Kubín
Na Námestí Slobody dokončili realizáciu
mestského trhoviska

Popri fašiangoch pomáhali Ukrajine

Na tradičnom podujatí občania okrem zábavy poskytli
finančnú a materiálnu pomoc vojnou zmietanej krajine.

Medzinárodná armwrestlingová súťaž

O víťazstvo v pretláčaní rukou u nás bojovalo
70 športovcov zo Slovenka, Česka a Maďarska.

Trhový priestor tvorí osem drevených a prenosných stánkov, ktoré sú napojené na elektrickú sieť
a súčasťou projektu bolo aj vybudovanie vodovodnej prípojky, ktorá na námestí chýbala.
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Na Námestí Slobody, okolo sochy šťastnej rodiny, dokončili v marci realizáciu mestského trhoviska. Trhový priestor tvorí osem drevených a prenosných stánkov, ktoré sú napojené na elektrickú
sieť a súčasťou projektu bolo aj vybudovanie vodovodnej prípojky, ktorá na námestí chýbala.
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Mesto Dolný Kubín získalo väčšinu
finančných prostriedkov na trhovisko z Integrovaného regionálneho operačného programu prostredníctvom
Miestnej akčnej skupiny (MAS) Orava.
Tá v rámci svojej stratégie avizovala výzvu na rozvoj základnej infraštruktúry
v oblasti výstavby a obnovy mestských
trhových priestorov za účelom podpory
lokálnych producentov. „Vyhlásili sme
výzvu pre žiadateľov na trhové priestory. Mesto Dolný Kubín sa zapojilo a získalo finančnú dotáciu. Úspešne projekt
zrealizovalo a teraz sa Dolnokubínčania
môžu tešiť z toho, že majú osem nových
trhových stánkov, ktoré budú pekne reprezentovať miestnych výrobcov, umelcov, rezbárov, kohokoľvek lokálneho.
Pribudli nové smetné koše, spravili sa
nové elektrické rozvody, fontánku na
pitie pre návštevníkov a nový svetelný
bod, ktorý bude vo večerných hodinách
osvetľovať toto trhovisko,“ ozrejmil Tomáš Moravčík z MAS Orava, o. z. „Všetci
sa určite zhodneme, že je obrovskou
chybou, že mesto v minulosti prišlo
o svoju tržnicu, ktorá mala perfektné
umiestnenie a aj architektonicky sedela
k nášmu kolonádovému mostu. Toto trhovisko je provizórnym riešením, ktoré
určite nemá ambíciu nahrádzať tržnicu.
Je to len trhový priestor, ktorý môže

www.dolnykubin.sk

poskytovať možnosti na predaj rôznym drobným remeselníkom z okolia,
pestovateľom a podobne. Snažíme sa,
aby predajcovia neboli roztrúsení po
meste, ako sme to v minulosti poznali,
ale budeme sa ich snažiť všetkých sústreďovať práve na toto námestie. Je to
projekt na niekoľko rokov. Zároveň je to
aj skúška, či by práve na tomto sídlisku
mala budúcnosť aj plnohodnotná tržnica. Podľa dát, ktoré budeme zbierať, sa
v budúcnosti zariadime,“ vysvetlil primátor Ján Prílepok.
Skrátia predajný reťazec
Miestna akčná skupina sa rozhodla
podporiť mestské trhoviská na základe ankety a dopytu obyvateľov Oravy.
Tí v prieskume upozornili na nedostatok predajných miest s lokálnymi
výrobkami. „Pred vyhlásením výzvy
si MAS Orava dlhodobo pripravovala
prieskum verejnosti, či je vôbec nutné
takéto trhoviská zriaďovať, či je dopyt
po takýchto komunitných miestach.
Jednoznačne nám z toho vyšlo, že takéto trhoviská má zmysel robiť a že budú
prínosom. Celá myšlienka je postavená
na tom, že sme chceli skrátiť dodávateľsko-odberateľský reťazec pre miestnych výrobcov a remeselníkov, ktorí
svoje produkty a možno aj služby budú
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môcť ponúkať priamo bez žiadnych
ďalších sprostredkovateľov,“ objasnil
Tomáš Moravčík. „Stánky, ale hlavne
infraštruktúru, ktorá na tomto námestí
chýbala, sme získali v rámci projektu,
a preto na týchto stánkoch mesto nemôže zarábať. Cena prenájmu bude
zahŕňať len náklady, ktoré mesto s prevádzkou stánkov bude mať. Pre predajcov to bude veľmi výhodné. Infraštruktúra, ktorú sa nám podarilo dobudovať,
bola dôležitá, pretože na tomto námestí prebiehajú rôzne trhy a situácie s prenosnou kabelážou boli v minulosti už
veľmi nebezpečné. Stánky sú napojené
do elektrickej siete, dokonca sú vybavené aj infražiaričmi. Doplnený je svetelný
bod, mobiliár a pitná fontánka, ktorá
bude slúžiť všetkým v horúcich dňoch,“
doplnil Ján Prílepok.
Úspešná fašiangová generálka
Svoju generálku má už mestské trhovisko za sebou. Remeselníci a lokálni predajcovia ho po prvýkrát vyskúšali počas
fašiangových slávností. „Boli obsadené
prevažne remeselníkmi, o nákup v nich
bol veľký záujem. Stánky majú svojím
spracovaním, materiálom a nakoniec
aj farbou odrážať mestský charakter.
Nechceli sme typické drevené búdky,
ktoré často vidíme v obchodných do-
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Mestské trhovisko čaká na
remeselníkov a domácich predajcov

moch či v záhradkách. Farby boli vybrané v súvislosti s naším novým mestským dizajnom a aj s okolím námestia.
Chceme na ne ešte navrhnúť aj jemnú
bielu potlač,“ dodal primátor. Samospráva získala na vybudovanie mest-

ského trhoviska viac ako 70-tisíc eur.
Ďalších viac ako 30-tisíc investovala
zo svojho rozpočtu do súvisiacej infra
štruktúry. Trhový priestor má vo svojej správe mestské kultúrne stredisko
a riadi sa VZN o trhovom poriadku tr-

hoviska a príležitostných trhov v meste
Dolný Kubín. Všetky informácie o možnostiach prenájmu nájdete na stránke
www.msksdk.sk.

Naj športovec a kolektív za rok 2021

tin Sagan, Soňa Stanovská, Filip Lizák,
Jakub Stanovský, Miroslav Janíček, Dominik Chovanec, Terézia Chovancová
a Michal Holub. Ocenenia za dosiahnuté úspechy a reprezentáciu mesta si
prevzali aj mladí športovci do 15 rokov.
Medzi nimi boli Linda Urbanová, Petra
Škulcová, Juraj Lešňovský, Ľubomír
Bajči, Filip Pagáčik a Eva Mikulášová.

zabudlo sa ani na laureátov za dlhoročnú a obetavú prácu pre rozvoj športu
v meste D. Kubín. Ocenený bol Ondrej
Kavuljak a Peter Poracký. „Mesto pravidelne oceňuje ľudí, ktorí sa venujú športu. Dnes mali športovci veľký
sviatok. Slávnostným oceňovaním im
chceme poďakovať za úspechy a reprezentáciu mesta. Zároveň je veľmi
dôležité oceniť aj mladých ľudí, keďže
sú budúcnosťou športu a nás všetkých
v meste. Okrem toho sú aj inšpiráciou
pre tunajšiu mládež,“ uzavrela prednostka MsÚ DK Andrea Barienčíková.

Úspešní športovci a športové kolektívy
mesta si prevzali ocenenia za svoje úspechy, ktoré zaznamenali uplynulý rok na
domácej, ale i zahraničnej pôde. Slávnostné oceňovanie sa konalo v stredu
16. marca na radnici v obradnej sieni.
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Najúspešnejším športovcom mesta
Dolný Kubín za rok 2021 sa stal Peter Tatarka, ktorý získal prvé miesto
na majstrovstvách sveta v kulturistike
v kategórii Classic Physique do 180 cm,
tiež 1. miesto na majstrovstvách sveta
v kulturistike masters v kategórii Cla
ssic Physique a víťazstvo si odniesol
aj z majstrovstiev sveta v kulturistike
masters v kategórii Classic Physique
v absolútnom poradí. Druhú priečku
si vybojoval na majstrovstvách sveta
v kulturistike v kategórii Classic Physique v absolútnom poradí a tretie
miesto získal na majstrovstvách sveta
v kulturistike v kategórii mužov do
90 kg. „Znamená to pre mňa veľmi
veľa, som rád, že som si mohol ocenenie prevziať osobne, keďže to mám

z Prahy dosť ďaleko. Vďaka tomu som sa
dozvedel, koľko skvelých športovcov je
v tomto meste. Čaká ma ďalšia sezóna,
opäť kolobeh tréningov, aby som znova
získal podobné umiestnenia. Vrcholom
mojej prípravy budú majstrovstvá sveta,“ ozrejmil Peter Tatarka z FC Dynamik
Dolný Kubín. Úspešnými športovcami
mesta Dolný Kubín za rok 2021 sa stali
aj Peter Kokoška, Jakub Bubniak, Mar-

