesto
plagátovej tvorby vo svete na konci druhého milénia. Chce vzdať hold
tvorcom grafického dizajnu, autorom
plagátov z piatich kontinentov, ale
tiež ukázať nesmiernu komunikačnú
silu plagátu, jeho významné miesto vo
vizuálnej kultúre a výtvarnom umení.
Na základe vizuálneho a sémantického
rozboru darovanej kolekcie plagátov, sa
ju rozhodli rozdeliť do šiestich obsahových skupín: podujatie, imaginácia, typografia, ekológia, umenie a znak.
Výstava plná pozitívnych emócií
Zo sveta sa vraciame domov a prichádzame do malej výstavnej siene, kde je
nainštalovaná výstava obrazov nestora
slovenského insitného maliarstva Jula
Považana – Každý deň je nedeľa. Dvadsaťpäť olejomalieb darovala Oravskej
galérii minulý rok jeho dcéra Viera Považanová – Dubnická. Premiérová výstava
časti novozískaných diel je doplnená
aj o staršie akvizície galérie. „Nebol to
školený výtvarník, ale autodidakt, človek, ktorý sa sám naučil maľoval. Maľoval spontánne, maľoval to, čo mal rád
a na tejto výstave je to aj vidieť. Je nabitá milými udalosťami zo života ľudí, kto-
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Spolupráca a priateľstvo Jula Považana
a Oravskej galérie sa datujú do 70-tych
rokov minulého storočia, keď sa v galérii intenzívne budovala zbierka insitného umenia. Považanove obrazy sa stali
jej bonitou, neoddeliteľne a vyvážene
spojené so sochami oravského rezbára
Štefana Siváňa.
text a foto: redakcia
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Dolnokubínska talentovaná tenistka Romana Tarajová žne jeden úspech za druhým. Svoju kariéru odštartovala na domácej pôde. V súčasnosti svoje kvality ukazuje v Spojených štátoch amerických. Tu odišla za štúdiom, no svoju univerzitu zároveň reprezentuje aj na tenisových turnajoch.