MFK DK ako najúspešnejší kolektív
Ocenenie za najúspešnejší kolektív
mesta Dolný Kubín za uplynulý rok si
odniesol Mestský futbalový klub Dolný
Kubín. Mužstvo si vybojovalo 1. miesto
v 4. lige a postúpilo tak do 3. ligy. Futbalisti vyhrali všetky súťažné stretnutia
a nestratili ani bod. Úspešne účinkovali v Slovenskom pohári, keď sa prebojovali do 4. kola a v 3. kole vyradili
aj extraligový Liptovský Mikuláš 3:2.
V 4. kole potrápili i extraligovú Žilinu,
keď prehrali 2:3 po spornej penalte na
konci stretnutia. „Veľmi si vážim toto
ocenenie, pretože žiadny úspech nie je
zadarmo a je za ním veľa tvrdej a namáhavej roboty. Vnímam to ako komplexné hodnotenie klubu, každého člena,
od prípravky až po dospelých, ktorí sa
momentálne pričinili o to, že klub je
na piedestáli. Získané ocenenie je pre
nás záväzkom do ďalšej práce, aby sme
opäť priniesli takéto významné úspechy,“ uviedol Pavol Bača z MFK Dolný
Kubín. „Je pre nás veľká česť získať toto
ocenenie. Sme hrdí, že môžeme reprezentovať naše mesto. Ďakujeme veľmi
pekne,“ dodal Peter Sopúch, kapitán
MFK Dolný Kubín. „Sme vďační, že práve náš klub získal tento titul. Je to veľké ocenenie za naše výkony a rovnako
zadosťučinenie do budúcnosti,“ doplnil
Matúš Otruba, najlepší strelec MFK Dolný Kubín. Medzi ocenenými kolektívmi
boli aj H.I.T.S. Vzpieranie Dolný Kubín,
Žatva 90, Triatlon team Dolný Kubín
a Kubínske bedmintonové šelmy DK.
Ocenení boli aj veteráni a laureáti
Radnica ocenila aj športovcov veteránov. Stali sa nimi Katarína Marettová,
Jaroslav Lupák, Peter Janíček, Eduard
Grácik, Ján Mičík a Jozef Dibdiak. Ne-
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O ocenených športovcoch a kolektívoch
rozhodla komisia školstva, mládeže
a športu pri mestskom zastupiteľstve
na základe nominácií športových klubov mesta, pričom hodnotila dosiahnuté výsledky športovcov na domácich
a medzinárodných súťažiach v r. 2021.
text a foto: redakcia

Ak si chcete pozrieť reportáž zo slávnostného oceňovania, stačí načítať kód.

www.tvdk.sk

V Dolnom Kubíne postaví spoločnosť Kaufland nový športovo-oddychový areál. Rozhodli o tom
Dolnokubínčania počas 42 dní trvajúceho hlasovania. Za mesto zahlasovali viac ako 100-tisíc
ráz, za čo získali takmer 550-tisíc prepočítaných hlasov. Obyvatelia mesta, ale i celej Oravy intenzívne hlasovali už od prvého dňa súťaže.
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„Pomohli aj miestne školy, podnikatelia, inštitúcie a okolité mestá
i obce. Za naším úspechom stojí veľké
množstvo ľudí od jednotlivcov, celých
rodín, školských zariadení, pracovníkov mesta až po celé firmy, organizácie
a rôzne inštitúcie. V prvých dňoch sme
sa rozhodli navštíviť aj okolité obce,
konkrétne obecné úrady, materské
a základné školy, s prosbou o pomoc pri
hlasovaní. Do súťaže sa zapájali aj celé
bytové spoločenstvá z nášho mesta.
Poďakovanie patrí tiež všetkým našim
materským, základným a stredným
školám. Veľkou pomocou bola pre nás
ako vždy naša Gabika Matkulčíková,
ktorá spolu s nami neustále rozmýšľala,
ako motivovať ľudí k hlasovaniu,“ ozrejmila Michaela Porvichová z referátu informatiky MsÚ DK.
Bez súťaží o ceny by K Park nevyhrali
Z 36-tich prihlásených miest a mestských častí obsadil Dolný Kubín druhú
priečku. Výrazne mu k tomu pomohli aj
sociálne siete, na ktorých hlasujúci súťažili o vecné ceny. Tie darovali miestni
podnikatelia, aby zvýšili šance Dolného
Kubína na získanie K Parku. „Za hlasovanie ďakujeme aj zamestnancom dolnokubínskej nemocnice, daňového úradu, okresného úradu a tiež úradu práce,
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sociálnych vecí a rodiny. S propagáciou
súťaže nám pomohlo aj naše lyžiarske
stredisko Kubínska hoľa. Keďže do tejto
súťaže bolo naše mesto zapojené ako
jediné z celej Oravy, rozhodli sme sa
navštíviť takmer všetky stredné školy
v Nižnej, Tvrdošíne a Námestove. Boli
sme veľmi milo prekvapení z reakcií vedenia a študentov, ktorí sa bez váhania
tiež zapojili do súťaže. Veľké poďakovanie patrí aj všetkým sponzorom, ktorí
prispeli svojimi hodnotnými cenami
do viacerých súťaží pre hlasujúcich za
K Park. Bez týchto súťaží by sa nám
ihrisko pravdepodobne nepodarilo získať,“ doplnila Michaela Porvichová.
Vhodnú plochu našli na Brezovci
Spoločnosť Kaufland si pre výstavbu
K Parku vybrala voľnú plochu pri atletickej dráhe na Nemocničnej ulici na
sídlisku Brezovec. Kaufland vyžadoval,
aby bol pozemok ucelený, rovinatý
a bol v majetku mesta. „V tomto prípade
sa jedná o stavbu o rozlohe 400 metrov
štvorcových. Plôch, ktoré sú vhodné na
takéto zastavane a nie je s nimi počítané pre parkovisko, garážový dom alebo
len voľnú zeleň, je v rámci mesta už iba
niekoľko. Pre výstavbu tohto ihriska si
vybrala spoločnosť Kaufland pozemok
na Brezovci pri telocvični bývalej ZŠ Ne-
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mocničná. Celý tento areál je športovo,
oddychovo-relaxačný už dnes a K Park
by mohol zaujímavým spôsobom doplniť túto ponuku. Na sídlisku Brezovec,
ktoré má viac ako 5 000 obyvateľov,
nemáme ihrisko pre staršie deti. Bude
umiestnené ďalej od bytových domov,
takže prípadný hluk by nemal rušiť
miestnych obyvateľov. Plocha je tiež
v blízkosti unimobuniek, ktoré využívajú skauti. Počítame teda i s tým, že práve skauti by mohli pozitívne vplývať na
mládež, ktorá sa tam bude stretávať,“
objasnil primátor Ján Prílepok.
Na Bysterci môže vzniknúť pumptrack
Na ploche, kde by malo vzniknúť nové
ihrisko, sa momentálne nachádza provizórna pumptracková dráha a sú tam
vytvorené prírodné rampy na skoky
s bicyklom. Mesto pripravuje pre nadšencov pumptracku náhradu na Bysterci. „Táto plocha bude musieť byť
zarovnaná, provizórne ihrisko tak zanikne. Toto však nie je jediný projekt,
na ktorom v meste pracujeme. Práve
pumptrackom sa už niekoľko rokov
intenzívne zaoberáme s nadáciou spoločnosti Kia. Tá si vyberala z viacerých
lokalít v meste a najviac ju zaujala lokalita na Bysterci pri Zelenej lipe, kde je
situované malé futbalové ihrisko. Táto
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K Park nemusí byť jediným ihriskom,
ktoré v tomto roku v meste postavia

plocha je zaujímavá aj preto, že je veľmi blízko železničnej zastávky. Pre staršie deti aj z okolitých obcí tak nebude
problém prísť bezplatnou vlakovou dopravou s kolobežkou alebo bicyklom na
toto miesto, vzdialené len pár metrov
od zastávky,“ vysvetlil J. Prílepok.
Žihadielko, tentokrát na Mokradi?
Podľa informácií samosprávy by mala
onedlho vyhlásiť súťaž o ihrisko aj spoločnosť Lidl, ktorá v Dolnom Kubíne

Môžu byť v teple,
napriek tomu
si vyberú ulicu
Do redakcie nám v týchto dňoch prišlo
viacero fotografií ľudí bez prístrešia, ktorí sa zohrievajú alebo prespávajú na dolnokubínskej železničnej stanici. V sprievodných textoch obyvatelia píšu, že je to
zlá vizitka mesta a polície. Zisťovali sme
preto, či sa samospráva tejto problematike venuje a aké alternatívy poskytuje
občanom bez prístrešia.

I

„Mestská polícia vykonáva kontroly železničnej stanice pravidelne. Dohľad nad verejným poriadkom
a priestupky súvisiace so železničnou
dopravou má prioritne v rukách železničná polícia SR, ktorá je začlenená
do policajného zboru. Mestská polícia
sa nevyhýba riešeniu priestupkov, ani
telefonickým požiadavkám, keď volá
napríklad prednosta stanice, že títo
neprispôsobiví občania robia neporiadok a nevedia sa správať. Vtedy samozrejme zakročíme a vyvedieme ich
z priestoru. Zároveň ich informujeme
o možnostiach, ktoré mesto ponúka,“ vysvetlil náčelník mestskej polície
v Dolnom Kubíne Dušan Medzihradský.
V ohrevni aj pod vplyvom alkoholu
Možností je hneď niekoľko. V nocľahárni
STOP-ŠANCA na ulici Milana Rastislava
Štefánika je pre nich pripravená ohrevňa, kde môžu prespať aj pod vplyvom
alkoholu. Mestská polícia má od miestnosti čip a počas celej noci ju pravidelne monitoruje. Ide o prvý stupeň pomoci ľuďom bez prístrešia. „Je to priestor,
kde poskytujeme možnosť prenocovať
občanom bez prístrešia, ktorí sú pod
vplyvom alkoholu. Je to preventívna
miestnosť vytvorená pre klientov, aby

v minulosti postavila Žihadielko. Súťažiť by sme mali o ihrisko pre staršie
deti. „Spoločnosť Lidl zaujala lokalita
na Mokradi. Jedná sa o priestor vedľa
vlakovej zastávky, ktorý je v súčasnosti využívaný ako provizórne hokejové
ihrisko a v tejto lokalite by aj po odsúhlasení mestským výborom, pokiaľ by
sme boli opäť úspešní, mohlo vzniknúť
ďalšie ihrisko. Zaujímavým projektom,
tentokrát v súčinnosti s Ministerstvom
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, je
nezamrzli a neboli ohrození na zdraví
alebo na živote. Toto je stupeň jedna.
Druhý stupeň je nocľaháreň STOP, kde
sú prevažne ubytovaní klienti, ktorí sú
bez práce a na dávke v hmotnej núdzi.
Potom máme tretí stupeň, ktorý je určený pre občanov, ktorí sú na invalidnom
či starobnom dôchodku alebo sú pracujúci a nemajú kde bývať,“ ozrejmila Katarína Trubanová z odboru sociálnych
vecí a rodiny MsÚ DK.
Nie je to len o prenocovaní
Nocľaháreň je jednou z foriem poskytovania sociálnych služieb krízovej intervencie. Dolnokubínska samospráva
ju musí poskytovať na základe zákona
o sociálnych službách. Predchádza jej
však sociálna služba v teréne. Zamestnanci mestského úradu vyhľadávajú
a monitorujú občanov bez prístrešia.
Viacerí z nich však možnosti ohrevu,
prenocovania či ubytovania v nocľahárni odmietajú. „U nás majú možnosť bývať, no keď sú pod neustálym vplyvom
alkoholu, odmietajú podmienky, ktoré
tu platia. V druhom a tretom stupni je
alkohol zakázaný, klienti sa podrobujú
aj dychovej skúške. Pre nich je v moment, keď sú pod vplyvom alkoholu,
prirodzenejšie byť v otvorenom prostredí. Nocľaháreň nie je len o ubytovaní, prenocovaní, ale aj o poskytovaní
sociálneho poradenstva či sprevádzaní
pri vybavovaní rôznych úradných vecí,
tiež o poskytovaní priestorov na prípravu stravy, hygienických záležitostí
a podobne. Keď v teréne nájdeme človeka, väčšinou zisťujeme, že má rôzne
dlžoby, exekúcie a chýbajú mu základné
dokumenty. Čiže začíname celkom od
začiatku. Neskôr im pomáhame nájsť
prácu, mesto ich zapája aj do menších
obecných, verejno-prospešných prác,
aby postupne budovali svoje pracovné
návyky,“ objasnila Katarína Trubanová.
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séria inkluzívnych ihrísk, ktoré by mali
vznikať naprieč Slovenskom. Ak všetko
dobre pôjde, už v tomto roku by mohlo
vyrásť ihrisko pre deti, na jednej strane
zdravé a na druhej strane s rôznym hendikepom, aby sa mohli na jednom ihrisku stretávať spolu,“ dodal primátor.
Areál K Park by mali na Brezovci postaviť a otvoriť do konca augusta.
redakcia

Krok za krokom
Z ohrevne až do vlastného bytu. Aj takéto príbehy píše dolnokubínska nocľaháreň. V priebehu jedného roka sa až
dvom klientom podarilo splniť všetky
podmienky a dostať sa do mestského nájomného bytu. Viacerí klienti sú
ešte len na začiatku svojej cesty, iní už
pravidelne pracujú a ďalší sa chystajú
podať žiadosť o nájomné bývanie. „Bol
som na ulici, mal som vypité a stal sa mi
úraz. Zhruba pred tromi rokmi prišla vedúca nocľahárne za mnou, či nechcem
využiť pomoc, ktorú tu ponúkajú. Využil
som to. Aj keď som mal obdobia, keď
som zlyhával, teraz sa snažím znova sa
napraviť. Som tu veľmi spokojný,“ povedal Matej, jeden z klientov nocľahárne
STOP-ŠANCA. „Dostal som sa tu z nemocnice, bol som zavodnený. Prišli sme
o byt, a potom ma tu pracovníci stiahli
z ulice. Dal som sa dokopy. Vychádzame tu medzi sebou dobre, spoločne si
varíme a perieme,“ doplnil Peter. „Je
mi tu dobre. Našiel som si prácu, robím
ranné smeny s možnosťou potiahnuť aj
nadčas. Časom by som chcel požiadať
mesto o nájomný byt, musím však ešte
trochu počkať a našetriť si,“ dodal na
záver klient Gustáv.
text a foto: redakcia
V reportáži TVDK uvidíte aj
priestory, v ktorých sa ľudia
bez domova snažia začleniť
späť do spoločnosti.

www.tvdk.sk

Rozlúčka s fašiangami sa zmenila
na charitatívnu pomoc pre Ukrajinu
Viac ako 500 ľudí sa prišlo v nedeľu 27. februára 2022 rozlúčiť s fašiangami pred dolnokubínske mestské kultúrne stredisko. V súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine sa preto
mesto Dolný Kubín rozhodlo dať tomuto tradičnému podujatiu charitatívny rozmer.

foto: redakcia
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„Dnes sme sa tu mali zabávať po dvoch rokoch pandémie
na fašiangovej veselici. To, čo sa však udialo tento týždeň
u našich ukrajinských susedov, je naozaj desivé. Nie ďaleko
za hranicami Slovenska prebiehajú skutočné boje. Z Ukrajiny
začali utekať ženy, deti a starší ľudia a potrebujú našu pomoc.
Rozhodli sme sa preto nezrušiť dnešné podujatie, ale dať mu
charitatívny rozmer a umožniť tak aj Dolnokubínčanom, ktorí
chcú prispieť a pomôcť, aby mohli priniesť rôzne predmety,
ktoré následne použijeme tam, kde to bude treba,“ povedal
Ján Prílepok, primátor mesta.
Časť pomoci smerovala aj do partnerských miest
Súčasťou fašiangového programu bola i spomínaná charitatívna pomoc pre Ukrajinu, ktorú mesto pripravilo so Spišskou
katolíckou charitou v Dolnom Kubíne. Ľudia mohli okrem
finančnej pomoci priniesť ponožky, deky, karimatky, spacáky, uteráky, svietiace baterky, hygienické potreby, plienky či
vlhčené obrúsky. Taktiež mohli darovať termosky, kojenecké
fľaše, mlieko, výživu, piškóty, balenú vodu či potraviny. „Časť
tejto pomoci bude smerovať nielen na hranice a do utečeneckých táborov, ale pôjde aj na Ukrajinu priamo do našich
dvoch partnerských miest Kamenec Podolský a Truskavec,
kde žije takmer 130 000 obyvateľov. Zároveň časť pomoci
možno zužitkujeme aj v našom meste, keďže už dnes k nám
prišli prvé dámy z Ukrajiny, ktoré zatiaľ Dolný Kubín využili
iba ako tranzitné miesto a pokračujú ďalej do Budapešti,“ doplnil primátor. Samospráva bola milo prekvapená, koľko materiálnej pomoci nielen Dolnokubínčania, ale aj ľudia z celej
Oravy, priniesli počas niekoľkých hodín, keď toto podujatie
prebiehalo.
Deti obdivovali živú výstavu fašiangových masiek
Pre veľkých aj malých návštevníkov fašiangových osláv bol
v nedeľu pripravený kultúrny program, v ktorom vystúpili fol-
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klórne súbory Liptov či Rosička rosa. Návštevníci podujatia
mohli obdivovať aj živú výstavu fašiangových masiek a najmä
mladšej generácii boli predstavené fašiangové zvyky našich
predkov. Taktiež si mohli pochutnať na šiškách z dielne mestského kultúrneho strediska a na čerstvých pagáčikoch od
Základnej školy Petra Škrabáka v D. Kubíne. Nechýbala ani
ochutnávka zabíjačkových špecialít. V estrádnej sále mestského kultúrneho strediska sa konal trh tradičných remesiel,
ktorý zorganizovalo Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín.
Martin Buzna, mesto Dolný Kubín
Po naskenovaní QR kódu sa môžete pozrieť
na fašiangovú atmosféru.