I

Romana si za uplynulé dve sezóny
pripísala na svoje konto aj významné
ocenenia, a to pod taktovkou samotnej univerzity. „Keď som tu v roku 2018
prišla študovať, v sezóne 2018/19 som
vyhrala ako nováčik roka. Následne
o dva roky v sezóne 2020/21 som vyhrala hráčku roka. Zároveň sme vyhrali aj
celú konferenciu so skóre 7:0. Vo finále
sme však prehrali, takže sme skončili
druhé. Myslím si, že to bola zatiaľ najlepšia sezóna, čo univerzita kedy mala,“
teší sa tenistka Romana Tarajová.
V Európe nemala možnosť študovať
a súťažiť zároveň
Zostať doma na Slovensku alebo urobiť
životné rozhodnutie a odísť zo svojej
krajiny. S touto myšlienkou sa Romana
pohrávala nejakú dobu, no nakoniec zavážila kombinácia dvoch faktorov. „Na
Slovensku a celkovo v Európe nemáme možnosť hrať a zároveň študovať.
Preto som sa rozhodla ísť do Ameriky.
Poznala som aj veľa dievčat s podobným príbehom, takže už dopredu som
približne vedela, ako to funguje, že sa
tam dá vybaviť štipendium, že môžeme
hrať a zároveň aj študovať za univerzitu.
Prevážilo to, že môžem robiť aj tenis, aj
školu zároveň,“ ozrejmila Romana Tarajová. Skĺbiť tenisovú kariéru a štúdium
na univerzite nie je podľa Romany jed-
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noduché. Venovať sa tenisu doma a za
veľkou mlákou je citeľným rozdielom.
Musela obetovať ešte viac svojho voľného času. „Nikdy som nehrala tenis za
školu. Je to pre mňa teda také iné, teraz
to robím pol na pol, päťdesiat percent
dostáva škola, päťdesiat percent tenis.
Musela som sa naučiť zadeliť sa čas.
Viac cestujeme, oveľa viac trénujeme
a hráme skoro každý víkend. Keď som
bola doma, trénovala som skoro každý deň, ale nie až tak, ako som už teraz
zvyknutá v Amerike. Určite trénujeme
častejšie,“ doplnila úspešná tenistka.
Po semestri sa stále vracia domov
Romana na svoj rodný kraj nezabúda
a po každom ukončení semestra stále
cestuje domov. Jedinou výnimkou bolo
minuloročné leto. Ani počas pobytu
v D. Kubíne však nezaháľa a tenis neodkladá na vedľajšiu koľaj. „Keď prídem
domov cez zimu, chodíme to Tvrdošína
alebo do Ružomberka. Keď som doma
cez leto, aj v Kubíne sa dá trénovať.
V Kňažej máme kurty, tam trénujeme
väčšinu času,“ vysvetlila Romana Tarajová. Keď sa obzrieme späť na tenisovú
kariéru Romany na Slovensku, jej zoznam úspechov a pôsobenia je rozsiahly. Hrala za Tenisový klub Ružomberok,
kde absolvovala aj súťaže družstiev vo
všetkých vekových kategóriách. Ako
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žiačka hosťovala aj v Tenisovom klube
Žilina a ako dorastenka v Tenisovom
klube Banská Bystrica. V ženskej kategórii hrala najvyššiu súťaž – slovenskú extraligu, ako aj nižšiu tímovú súťaž v Nemecku. „Čo sa týka domácich
úspechov, myslím, že najprenikavejší
bol bronz dvakrát po sebe. To znamená
semifinále na veľkých juniorských majstrovstvách Slovenska vo štvorhre, kde
sa dostáva aj do štvrťfinále v dvojhre.
Tu hrali všetky juniorky na Slovensku,
ktoré sa zúčastňovali i medzinárodných
top turnajov a dokonca tiež grandslamov. Čo sa týka medzinárodných úspechov, považujem za najvýznamnejšie
štvrťfinále na Tenis Europe. Aj šestnástka v hlavných súťažiach, hlavne
pri vysokej konkurencii v ČR, kde sa zúčastňujú hráčky výbornej kvality. V tom
čase bola umiestnená aj okolo 500-tého
miesta v Európe,“ pýši sa bývalý tréner
a zároveň otec tenistky Jaroslav Taraj.
Otcova tenisová výchova
Za Romaninými úspechmi stojí práve jej
otec Jaroslav, ktorý ju k tenisu priviedol
a od 5 rokov aj trénoval. A to až kým neodišla do Spojených štátov amerických.
„Určite je to veľmi náročné, pretože
vzťah ako tréner - hráč a špeciálne otec
a dcéra je veľmi komplikovaný. Je to
poznačené vzťahom otca a dcéry. Hlav-

foto: R. Tarajová

Dolnokubínska tenistka
Romana Tarajová zažiarila v USA

ne ja som sa musel učiť, ako to zvládať,
lebo určité veci by sa možno mohli urobiť ináč, ale bolo to učenie sa za pochodu. Myslím si však, že sme sa takto naučili prekonávať rôzne prekážky. Možno
prišli aj určité problémy vo vzťahu, ale

nakoniec sme to všetko museli vyriešiť
a spomienky na to sú iste len dobré,“
ozrejmil Jaroslav Taraj. Štúdium Romany v Spojených štátoch amerických sa
pomaly blíži do finále. Kde budú ďalej
smerovať jej kroky, je ale zatiaľ otázne.

„Teraz budem končiť praxou, a potom
mám ešte možnosť tam ostať, urobiť
master degree, takže to chcem skúsiť,
a potom uvidíme,“ dodala R. Tarajová.

Pomôžte získať pre
mesto areál K Park

jich e-mailov alebo facebooku. Potom im stačí každý deň urobiť tri kliky
a majú hlas poslaný. Prvýkrát pri registrácii zadávajú hlasujúci svoje údaje
a taktiež svoje mobilné číslo, na ktoré
im príde sms kód. Ten vpíšu do formulára. Neskôr už hlasujú bez toho, aby
museli zadávať sms kódy,“ vysvetlila
Michaela Porvichová. Na to, aby vznikol
K Park v našom meste je dôležité pravidelné hlasovanie. Dopomôcť k výhre sa
dá aj zdieľaním informácií o súťažnom
projekte medzi priateľmi na sociálnych
sieťach. „Najdôležitejšie na tomto hlasovaní je, aby naši obyvatelia, ale aj iní
podporovatelia hlasovali pravidelne
a to každý deň. Jeden prihlásený hlasujúci môže poslať za dvadsaťštyri hodín jeden hlas. To znamená, že za celú
súťaž by mal poslať približne päťdesiat
hlasov,“ doplnila Michaela Porvichová.