Knižnicu bolo počuť,
zazneli aj ukrajinské diela
V piatok 4. marca o pol štvrtej popoludní upozornili knižnice
po celom Slovensku, malé aj veľké, obecné, mestské, vedecké,
univerzitné, regionálne aj krajské, na dôležitosť čítania a krásu
literatúry. Do podujatia s názvom Je nás počuť sa v rámci týždňa Slovenských knižníc zapojila aj Or. knižnica A.Habovštiaka.
Vzhľadom na udalosti týchto dní sa knižnica rozhodla vyjadriť podporu Ukrajine aj čítaním diel ich autorov. „Mladí ľudia
prestávajú čítať. Prijímajú informácie pasívne zo sociálnych
sietí a médií. Veria falošným správam. Aj dospelí ľudia prestávajú čítať. Zabúdajú, čo im čítanie prináša. Zamestnaní
ľudia prestávajú čítať a hľadajú oddych inde ako pri knihe.
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Čítať je úžasné! Čítať je potrebné! Čím viac nás je, tým viac
je nás počuť,“ apeluje riaditeľ knižnice Roman Večerek. Čítané úryvky z kníh zazneli v knižniciach, na uliciach, v parkoch,
na námestiach i v obecných rozhlasoch po celom Slovensku.
Do myšlienky sa zapojili knihovníci, herci, dobrovoľníci, ale aj

verejne činné osoby. Hlavným organizátorom podujatia bola
Slovenská asociácia knižníc v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc. Záštitu nad podujatím prevzala
prezidentka SR Zuzana Čaputová.
redakcia

Z Oravy vypravili kamión priamo do ukrajinského Charkova

zbierali lieky na bolesť hlavy, teplotu či kašeľ, lekárničky,
náplasti a obväzy, karimatky, trvanlivé potraviny, dojčenské
fľaše, mlieko, výživy a plienky či hygienické potreby. Vyzbierané veci zhromažďovali v Dolnom Kubíne, Trstenej a Lokci. „Pomôžu aj dobré deky a teplé ponožky, lebo keď spia
v pivniciach, nezmrznú. Viacerí nemajú plyn ani elektrinu,
nemôžu si nabiť ani mobil. Ale aspoň aby mali teplo, jedlo
a lieky,“ zdôraznila Snezhana. „OZS doteraz robil štyri zbierky. Vyzbierali sme potrebný materiál, a potom sme ho distribuovali priamo utečencom, ktorí bývali v jednotlivých zariadeniach. Ale teraz, keď prišla Snezhana a požiadala nás
o pomoc, aby sme materiál poslali priamo do Charkova, tak
sme sa dohodli, že zorganizujeme aj takúto zbierku. Požiadali sme primátora Dolného Kubína, primátorku Trstenej a starostov o spoluprácu. Som veľmi rád, že ľudia sú stále štedrí
a ochotní pomáhať, lebo sa nám spoločne podarilo vyzbierať
viac, ako sa do kamióna zmestí,“ doplnil Igor Janckulík z OZS.

Ukrajinka Snezhana Babaieva je deväťnásobná majsterka sveta a reprezentantka Slovenska v pretláčaní rukou. Vo štvrtok
24. februára sa zobudila na bombardovanie v jej rodnom Charkove. Po deviatich dňoch ruskej ofenzívy sa rozhodla vrátiť na
Oravu, kde má druhý domov.
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Už počas trojdňovej cesty začala organizovať humanitárnu
podporu pre obyvateľov dvojmiliónového Charkova. „Situácia v Charkove je katastrofálna. Pretože je ďaleko, nedochádza tam humanitárna pomoc. Každý deň tam prichádzajú
ľudia o život. Lietajú lietadlá, padajú rakety a bomby. Obyvatelia preto potrebujú pomoc aj od iných štátov, aby nezomierali od hladu, aby mali lieky, teplé oblečenie či deky,“ vysvetlila aktuálnu situáciu vo svojom rodisku Snezhana Babaieva.
Podľa jej slov je Charkov na počiatku humanitárnej krízy. Od
začiatku ruskej invázie zomreli v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny stovky civilistov vrátane detí. Mesto je po
častých bombardovaniach zdevastované. Obyvatelia sa boja
vyliezť z krytov. Sú hladní, často bez tepla i vody. „Ľudia sú
v pivniciach, niektorí nevychádzajú od strachu aj celé dni
a čakajú na humanitárnu pomoc. Skoro všetky obchody sú
zbombardované. Deti strácajú od hladu vedomie. V Charkove
je málo liekov, chýbajú aj obyčajné lieky proti bolesti hlavy.
Rozhodli sme sa im preto pomôcť,“ doplnila Snezhana.
O pomoc požiadala oravských záchranárov, mestá i obce
Snezhana preto oslovila Oravský záchranný systém (OZS)
i mestá a obce na Orave. Spoločne sa rozhodli vyslať humanitárny kamión priamo do Charkova. Od pondelka 7. marca

Podľa slov Snezhany bola kľúčová práve rýchlosť pomoci.
Kamión pre Charkov sa podarilo naplniť a vypraviť z Oravy
za necelý týždeň. Materiálnu pomoc odviezol do Užhorodu,
odkiaľ Snezhana zabezpečila dopravu do Charkova prostredníctvom svojich kontaktov.
text a foto: redakcia

Kvôli situácii na Ukrajine zriadili špeciálne číslo a e-mail

a sviatkov, od 8.00 do 20.00 hodiny. Okrem toho môžu obyvatelia mesta kontaktovať mestský úrad aj elektronicky na
emailovej adrese: pomoc@dolnykubin.sk.

Samospráva zriadila v súvislosti s aktuálnou situáciou na
Ukrajine špeciálne telefónne číslo a e-mail, kde sa môžu ľudia
ozvať, keď ponúkajú svoju pomoc, prípadne potrebujú pomoc.

Seniori vnímajú situáciu veľmi citlivo
Radnica otvorila od utorka 1. marca svoje Denné centrum na
ulici Obrancov mieru. Jednou z jeho úloh je spájať ľudí rôznych generácií a poskytovať im sociálne poradenstvo. „Naši
seniori aktuálnu situáciu vnímajú veľmi zle, keďže viacerí
z nich zažili druhú svetovú vojnu. Preto sa v nasledujúcich
dňoch posnažíme vytvoriť rôzne aktivity, ktoré by im mali
pomôcť zmierniť obavy,“ konštatovala sociálna pracovníčka Zuzana Haláková. Podľa jej slov sa už teraz zapojili aj do
charitatívnej akcie Podpora pre Ukrajinu. „Formou háčkovania vyrobíme brošňu solidarity, ktorá sa bude predávať
na e-shope OZ Slavkine. Prostriedky z kúpy týchto brošní sa
použijú na zakúpenie potravín, liekov a prikrývok,“ ozrejmila.

I

„Podobne ako pred dvoma rokmi, keď sa u nás rozbiehala pandémia koronavírusu, tak sa na nás opäť obracajú
naši obyvatelia a rôzne organizácie s otázkami, ako by mohli
nejakým spôsobom pomôcť ľuďom zasiahnutým vojnou na
Ukrajine. Pre zjednotenie toku informácií sme opäť zriadili komunikačné centrum, kde budeme sústreďovať všetky
otázky, ale aj všetkých záujemcov, ktorí majú ochotu pomôcť
alebo naopak vedia o niekom, kto takúto pomoc od mesta
alebo nejakej humanitárnej organizácie potrebuje,“ povedal Ján Prílepok, primátor mesta. Mobilná telefónna linka
0917 946 338 bude k dispozícii každý deň vrátane víkendov
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Martin Buzna, mesto Dolný Kubín
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Zdenka Zubeková opravuje husle a sláčiky
v Malatinej, v rukách mala aj stradivárky
Na Orave pôsobia remeselníci a umelci, ktorí chcú svojim dielam vtlačiť vlastnú pečať. Patrí medzi nich aj
Zdenka Zubeková z obce Malatiná, ktorá sa venuje výrobe a oprave huslí a tiež reštaurovaniu sláčikov. K tomuto nevšednému remeslu získavala vzťah už odmala.

foto: redakcia
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Zdenka pôsobila v Malatinej v detskom folklórnom súbore Skalka ako sólistka a primáška. Naučila sa hrať na husliach z Francúzska, ktoré zdedila po svojom prastarom otcovi.
Začala si detailnejšie všímať tento nástroj. „Pomaličky som
rozoberala súčiastky, sláčik, pozerala som, čo sa na husliach
nachádza,“ spomína Zdenka Zubeková (rodená Hubčíková),
ktorá pôvodne uvažovala, že sa stane rezbárkou, až pokým
sa nedozvedela o možnosti študovať na Strednej odbornej
škole drevárskej vo Zvolene. Tam sa v prvom roku naučila,
ako sa majstrujú píšťaly či fujary, no ďalšie tri roky sa venovala len zhotovovaniu huslí. Postavila troje huslí pod vedením majstra Jána Nemčeka. Po škole sa jej podarilo nastúpiť
k českému majstrovi Tomášovi Plhalovi. Zdenka u neho postavila model Giuseppe Guarneri del Gesu a naučila sa zaujímavú techniku lakovania. „Husle sa nevyrábajú, ony sa stavajú. Husle majú niekoľko častí a je zaužívané používať výraz
stavba huslí,“ vysvetľuje Zdenka, ktorá sa neskôr zamestnala
v bratislavskej manufaktúre na výrobu sláčikových hudobných nástrojov S.V.S. Tonewoods na poste lakovníka huslí.

Návrat domov
Napriek úspešnej práci „vo veľkom svete“ sa mladá husliarka
rozhodla vrátiť domov a otvoriť si dielňu v rodnej Malatinej.
Na Slovensku je málo odborníkov, ktorí profesionálne opravujú sláčiky. Preto sa Zdenka rozhodla špecializovať práve
na ich reštaurovanie. Medzi súčasných zákazníkov malatinskej husliarky patrí Štátny komorný orchester v Žiline alebo
Štátna filharmónia v Košiciach. „Jedno viem isto, určite som
si vybrala povolanie, ktoré ma baví a napĺňa. Krása materiálu, dreva, spôsob, akým sa spracúva, ma mimoriadne tešia.“
Snom Zdenky Zubekovej je nielen opravovať, ale najmä vyrábať vlastné sláčiky, ktoré budú niesť jej meno. A takto sa
Orava opäť dostane do celého sveta.
redakcia

V centre Londýna
Napokon sa Zdenka rozhodla vycestovať do Anglicka, aby si
rozšírila znalosti o stavbe husľových nástrojov. Zamestnala
sa na takmer štyri roky v centre Londýna na Mortimerovej ulici u najstaršieho obchodného dílera sláčikových hudobných
nástrojov J. P. Guivier. Zdenka tam reštaurovala množstvo
prekrásnych sláčikov, spomenúť treba mená ako Eugene Sartory, Joseph Arthur Vigneron, Louis Morizot, Hernich Knopf
alebo rodinu Hillovcov. Medzi jej zákazníkov patrili hudobníci
prestížnych londýnskych orchestrov. Zdenka v metropole Anglicka „pričuchla“ k množstvu sláčikových nástrojov značiek
John Johnson, Richard Duke, Benjamin Banks, Jacob Steiner,
nechýbali medzi nimi ani najvzácnejšie nástroje ako Antonio
Stradivari, Giuseppe Guarneri či Domenico Montagnana.