a mesto sa umiestni na prvých siedmich
priečkach, K Park tak bude už druhým
ihriskom, ktoré získali vďaka spoločnému hlasovaniu v súťaži. V minulosti sa
im takto podarilo získať ihrisko Žihadielko na Brezovci. „Mesto Dolný Kubín
sa snaží urobiť všetko pre to, aby sme
boli v tomto projekte úspešní a mohli
tak potešiť aj staršie deti z nášho mesta i návštevníkov. V prvom kroku sme
o tejto súťaži informovali prostredníctvom našej webovej stránky, sociálnych
sietí, kde sme aktívni celý deň. V druhom kroku sme oslovili bytových predsedov, navštívili sme všetky materské
škôlky, či už naše alebo aj tie súkromné.
Taktiež základné školy, stredné školy
s prosbou, aby sa tiež zapojili do tohto
projektu,“ dodala Michaela Porvichová. Hlasovať za K Park je možné do 16.
februára. Viac informácií o projekte nájdete na stránke www.kauflandpark.sk,
kde prebieha aj samotné hlasovanie.

Dolný Kubín môže získať nový športovo-oddychový areál pre rôzne vekové
kategórie. A to len vďaka vášmu hlasovaniu. Stačí si nájsť každý deň chvíľku času
a dať hlas nášmu mestu, ktoré sa zapojilo do celoslovenského projektu K Park.
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„Máme jedinečnú možnosť získať
úplne nové ihrisko K Park, ktoré
predstavuje športovo-oddychový areál
určený aj pre staršie deti, pretože prvky, ktoré tam budú nainštalované, budú
môcť využívať práve tí starší a tráviť tak
svoj voľný čas na čerstvom vzduchu,“
objasnila Michaela Porvichová z referátu informatiky MsÚ DK.
Dolný Kubín si drží popredné priečky
Do projektu sa prihlásilo celkovo 36
miest alebo mestských častí. Aktuálne
sa nachádzame na prvých miestach
rebríčka. V premiérovom ročníku projektu môže športovo-oddychový areál
K park vyhrať až 7 miest či mestských
častí. Aby boli zabezpečené rovnaké
šance pre všetky zaregistrované mestá,
odovzdané hlasy sa prepočítavajú špeciálnym koeficientom. „Hlasovanie
v tomto projekte odštartovalo 6. januára. Ľudia sa môžu zapojiť veľmi jednoducho a to krátkou registráciou na webovej stránke: www.kauflandpark.sk.
Buď sa registrujú prostredníctvom svo-

Pribudli servisné
stojany na bicykle
V decembri pribudli na Malom Bysterci
a v Medzihradnom dva servisné stojany
na opravu bicyklov. Mesto na ne získalo
finančné prostriedky z výzvy ŽSK v oblasti podpory cyklistickej infraštruktúry.
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Stojany mesto umiestnilo na trasách
smerom na Kubínsku hoľu a Srňacie,
ktoré sú medzi cyklistami mimoriadne obľúbené. „Je to zariadenie, ktoré