„Jedného dňa sa Luka Brase zhlboka nadýchol a rázne zaklopal na dvere trinástej komnaty, kde sa ukladajú sny a vzducholode, nenaplnené lásky a túžby po kráse, krídla motýľov
a dažde, čo ešte nestihli spŕchnuť, ale už to majú poriadne nahnuté... Vstúpil do komnaty, kam sa chodí snívať s očami dokorán. A začala sa skvelá kariéra.“

www.dolnykubin.sk

Luka Brase vystavoval v Teheráne, maľuje už aj 3D objekty

I

Týmito slovami sa začína bibliofília 16 obrazov Luku Braseho s príznačným názvom LUKA, ktorá vyšla v limitovanom
stokusovom náklade. Rodák z Dolného Kubína a známy vizuálny umelec sa môže pochváliť nielen novou bibliofíliou, ale
ďalšou úspešnou výstavou, ktorá sa koncom minulého roka
dostala do iránskeho hlavného mesta Teherán vďaka kultúrnej diplomacii a spolupráci s tamojším zastupiteľským úra-
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dom a veľvyslancom Ladislavom Ballekom. Luka Brase pobudol v Iráne viac ako mesiac. „Bolo to krásne, lebo o Perzskej
ríši som sa učil ako väčšina z nás na ZŠ a musím povedať, že
som bol príjemne prekvapený z toho, akí kultúrni a uhladení
ľudia tam žijú.“
7 dní, 7 krajín
Veľkou vášňou oravského maliara, ktorý žije po celej Európe, je cestovanie. Vo februári absolvoval so svojím dobrým
priateľom a vínnym expertom Dávidom Winterom návštevu 7 európskych krajín za 7 dní. Precestovali, samozrejme,
okrem Slovenska, aj Nemecko, Holandsko, Belgicko, Francúzsko, Taliansko a Rakúsko. „Mal som radosť objaviť opäť
čosi nové, nadýchnuť sa čerstvého vzduchu, vidieť svet.
Osobne potrebujem cestovať, potrebujem vidieť, potrebujem nadýchnuť sa nových, dobrých vecí.“
3D novinky a koniec pandémie
Jednou z noviniek, na ktorých začal Luka Brase pracovať, je
maľovanie na objekty vytlačené 3D tlačiarňou. Luka vo svojej
tvorbe reaguje aj na končiacu sa pandémiu. Namaľoval srd-

Spomíname na zberateľa
a kultúrnika Jána Gonosa
V piatok 7. januára nás vo veku 80 rokov opustil zberateľ, autor
knihy Dolný Kubín na historických pohľadniciach, organizátor
búrz zberateľov, tlmočník a bývalý člen pracovného tímu vedenia mestského úradu Ján Gonos.
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Narodil sa v Lučenci, kde aj vyštudoval a pracoval. Neskôr
pôsobil v Žiline, kde dlhoročne spieval v Žilinskom miešanom zbore. Pred 40-timi rokmi sa usadil vo Vyšnom Kubíne. Okrem svojej profesie sa začal venovať športu, trénoval
mladších žiakov futbal, ale veľkú časť voľného času odovzdal
svojej zberateľskej vášni. Dušan Krížo z Filatelistického klubu D. Kubín na neho spomína ako na zanieteného zberateľa.
„Zbieral známky, pohľadnice, staré knihy, staré tlače, odznaky. Venoval sa aj kultúre, chodil na divadelné predstavenia
v meste a zapájal sa do organizovania podujatí v obci Vyšný
Kubín, kde aj žil. Za filatelistický klub D. Kubín treba poďakovať Jankovi za to, že sme našli miesto, kde sa filatelisti pravidelne schádzajú už mnohé roky. Bol to priateľský človek,
takže na neho spomínam len v dobrom,“ uviedol Dušan Krížo.
Zbieraš niečo? Nie? Tak budeš!
Vďaka svojej zberateľskej záľube precestoval aj so svojimi
priateľmi celé Slovensko a navštevoval burzy zberateľov
najmä v Žiline, Košiciach a Lučenci. Tam vznikol nápad realizovať podobné burzy aj v D. Kubíne. Tak od roku 2007 spolu
s Jozefom Tisoňom a neskôr Jindřichom Masarovičom realizovali v MsKS ročne štyri zberateľské burzy. Navštevovali ich
zberatelia z celého Slovenska. Významnou časťou jeho zbierok boli historické pohľadnice. K záľube zbierania pohľadníc
priviedol aj svoju dlhoročnú priateľku Janku Nemčekovú.
Výsledkom boli spoločné výstavy historických pohľadníc na
tému Vianoce, Veľká noc a Ženy v klobúkoch. „Pri našom prvom stretnutí sa ma opýtal, či niečo zbieram, pretože to bolo
jeho. Spýtať sa každého, či niečo zbiera. Keď som povedala,

ce, ktoré potrebuje dýchať. Dielo sa volá C-1920 a odkazuje
na dávnejšiu španielsku chrípku.

V spomínanej bibliofílii sa o Lukovi dočítame: „Rozprávač príbehov. Bod v čiare. Kresliace dieťa. Už dávno dospelý muž, na
svet sa však stále dokáže dívať akoby detskými očami. Čisto
a neskreslene. Sníva sny o kráse, o nekonečnom vesmíre ľudskej duše.“ Luka dodáva: „Musíme za sebou zanechávať hodnoty. Pretože nikto z nás tu nebude večne, ale to, čo robíme,
môže byť večné. A malo by byť večné.“
text a foto: redakcia
že nie, hlesol - tak teda budeš zbierať - a priviedol ma tým
k zberateľstvu. Spoznala som krásy starých pohľadníc. Odvtedy som ich zozbierala veľa. A veľa mi ich Janko aj doniesol z búrz. Mám čo robiť celý dôchodok, aby som ich dala
všetky dokopy a zoradila. Často sme chodievali do maďarského Egru, on ako tlmočník. Mal tam veľa priateľov, skoro
ako rodinu. Pri večerných prechádzkach po meste sa vždy
zastavil v antikvariátoch, v obchodíkoch a starožitnostiach.
V tej jednej objavil knihu Eger na historických pohľadniciach.
Viackrát si ju prelistoval, veľmi sa mu páčila. A zaumienil si,
že takúto knihu bude mať aj Dolný Kubín,“ spomína priateľka
Janka Nemčeková. Ján Gonos neostal iba pri želaní, ale spolu s ďalšími zberateľmi sa pustil do zostavovania knihy, ktorá
bola uvedená do života v roku 2012 a v roku 2013 rozšírená
o druhé vydanie.

Maďari ho vždy vyhľadali, aby im tlmočil
Aktívna znalosť maďarského jazyka priviedla Jána Gonosa
k mnohoročnej spolupráci s mestským úradom. Ako tlmočník bol súčasťou pracovného tímu vedenia mesta pri nadväzovaní a udržiavaní spolupráce s maďarským partnerským
mestom Eger. „Je ho obrovská škoda, pretože bol priateľský,
mal nadhľad. Vedel vytvoriť takú dobrú domácu atmosféru.
Keď prišli Maďari z Egru do D. Kubína, vždy ho vyhľadali, aby
im tlmočil. Klobúk dole pred jeho prácou a činnosťou. Rád
na neho spomínam. Bol to človek s veľkým srdcom, ochotný,
priateľský,“ spomína bývalý primátor Ľubomír Bláha.
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Jana Greššová; foto: redakcia
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V tomto školskom roku sa žiaci 1. stupňa Základnej školy Petra Škrabáka zapojili do projektu
Školská vkladná knižka. Jeho cieľom je u žiakov podporiť a rozvíjať finančnú a čitateľskú gramotnosť i jazykové zručnosti.

I

Projekt sa realizuje na Slovensku už
od roku 2000 s hlavným cieľom motivovať deti k čítaniu s porozumením
a písaniu diktátov. Do Dolného Kubína
a aj na Oravu táto myšlienka prišla po
prvýkrát vďaka Základnej škole Petra
Škrabáka. Deti čítajú a píšu diktáty, za
ktoré sú odmeňované dukátmi. Fiktívna mena sa zbiera do školskej vkladnej
knižky. „Projekt nás zaujal. S pánom
Mahdalom, s ktorým na projekte spolupracujeme, sme mali veľmi dobré
skúsenosti a videli sme, že jeho aktivity sú interaktívne a zmysluplné. Deti si
často myslia, že peniaze sú z bankomatu alebo ich jednoducho mama s otcom
donesú. Učiť finančnú gramotnosť na
prezentácii nejakej spoločnosti sa nám
nezdalo celkom rozumné. Filozofiou
tohto projektu je: To, čo si zarobíš, môžeš minúť. A vidno, či to míňa prvák,
druhák alebo štvrtáci. Majú úplne iné
rozmýšľanie. Kombinovali, dokonca