Ihrisko pomôže mestu ušetriť
Na novovybudovanom ihrisku K Park
nájdu svoje miesto rôzne prvky, a to
napríklad lezecká stena, ping-pong,
streetball a workoutové či skate prvky.
Nebude však chýbať ani oddychová
zóna a vysadená nová zeleň. „Hodnota ihriska sa môže pohybovať niekde
na úrovni 100-tisíc eur, čo je pre mesto
veľmi pozitívne, lebo takto môže ušetriť
finančné prostriedky a tie zas použiť napríklad na kúpu nových prvkov do detských ihrísk v jednotlivých mestských
častiach,“ ozrejmila Michaela Porvichová. Ak budú Dolnokubínčania dôslední
umožňuje cyklistovi dofúkať si pneumatiky na bicykli. Môže si opraviť defekt, pretože obsahuje montážne páky
na vybratie duše z plášťa, tiež základné
nástroje na zdvihnutie alebo zníženie
sedadla, na utiahnutie akýchkoľvek
skrutiek na bicykli, či už na kormidlo
alebo na koleso. Proste akýkoľvek
drobný problém na bicykli sa dá pri
tomto stojane odstrániť. Je škoda, že sa
ich podarilo zrealizovať teraz v decembri, že budú nevyužité do budúcej cyklistickej sezóny, ale takto to už niekedy
s dotáciami chodí, že nerozhodujeme
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o tom, kedy ich dostaneme,“ vysvetlil
Vladimír Adamec z referátu reg. rozvoja
a cestovného ruchu MsÚ DK.
Na servisných stojanoch je tiež uvedená
tabuľka odporúčaného hustiaceho tlaku v kolesách podľa šírky plášťa. Okrem
bicyklov ponúkajú možnosť dofúkania
kolies aj na kočíkoch a invalidných vozíkoch. Samospráva na ne získala dotáciu vo výške takmer 3-tisíc eur. Povinná
spoluúčasť mesta bola 20 percent.
redakcia
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Zápisky z mestskej kroniky - rok 1971 (II.)
V tomto čísle našich novín vyberáme to najzaujímavejšie, čo bolo zaznamenané
v mestskej kronike v druhom polroku 1971. Najdôležitejšou udalosťou vo vtedajšom
Československu boli voľby do zastupiteľských orgánov, ktoré sa pôvodne mali konať v roku 1968, avšak vzhľadom na vtedajšiu vnútropolitickú situáciu boli odložené.
Z pohľadu nášho mesta asi najvýznamnejším míľnikom bolo pričlenenie dovtedy samostatných obcí Beňova Lehota, Bziny, Mokraď a Srňacie k Dolnému Kubínu.
Dolný Kubín (1971). Foto: Ján Brodňanský