sa niektorí spojili, aby si mohli kúpiť
niečo väčšie. Niektorí kupovali veci
sebe, iní rodičom,“ vysvetlila riaditeľka
ZŠ P. Škrabáka Mária Studeničová.
Ovocie úsilia zbierajú na šk. trhoch
Každá učiteľka si vo svojej triede určila systém, koľkokrát budú deti čítať,
písať a čo vlastne budú písať. Za to im
prideľovala body - dukáty. Po skončení
polroka si deti mohli dukáty vymeniť na
školských trhoch za knihy, hračky, kancelárske potreby, sladkosti či iné drobnosti. Motivácia pokračovať v zbieraní
dukátov je veľká. Na konci roka na deti
čakajú ďalšie trhy. „Škola sa zapojila do
projektu, ktorý je rokmi overený. Máme
spätnú väzbu od detí a ich učiteliek, že
deti to naozaj baví. Čítať a písať diktáty
za dukáty. Po skúsenostiach z minulosti
viem, že po prvých trhoch sa to chcenie
trénovať doma diktáty a čítanie s porozumením ešte viac naštartuje,“ ozrejmil
autor projektu Miroslav Mahdal.
Aj keď projekt vznikol pred dvadsiatimi
rokmi, na mnohých školách sa úspešne
realizuje a má želaný efekt. V budúcnosti plánujú organizátori rozšíriť ciele
projektu aj o narábanie s fiktívnou menou dukátov na šetrenie a investovanie.
Jana Greššová

www.dolnykubin.sk
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Koncertný majster
sa stretol s deťmi
z Oravy a Liptova
Začiatok jarných prázdnin patril v Základnej umeleckej škole Ivana Ballu vzdelávaniu. Na základe pozvania vedenia
školy a učiteľky pani Marty Mikšíkovej sa
v pondelok 7. marca uskutočnil v priestoroch školy metodický deň pre učiteľov
a žiakov husľového oddelenia, ktorý viedol Jozef Kopelman.

I

„Stretli sme sa na metodickom dni
pána profesora Kopelmana, významného pedagóga a docenta na konzervatóriu a VŠMU v Bratislave. Tento rok
sa stretávame už tretíkrát po dlhšej
pandemickej prestávke. Naša škola je
s pánom profesorom veľmi spätá, naša
žiačka Anežka Kurajdová bola aj jeho
žiačkou. Pomáha však aj iným žiakom
s prípravou na medzinárodné súťaže,“
uviedla Zuzana Retišáková, zástupkyňa
riaditeľa ZUŠ Ivana Ballu.
Videl tu veľa talentovaných detí
Jozef Kopelman sa po ukončení aktívnej koncertnej činnosti venuje najmä pedagogickej práci, je uznávaným

foto: redakcia

Vkladné knižky sú
v ZŠ Petra Škrabáka novým hitom

husľovým pedagógom. Ešte ako aktívny hráč začal v roku 1983 vyučovať na
VŠMU i na Konzervatóriu v Bratislave
a dodnes na oboch školách pôsobí ako
docent. Vychoval rad huslistov, ktorí
sa výborne uplatnili nielen doma, ale
i v zahraničí. Pôsobí ako umelecký poradca orchestra Komorní sólisti Bratislava. Popri pedagogickej práci sa venuje i dirigovaniu. Pravidelne je pozývaný
do porôt významných medzinárodných
súťaží. „Osobne s takými malými deťmi pracujem veľmi málo. Samozrejme
prípravné ročníky sú u nás tiež, tam

sa robí výber najtalentovanejších detí.
V umeleckých školách v meste je veľa
zaujímavých detí a viem, že práca s nimi
tu vždy bola na veľmi vysokej úrovni,“
ozrejmil Jozef Kopelman. Vďaka otvoreným hodinám sa žiaci dostávajú do
priameho kontaktu s odborníkmi, čo
môže mať veľký vplyv na ďalšiu motiváciu k vzdelávaniu v umeleckej oblasti.
Zúčastnení pedagógovia ocenili túto
aktivitu ako prínosnú pre výučbu žiakov
a odovzdávanie vzájomných skúseností. Pozvanie na metodický deň prijali aj
ďalšie tri ZUŠ z Oravy a Liptova.

Najnovším úspechom žiačok ZUŠ Ivana
Ballu sú umiestnenia na 24. ročníku súťaže Prešporský Paganiny v Bratislave.
Patricia Baltazárovič získala 1. miesto
v 3. kategórii, Eva Žmijáková 3. miesto
v 3. kategórii a Anežka Kurajdová
1. miesto vo 4. kategórii. Patricia a Anežka ako laureátky svojich kategórií budú
reprezentovať svoju školu a mesto Dolný Kubín 5. apríla 2022 na koncerte vo
Viedni.

Ako nás drogy
poznamenali

Pavol 3 roky pôsobil ako laický terapeut a svoje posolstvo šíri ďalej. Michal
upevnil svoj vzťah s mamou Katkou,
ktorá je pre neho najväčšou oporou. „Je
ťažké radiť druhým, v čom som si sama
nevedela poradiť. Je potrebné počúvať,
vnímať, čo sa deje a nezametať mu cestičku,“ odporúča mama Katka. Téma
debaty sa týkala aj toho, ako droga
môže narušiť vzťahy s blízkymi, akými
náhlymi zmenami správania si prechádza drogovo závislý alebo ako vyhľadať
odbornú pomoc. Doktorka Marcela Sarnovská poukázala tiež na to, že členovia rodiny sa stávajú spoluzávislými a to
vtedy, keď sú vystavení istému obmedzeniu zo strany závislého a ich emócie
a správanie sú tým kontrolované.

O skúsenosti z praxe sa podelil policajný preventista Tibor Šándor. Opísal, ako polícia zasahuje v eliminácií
dílerstva v regióne a poskytol kroky,
ako správne poučiť deti o tejto problematike. Vyzdvihol aj to, aká je dôležitá
disciplína a komunikácia. „Mladých
ľudí učím asertivite, hlavne, aby to neskúšali. To je základ, neskúsiť drogu. Je
lepšie tomu predísť, nestať sa otrokom
závislostí, ale snažiť sa zdravo žiť, mať
svoj úsudok a vôbec, pozerať sa na to,
že droga mi skracuje život nielen duševný, ale aj fyzický,“ objasňuje policajný
preventista Tibor Šándor.

Občianske združenie Ženy Orava v spolupráci s Or. knižnicou A. Habovštiaka pripravilo v prvý marcový štvrtok diskusiu
na tému „Ako nás drogy poznamenali“.
V rámci série besied s názvom „Večery
o živote“ hostia diskutovali o tom, ako
začína cesta k drogám, čo všetko ju sprevádza a ako sa závislosti zbaviť.

I

„Dôvod, prečo to robíme, je ten, že
sa to môže týkať každého jedného
z nás. Je to príležitosť zmeniť svoje
správanie na základe príbehov, ktoré tu
zazneli,“ hovorí predsedníčka OZ Ženy
Orava Liba Chiara Hladeková.
Druhá šanca na nový začiatok
Svoj príbeh vyrozprávali Pavol a Michal,
ktorí podstúpili terapiu v centre pre
liečbu drogových závislostí Rieka. Vďaka skupinovej terapii sprevádzanou arteterapiou dostali druhú šancu na nový
začiatok a stali sa súčasťou komunity.

Nominácie na Knihu
Oravy sú známe
Oravská knižnica Antona Habovštiaka
vyhlásila 14. ročník čitateľskej súťaže
Kniha Oravy. Nominácie sú už známe
a teraz nastal čas hlasovať za konkrétne
knihy, ktoré boli vydané v roku 2021 a sú
späté s regiónom tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti.
O titul Kniha Oravy 2021 súťaží dovedna
24 kníh, 16 v kategórii beletria a 8 v kategórii odborná literatúra.

Jana Greššová

Alica Batunová; foto: redakcia

Závislosť je veľké puto
„Liečba je opak závislosti. Smeruje
k oslobodzovaniu sa. Má pravidlá, prísny režim, aby cez disciplínu človek prešiel postupne k uvoľneniu sa z puta závislosti a zažíval vlastnú zodpovednosť
za svoju slobodu,“ vysvetľuje psychiatrička Marcela Sarnovská.

I

„Hlasovanie prebieha od 1. marca
do 8. apríla. Dať hlas je možné formou hlasovacieho lístka, ktorý nájdete
na našej webovej stránke alebo na sociálnej sieti, prípadne aj online formulárom. Hlasovací lístok môžete vyplniť
aj osobne na jednotlivých oddeleniach
knižnice a vhodiť hlas do pripravenej
urny,“ povedala Mária Babík Ferancová z Oravskej knižnice A. Habovštiaka.
O titul Kniha Oravy 2021 bojujú knihy
z pera autorov, ktorí už súťažili v predošlých ročníkoch, ale objavili sa aj autori,
ktorí súťažia po prvýkrát. Vyhodnotenie 14. ročníka súťaže bude 26. apríla.
Vtedy knižnica ocení nielen autorov

11 – spoločnosť

víťazných publikácií, ale aj troch hlasujúcich čitateľov. „Z víťazných kníh
na prvých troch miestach sa uskutoční
už tradične aj putovná výstava v knižniciach v rámci Žilinského samosprávneho kraja. V Oravskej knižnici Antona
Habovštiaka bude výstava od 2. do
24. augusta 2022. Za uplynulých 13 rokov súťažilo celkovo 304 publikácií. Ktoré knihy získajú ocenenie Kniha Oravy
2021, je teda len na čitateľskom hlasovaní. Viac informácií o súťaži ako aj zoznam všetkých kníh nájdete na stránke:
www.oravskakniznica.sk.
redakcia

www.tvdk.sk

Slovenskí parahokejisti majú za sebou historicky prvé vystúpenie na vrcholnom podujatí. Podarilo sa im prebojovať na zimné paralympijské hry, ktoré sa konali v Pekingu.

I

Pocity výpravy po príchode vystihol
rodák z Námestova Peter Štít: „Pre
nás je paralympiáda odmenou, splneným snom, vychutnali sme si tento
krásny zážitok.“ Naši parahokejisti si
v Číne potrebovali zvyknúť nielen na
časový posun alebo iné klimatické
podmienky, ale najmä na olympijský
ľad. Je však viac než symbolické, že
zápasy v skupine B odohrali na tom istom štadióne, kde Slovensko len pár
dní predtým získalo bronzovú medailu.
V reprezentácii okrem Štíta nechýbali
ani ďalší rodáci z Oravy: z Trstenej Eduard Lepáček, Slavomír Ferenčík, Dávid
Korman, Miroslav Stašák a z Dolného
Kubína Miloš Večerek. Zo 14-člennej
parahokejovej výpravy obsadila Orava
takmer polovicu – 6 hráčov, čo je len
dôkazom, že liahňou týchto talentov sa
stal dolnokubínsky parahokejový tím.
Zápasové výsledky
Vo svojom prvom zápase sme sa stretli
s domácou Čínou, s ktorou sme prehrali
7:0. Štyrikrát nás prekonal Shen. V druhom zápase na nás čakalo Taliansko.
Išlo už o vyrovnanejší súboj, ktorý sa
v riadnom hracom čase skončil nerozhodne a rozuzlenie napokon neprinieslo ani predĺženie. Rozhodovalo sa až
v samostatných nájazdoch, v ktorých
nám chýbalo šťastie. Historicky prvý zápis, kto strelil gól do súperovej brány na

www.dolnykubin.sk

paralympiáde, patrí Dávidovi Kormanovi z Trstenej, ktorý talianskeho gólmana
prekonal pred koncom druhej tretiny.
Parahokejsti ukončili svoje účinkovanie
v Pekingu zápasom proti Česku, ktorý
skončil v náš neprospech 3:0. „Je veľmi
ťažké súperiť s tímami, ktoré hrajú iba
hokej a celý deň sa môžu sústrediť. Každý sa musí pozrieť do zrkadla a povedať
si, čo dokáže urobiť lepšie i aké má celkové športové ciele,“ hodnotil kapitán
Marián Ligda. „Myslím si, že hanbu sme
určite neurobili, výsledky aj výkony boli
dobré. Chalani sa nemajú za čo hanbiť,“ dodal generálny manažér Miroslav
Dráb.
V osmičke najlepších
Iba po 11 rokoch od „vzniku“ parahokeja na Slovensku sa naši športovci
– mnohí s vážnymi zdravotnými hendikepmi – prebojovali medzi 8 najlepších
krajín na svete. Napriek pochopiteľnému sklamaniu ide o veľký úspech pre
slovenský paralympijský šport a osobitne pre Dolný Kubín, ktorého zverenci
sú vždy odhodlaní víťaziť. Bude výzvou
ďalej profesionalizovať a zlepšovať
podmienky pre slovenských i oravských
parahokejistov, pretože všetky oči sa
upierajú na ďalšie vrcholné podujatie
v Miláne 2026.
redakcia
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Lyžiar Marek Kubačka siahal v Pekingu
na medailu
Zimné paralympijské hry v Pekingu sa
skončili v nedeľu 13. marca. Okrem parahokejistov tam mal Dolný Kubín svoje
zastúpenie aj v ďalšom športe. V paraalpskom lyžovaní sa predstavil náš rodák
Marek Kubačka (33) so svojou navádzačkou Máriou Zaťovičovou.

I

Na programe mali ako prvú disciplínu obrovský slalom. Prvé kolo bolo
pre úplne nevidiaceho pretekára úspešné. Skončil na piatom mieste. Čo si Marek s Máriou povedali na štarte? „Len
aby išiel Marek za hlasom, to bolo všetko pre Mareka, lebo väčšinou keď poslúchne a ide za hlasom, má vtedy najlepšiu jazdu,“ hovorí Mária Zaťovičová.
Po druhom kole v obrovskom slalome
bolo jasné, že Marek siahal na medailu.
Zo štvrtého miesta v obrovskom slalome (1:54,92) dýchal na krk ďalšiemu
slovenskému pretekárovi Miroslavovi
Harausovi, ktorý si z Pekingu odniesol
bronz. Zaostal za ním o pol druhej sekundy. Marek neskrýval sklamanie. Túžil po medaile.

foto: SPV - Roman Benický

Oravskí parahokejisti sa premiérovo
predstavili v Pekingu

Slalomové prekvapenie
Súťažný program v Pekingu uzatváral v posledný deň paralympiády slalom. Marek v tejto disciplíne príjemne
prekvapil, keď skončil na výbornom
šiestom mieste s časom dohromady
v oboch kolách 1:46,40. To, že slalom
je pre Mareka „doplnkový“, potvrdzuje
jeho navádzačka: „My v slalome nikdy
neočakávame extrémny výsledok. Dnes
však Marekovi sadla trať, sadli kopec
i brány, mal hlavu vyčistenú, čo je najlepšie, čo sa mohlo stať a je z toho pekný výsledok,“ tešila sa Mária Zaťovičová. Marek Kubačka súťaží v disciplínach
pre zrakovo znevýhodnených športovcov. Oslepol ako deväťročný pri ope-

kaní v prírode po výbuchu nádoby od
spreju. Na paralympiádach nie je žiadnym nováčikom. Pravidelne sa ich zúčastňuje už 16 rokov. Má za sebou Turín
(2006), Vancouver (2010), Soči (2014),
Pjongčang (2018) a najnovšie aj Peking
(2022). S navádzačkou Máriou Zaťovičovou spolupracuje už osem rokov. Spolu dosiahli jeho životný úspech – titul
majstra sveta v roku 2019 v Slovinsku
(Kranjska Gora/Sella Nevea).

Projekt basketbalovej prípravky žne
prvé úspechy

šli k prípravke. Momentálne máme dve
súťažné družstvá mladších mini žiačok
pre súťaž U11 a tiež družstvo mladých
žiačok, čo je súťaž U13. Tieto dve družstvá reprezentujú Dolný Kubín pod hlavičkou Orava BasCats. Do súťaže ich
prihlasujeme my ako MBK Ružomberok,“ doplnil Radoslav Popelka, riaditeľ
a manažér MBK Ružomberok.

Mestský basketbalový klub (MBK) Ružomberok rozšíril svoje pôsobenie do
D. Kubína pred štyrmi rokmi. Vďaka
nemu žiačky tunajších základných škôl
nazreli do sveta basketbalu a stali sa
tak súčasťou najúspešnejšieho ženského
basketbalového klubu na Slovensku.
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„V našom portfóliu máme aj mládež,
preto sme sa do našich aktivít rozhodli zapojiť aj Dolný Kubín. Sme veľmi
vďační vedeniu mesta, ako aj miestnym a okolitým školám, ktoré s nami
spolupracujú a podporujú nás v rámci
daných možností,“ uviedol Radoslav
Popelka, riaditeľ a manažér MBK Ružomberok.
Dolnokubínske basketbalistky hrajú
slovenskú ligu
„Keď zhodnotím štyri roky, ktoré
v Dolnom Kubíne pôsobíme, naša spokojnosť je veľmi veľká. Máme už postavenie družstva, ktoré hrá slovenskú
ligu. Čiže dievčatá sú zapojené do profesionálneho basketbalu a chodia na
zápasy po celom Slovensku. Hrajú proti
Banskej Bystrici, Bratislave či Košiciam.
V Dolnom Kubíne takéto ponímanie
profesionality v dievčenskom basketbale ešte nebolo,“ povedal Tomáš Hacaj, manažér MBK Ružomberok. „Začali
sme skúškami všeobecnej pohybovej
prípravy pre deti predškolského veku.
Skúšky pokračovali aj na základných
školách a na prvom stupni, až sme pri-

jemné, či nie?“ „Je to milé a človeka to
ťahá dopredu, keď niekto príde a zapraje, spýta sa, aké to bolo. Tieto veci
vnímam veľmi pozitívne,“ odpovedal
Marek Kubačka.
redakcia; foto: SPV - Roman Benický

Na záver pekinskej paralympiády sa ho
známy športový novinár Stano Ščepán
spýtal: „Šieste miesto je skvelé, všimol
som si, že ti tu všetci prajú, aj súperi ťa
povzbudzujú. Aspoň to je pre teba prí-