I

Vo štvrtok 15. júla t. r. konal sa v Dolnom Kubíne aktív pre
ochranu čistoty vôd v meste a okrese. Zúčastnili sa ho zástupcovia štátnej inšpekcie, zástupcovia povodia Váhu a zástupcovia oravských podnikov, ktoré majú najväčší podiel na
znečisťovaní vodných tokov. Vo svojom úvode uviedol vedúci
odboru PVaLH ONV (odboru poľnohospodárstva, vodného
a lesného hospodárstva Okresného národného výboru)
v Dolnom Kubíne Jozef Hrivnák problémy, ktoré sú u nás príčinou znečisťovania vodných tokov. Súdruh Hrivnák vyzval
všetkých prítomných aktívne prispievať k tomu, aby naše
vody boli čo najčistejšie a aby v nich nehynuli ryby.
V minulom roku (1970) sa robil archeologický výskum, ktorý uskutočňovalo Oravské múzeum v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre. Výskum sa konal v Istebnom na
Hrádku, kde sa riešila problematika pravekého opevnenia
a výkop slúžil súčasne na ukážku pre medzinárodné sympózium o halštate. Záchranný archeologický výskum sa konal
aj v Dolnom Kubíne na pozemku M. Sabaku, kde boli odkryté
zvyšky sídliskových objektov lužického ľudu. Získaný nálezový materiál sa nachádza v Oravskom Podzámku na hrade
v múzeu. Je to hlavne keramika i semená hospodárskych
plodín ako hrach, bôb a proso. Našli aj bronzové predmety
a odtlačky mazanice s bielenkou a stopami farebnej omietky.
Všetky tieto lokality sú staré až vyše 2 500 rokov. Ďalšie náleziská sa nachádzajú nad Zemianskou Dedinou, v Oravskom
Podzámku a pozdnostredoveké nálezy vo Veličnej.
Na naše dožiadanie vysvetľuje nám Dr. Vlado Uhlár, člen Slovenskej akadémie vied, náš priateľ a lingvista, prečo sa píše
Dolný Kubín, keď Oravci vždy vravievali, a aj náš Hviezdoslav sám píše, o Nižnom Kubíne. Naozaj na Orave sú určenia
Horný a Dolný z inej oblasti. Terajšia Dolná Lehota sa ľudove
volá Lihôtka a Horná Lehota jednoducho Lehota. Ešte ne-
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rozdelená sa spomína v roku 1420 Nová Lehota. V roku 1547
podľa daňového súpisu sa píše Nižná Lehota a Hornú Lehotu
volali aj Veľkou Lehotou. Prečo teda neostal Nižný Kubín, ale
ho úradne po roku 1918 premenovali na Dolný Kubín? Bola
to istá zaujatosť proti názvu Nižný a Vyšný, tendencia, ktorá
uprednostňovala západoslovenské tvary Horný a Dolný (nie
bez zaujímavosti aj v kartách je proti názvom nižník a vyšník
v tejto oblasti horník a dolník). Darmo by sa dnes niekto dožadoval, aby sa popri Vyšnom Kubíne okresné mesto nenazývalo Dolný Kubín, ale podľa toho istého systému a živej reči
Oravcov Nižným Kubínom. Táto zmena je dnes nemysliteľná.
Vznikajú tu však nové perspektívy. Kubín sa rozrastá. Pomaly
popri Medzihradnom a Bysterci splynie s ním aj Vyšný Kubín.
Bolo by preto veľmi správne, aby sa tento nový Kubín už nevolal Dolným Kubínom, ale jednoducho iba KUBÍNOM.
Tohtoročná dobrá úroda zemiakov vytvorila podmienky
k tomu, aby poľnohospodári mohli svoje nákupné úlohy nielen splniť, ale aj prekročiť. Okrem toho sú výhodné aj ceny
zemiakov. Za 100 kg čistej váhy I. akostnej triedy je Kčs 97,-,
v II. akostnej triede je cena 86,- Kčs, v III. triede 65,- Kčs a vo IV.
akostnej triede je 50,- Kčs. Okrem toho členovia spoločenstva
JHR (Jednotlivo hospodáriaci roľníci) obdržia za každých
100 kg dodaných zemiakov 15,- Kčs subvenčných príplatkov
vo forme hnojív, príp. iných poľnohospodárskych potrieb.
Oravské synkopy '71, V. ročník amatérskej súťaže, sa skončili. Tri dni, ktoré boli bohaté na program a nové piesne,
sa pominuli. V nedeľu 26. septembra vo finále vyhodnotila porota tri najlepšie skladby. Prvé miesto udelila porota
Ing. M. Mazolovi a T. Krejcovej za pieseň „Olej a prach“ v interpretácii Iva Hellera. Druhé miesto obsadila pieseň „Mojich sĺz
sa nedočkáš“ autorov Vlada Oravca a Alojza Čobeja v podaní
Evy Kocianovej. Na treťom mieste sa umiestnila pieseň, kto-
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rú spievali Dušan Ružička a Peter Vašek, „Môj život túlavý“
autorov Vlada Oravca a Alojza Čobeja. Ceny odovzdal riaditeľ
festivalu Ján Hochholzer. Cenu novinárov najlepšiemu interpretovi, ktorú odovzdala Nina Litschauerová, obdržal Ivo
Heller za pieseň „Olej a prach“. Pieseň Alojza Čobeja „Dýchol
mráz“ v podaní Vlada Oravca dostala Cenu diváka. Riaditeľ
Revue v Bratislave odovzdal Edovi Stanovskému Cenu Revue
Bratislava za úspešnú kolekciu textov.
V zmysle politicko-organizačných opatrení k príprave volieb
do zastupiteľských orgánov bolo uložené pripraviť a uskutočniť zlúčenie mesta Dolný Kubín s obcami Beňova Lehota,
Bziny, Mokraď, Kňažia a Srňacie. V zabezpečení týchto úloh
je situácia nasledovná: Zlúčenie obcí Beňova Lehota, Bziny,
Mokraď a Srňacie s mestom Dolný Kubín po prejednávaní
a schválení návrhu s príslušnou DO KSS (Dedinskou organizáciou KSS) bolo prejednané a schválené plenárnymi zasadnutiami príslušných MNV (Miestnych národných výborov) a na
zhromaždeniach občanov týchto obcí.
V Beňovej Lehote bolo zlúčenie prejednávané na verejnom
plenárnom zasadnutí MNV dňa 22. augusta 1971. Tohto sa
zúčastnilo 14 občanov, zastupujúcich 14 domácností zo
17 domácností, ktoré v obci Beňova Lehota existujú. Všetkých
14 prítomných zástupcov svojich domácností sa vyslovilo za
zlúčenie obce s okresným sídlom Dolný Kubín.
V Bzinách po schválení návrhu plenárnym zasadnutím MNV
bolo dňa 22. augusta uskutočnené zhromaždenie občanov,
ktorého sa zúčastnilo 39 ľudí. Z prítomných za zlúčenie hlasovalo 20 občanov. Na tomto zhromaždení bolo rozhodnuté,
že v nasledujúcich dňoch sa uskutoční pohovor s občanmi zástupcami domácností, ktoré sa zhromaždenia nezúčastnili,
a tým sa zistí ich stanovisko k veci. Stalo sa tak dňa 26. augusta 1971. Zo 40 navštívených domácností sa za zlúčenie vyslovilo 28. A takto sa stalo, že v obci Bziny zo 79 domácností je za
zlúčenie 48 domácností, teda nadpolovičná väčšina.
V obci Mokraď po schválení návrhu na zlúčenie plenárnym
zasadnutím MNV konalo sa zhromaždenie občanov dňa
27. augusta 1971, ktorého sa zúčastnilo 78 občanov. Pri spočítaní hlasov za zlúčenie, proti zlúčeniu a tých, ktorí sa zdržali
hlasovania, vznikol rozdiel 12 hlasov, a preto bolo rozhodnuté, že dňa 28. augusta poslanci navštívia jednotlivých občanov, a takto zistia ich stanovisko k zlúčeniu. Takýmto spôsobom bolo zistené, že z 232 dospelých občanov je za zlúčenie
160 občanov, proti zlúčeniu 46 a 26 občanov zdržalo sa vyjadrenia stanoviska k tejto otázke.
V obci Srňacie po schválení návrhu plenárnym zasadnutím
konalo sa zhromaždenie občanov dňa 22. augusta 1971, ktorého sa zúčastnilo 9 občanov, zastupujúcich 8 domácností
z celkového počtu 10 domácností v obci existujúcich. Všetkých
8 zástupcov vyslovilo sa za zlúčenie s D. Kubínom. O zlúčení
rozhodne plenárne zasadnutie ONV dňa 15. septembra 1971
na návrh Rady ONV, ktorá zlúčenie schválila.
K 1. septembru 1971 mal Dolný Kubín 7 680 obyvateľov, Beňova Lehota 58 obyvateľov, Bziny 306 obyvateľov, Mokraď
360 obyvateľov a Srňacie 27 obyvateľov. Spolu malo mesto
8 451 obyvateľov. V obci Kňažia sa občania na zhromaždení

vyslovili proti zlúčeniu s Dolným Kubínom a Kňažia zostáva
preto podľa vlastnej vôle samostatnou obcou.
Mestský výbor KSS a Rada MsNV (Mestského národného výboru) v Dolnom Kubíne prejednali zlúčenie vyššie uvedených
obcí. Na zasadnutí týchto orgánov mesta bol vyslovený súhlas na pričlenenie priľahlých obcí k okresnému sídlu. Pred
prejednaním volebného programu plénum MsNV v Dolnom
Kubíne prerokovalo ešte požiadavky zlúčením pripojených
obcí a pre komplexnosť zaraďuje tieto do svojho plánu takto:
Obec Bziny: Dokončiť výstavbu požiarnej zbrojnice v roku
1972. Zabezpečiť výstavbu miestnych komunikácií, vodovodu a kanalizácie a reguláciu potoka cez obec Bziny v roku
1972, výstavbu požiarnej nádrže ešte v tomto roku a výstavbu
obchodu v roku 1973 - 1974. Rozšíriť telefónnu sieť a miestny
rozhlas do r. 1972.
Obec Mokraď: Dokončenie všetkých rozostavaných investičných akcií, výstavba IBV - Močarníky – Kocmál, vypracovanie
projektovej dokumentácie inžinierskych sietí a zabezpečenie
výstavbu tak, aby na sídlisku s výstavbou rodinných domov
mohlo byť zabezpečené započatie prác v roku 1973. Výstavba
kanalizácie a vodovodu, lávky cez Oravu do kaštieľa, miestnych komunikácií pri ZVL, predĺženie verejného osvetlenia
a oprava kaštieľa, nakoľko ide o pamiatkovú stavbu.
Obec Beňova Lehota: Dokončiť výstavbu zbrojnice a predajne potravín, mostu cez potok, cesty, elektrického vedenia
a rekonštrukciu obecnej zvonice do roku 1972.
Dňa 26. novembra 1971 o 14. hodine sa začali konať voľby do
zastupiteľských orgánov v Dolnom Kubíne a v celom okrese.
Voľby a celá ich príprava sa uskutočnili v tvorivej atmosfére
realizácie záverov XIV. zjazdu KSČ. Kolektívy pracujúcich
i jednotlivci prichádzali s hláseniami splnenia doterajších
socialistických záväzkov na počesť volieb a prijímania
ďalších záväzkov. Odovzdaním svojich hlasov kandidátom
Národného frontu volili si naši občania krajšiu budúcnosť pre
seba a pre nás všetkých. Učitelia a žiaci na ZDŠ Kohútov sad
v Dolnom Kubíne pripravili 20 relácií do miestneho rozhlasu.
Učitelia a žiaci na ZDŠ Bysterec v Dolnom Kubíne mali svoj
predvolebný záväzok v hodnote 13 400,- Kčs, ktorý aj čestne
splnili. Pionieri nazbierali 500 kg šípok a v predvolebnej pracovnej smene odpracovali 1 486 hodín. I z tejto školy vysielali
pekné relácie v mestskom rozhlase mesta Kubín.
V utorok 14. decembra uskutočnilo sa ustanovujúce plénum
ONV v Dolnom Kubíne. Za účasti čelných predstaviteľov politického a verejného života okresu a jeho sídla otvoril rokovanie najstarší poslanec ONV MUDr. Koloman Ammer. Po zložení sľubu novozvolených poslancov plénum zvolilo čelných
predstaviteľov do funkcií v ONV takto: za predsedu ONV Juraja Murinu z Osádky, za podpredsedov Ing. Richarda Milráda
z Dolného Kubína, Michala Pelacha, učiteľa z Veličnej a Gustáva Bušniaka z Námestova a za tajomníka Pavla Siku z DK.
originálny zápis z mestskej kroniky z roku 1971
spracoval Vladimír Adamec, kronikár mesta
text reflektuje dobu, nie názorové presvedčenie redakcie
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Konzultačné a informačné centrum EDUKOS o. z. DK
v spolupráci s Mestom Dolný Kubín, Denným centrom
pre seniorov, ZŠ Petra Škrabáka, Zariadením pre seniorov a domovom sociálnych služieb, Or. kultúrnym strediskom a Okresnou knižnicou začali v roku 2021 v rámci
projektu „Spolu dokážeme viac“ a s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR budovať verejne prístupnú komunitnú záhradu. Postupne v nej vysádzajú lokálne a staré odrody
ovocných stromov a kríkov, budujú bylinkové hriadky,
pripravujú na osadenie vtáčie búdky a knižnú búdku.
Do jej tvorby a udržiavania sú postupne zapájané rôzne
vekové a sociálne skupiny komunity, čím chcú formovať vzťah k vlastnému regiónu a udržiavať jeho tradície.
Bude to miesto pre realizáciu rôznych zážitkových, vzdelávacích, športových, či kultúrnych aktivít.
Záhrada má tvoriť priestor, kde sa budú nielen dobre cítiť, ale ktorý si budú aj vážiť všetky generácie D. Kubína.

FOTOHÁDANKA
Viete, kde sa nachádza budova na obrázku?
Ide o blízke okolie Dolného Kubína
a zároveň tip na cieľ prechádzky.
Odpovede posielajte na
sutaz@dolnykubin.sk
do 15. februára 2022.
V minulom čísle sme vybrali objekt v Beňovej
Lehote, ktorý by mohol byť, ale zatiaľ nie je
peknou vstupnou bránou do strediska
Kubínska hoľa. Zo správnych odpovedí sme
vyžrebovali čitateľa, ktorý si hovorí "mato".
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