Do projektu je zapojených viacero základných škôl
Do projektu basketbalovej prípravky
v Dolnom Kubíne sa zapojilo viacero
tunajších základných škôl a v súčasnosti začal MBK Ružomberok spolupracovať aj so ZŠ v Oravskom Podzámku.
„U nás v Podzámku sme vytvorili základňu, primárne pre deti z našej obce,
ale chceme zapojiť aj obce z okolia,
aby bola naša základňa čo najväčšia.
Začíname s rytmikou, gymnastikou
a postupne sa venujeme všeobecnému
rozvoju. Následne žiakov posúvame do
Dolného Kubína. Momentálne už máme
tri žiačky a ďalšie tri sú v družstve mladších,“ dodal Marián Gajdoš, riaditeľ ZŠ
s MŠ Oravský Podzámok. „Sme radi,
že boli oslovené aj naše deti. Hýbu sa
a zároveň robia niečo zmysluplné, lebo
sami vidíme, že ak ich nezapojíme do
nejakej aktivity, tak je to veľmi zlé,“
doplnila Mária Studeničová, riaditeľka
ZŠ Petra Škrabáka.
Nábor mladých basketbalistiek do
MBK Ružomberok
MBK Ružomberok plánuje prilákať do
svojho tímu ďalšie nádejné hráčky.
Žiačkam základných škôl chce podať
pomocnú ruku a ukázať, že basketbal môže byť pre ne ten správny smer.
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„Chceme do nášho klubu pritiahnuť
ďalšie dievčatá. MBK Ružomberok sa už
zúčastňuje aj medzinárodných súťaží.
Snažíme sa deťom umožniť viac pohybu, nie však len na úrovni záujmového
krúžku, ale riadne fungujúceho športového klubu. Na Orave je o tento šport
veľký záujem a cieľom je priviesť žiačky
k niečomu sofistikovanému, čo má aj
konkrétny výstup,“ povedal Radoslav
Popelka. „Keďže náš klub s dlhoročnou
profesionálnou históriou znovu otvára
svoje dvere pre región Dolného Kubína,
budeme veľmi radi, ak rodičia využijú túto výnimočnú šancu zapojiť svoje
deti do športového procesu, akým náš
klub na pôde Dolného Kubína disponuje. Preto hľadáme dievčatá narodené
od roku 2009 až po rok 2015,“ zhrnul
Tomáš Hacaj. Viac informácií získate
na telefónnom čísle 0917 642 733. Prípadne stačí prísť priamo na tréning do
telocvične Strednej zdravotníckej školy
v Dolnom Kubíne, a to v každý pracovný
deň od 16:00 do 18:00 hod.
text a foto: redakcia

Nasnímajte kód
a pozrite sa, ako vyzerá
tréning našich mladých
basketbalistiek.

www.tvdk.sk

Dolný Kubín hostil
Visegrad Junior Armwrestling GP
V sobotu 5. marca sa v Dolnom Kubíne uskutočnila Medzinárodná súťaž juniorov
v pretláčaní rukou. Visegrad Junior armwrestling Grand Prix je súťaž s dlhoročnou
tradíciou. Každý rok ju organizuje jeden zo štátov V4 a rok 2022 pripadol na Slovensko. Dejiskom už 18. ročníka sa stalo práve naše mesto.

foto: redakcia

I

V telocvični Gymnázia P. O. Hviezdoslava sa zišli športovci
zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska, ktorí svoje krajiny reprezentujú na najvyšších podujatiach, ako majstrovstvá Európy a majstrovstvá sveta. „Súťaž je určená pre vekové
kategórie do 15 rokov a do 21 rokov. Jednotlivé kategórie sú
rozdelené do váhových kategórií a spoločnú open kategóriu
nebudeme mať,“ povedal Peter Kasan, organizátor podujatia. „V prvom rade musím pochváliť účasť, tá je vynikajúca.
Som veľmi rád, že Slováci ťahajú za ten dlhší pomyselný koniec povrazu. Teším sa z veľkého záujmu športovcov. Z pohľadu technickej vyspelosti pretekárov môžem povedať, že
na to, že sú to mladí športovci, ide im to naozaj veľmi dobre,“
dodal Ján Germanus, prezident Slovenskej asociácie pretláčania rukou. „Verím, že si zoberieme najviac zlatých medailí
a že dokážeme, že naši športovci sú pripravení na majstrovstvá Európy, ktoré sa uskutočnia na začiatku mája,“ doplnil
Gabriel Harčarik, rozhodca 2. triedy.

na Slovensku, druhý v Maďarsku a tretí v Českej republike.
Výsledky 18. ročníka, ktorý bol v Dolnom Kubíne, nájdete na
stránke www.facebook.com/armsport.sk. Na popredných
miestach sa umiestnili aj reprezentanti Slovenskej republiky
a špeciálne i zástupcovia Oravy, kde vyrástli niekoľkonásobní
majstri sveta či Európy.
redakcia

O víťazstvo bojovalo 70 športovcov
V Dolnom Kubíne sa zišlo celkovo 70 športovcov. Na medzinárodnú súťaž sa začali pripravovať už niekoľko mesiacov
vopred. „Veľmi sa nám tu páči, v Maďarsku nemáme takéto
veľké súťaže. V najťažšej váhovej kategórii máme silné zastúpenie. V kategórii 80 plus máme až 16 súťažiacich. Dúfame,
že budeme mať dobré umiestnenia. Je nám ale ľúto, že sa
súťaže nezúčastnili Poliaci. Verím však, že na majstrovstvách
Európy v Rumunsku a na majstrovstvách sveta v Turecku sa
všetci juniori opäť stretnú,“ povedali zástupcovia maďarského armwrestlingového klubu.
Medzinárodnú súťaž juniorov v pretláčaní rukou začala organizovať pred 18 rokmi slovenská, česká a maďarská federácia, neskôr sa pridali aj Poliaci. Premiérový ročník sa konal

www.dolnykubin.sk
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Zápisky z mestskej kroniky - rok 1972 (II.)
Najzaujímavejšou časťou mestskej kroniky z roku 1972 je zápis, venujúci sa ochrane kultúrno-historických pamiatok mesta. Vtedajší kronikár ho uvádza tým, že obdobne ako u väčšiny vyspelých
krajín, stala sa i u nás starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva minulosti predmetom záujmu štátu. Ten prevzal na seba povinnosť komplexne zabezpečovať prostredníctvom svojich orgánov ochranu kultúrnych pamiatok, ktoré predstavujú pre každú krajinu, oblasť, okres, mesto či
obec nenahraditeľné bohatstvo, kultúrny odkaz predkov. Pokračujeme v článku z minulého čísla.

I

Medzi významnejšie budovy v pamiatkovej ochrane mesta
Dolného Kubína patria:

Novákovský dom č. 284 stál z druhej strany Slávie ku Kohútovmu sadu. Bol to rodný dom roduverného mladíka Dušana
Kardošša, ruského legionára, ozdobený jeho pamätnou tabuľou. Pri jej odhalení 28. októbra 1928 mal slávnostnú reč
Dr. Jur Janoška, gen. biskup ev. cirkvi na Slovensku.
Katolícky kostol stavaný v rokoch 1622-1630, viackrát renovovaný v rokoch 1736 a 1880. Bol znovu stavaný a vysvätený
dňa 2. augusta 1887. Zo starého kostola je epitaf Jóba Zmeškala s manželkou, rod. Szentiványi z roku 1622.
Bývalý farský dom, potom rím.-kat. škola, z r. 1776 so soškou
mariánskou z r. 1759 a nápisom na stene (chronostikou).
Hotel Biheller - pôvodne tu bola synagóga. Židia mali istú
dobu totiž dve synagógy, jednu neológovia a druhú ortodoxní. Potom bola tu aj židovská škola. Neskoršie bol premenovaný na hotel „Kultúra“. Na jeho rumoviskách vyrástol dnes
už moderný, reprezentačný hotel „Orava“.

bývala kvetná záhradka ohradená latkovým nízkym plotom
so strieškou pozdĺž pribitej dosky. Vrchovec štíta je zakončený stĺpikom, tulipánom, slnkom, zástavkou i kohútom. Vchod
do dvora je uzavretý bránicou pre ľudí a bránou pre vozy, ktorá je chránená šindľovou strieškou. Dvermi zo dvora sa vojde
do kuchyne cez malý pitvor, v ktorom býva rebrík na pôjd.
V kuchyni bývalo rozložité ohnisko s kozubom. Z ohniska
boli dvere do pekárskej pece, ktorá bola už v druhej izbe
a ňou i okurovali „svetlicu“. Z ohniska šiel dym hore kozubom
na pôjd a cez „piecku“, lapačom iskier a z pôjdu predieral sa
popod strechu dymníkmi von. Neskoršie namiesto ohniska
užíval sa už „šparhet“ - šporák a namiesto rozložitej pece
štíhle, oravské bahríkové kachle. No komína oravské drevenice ani dnes nemajú. Dym vychodí z domu len starou cestou.
Pri zámožnejších gazdoch stretávali sme sa s pavlačmi, ktorá
nahradzuje obvyklý odkvapový chodník pred oblokmi. Pod
takýmto domom býva pivnica. Stavba robí dojem poschodového domu. Dva veľké ohne v rokoch 1893 a 1895 premenili
tvárnosť starého Kubína. Drevené domčeky z námestia Radlinského ulice zmizli, posledný prestavbou Chodákovského
domu. Na námestí zjavili sa už poschodové domy.

Oravské kasárne a dôstojnícke domy boli postavené v rokoch 1922 až 1930 pre vojsko Horského pešieho pluku 1.
V súpise kultúrnych pamiatok sa nachádzajú aj dnes už
nejestvujúce domy:
Dom č. 5 zľudovelý biedermeier so stĺpikmi bez funkcie.
Dom č. 23 pôvodne barokový a v 19. stor. rozšírený.
Dom č. 24 barokový zo začiatku 19. storočia.
Dom č. 28 biedermeierový z roku 1830.
Dom č. 33 pôvodne nárožný, barokový z 18. storočia.
Dom č. 285 je farbiarsky dom z konca 19. storočia.
Dom č. 282 je poschodový sedliacky dom s pavlačou z 18. st.
Drevených domov bolo v Kubíne 54. Na Jánoškovej ulici 16,
na Medzihradníku päť, na Matúškovej ul. 17, na námestí jeden dom Szonthágovský, na Radlinského ul. päť a za stanicou
10 drevených domčekov. Pred 150 rokmi boli takmer všetky
domy stavané z dreva, nizučké s jedným lomeným štítom. Od
Kraľovian až po Suchú Horu všetky dediny boli z dreva. Veď
príroda dala hojne materiálu na vyše 50-tisíc hektároch hory
malej Oravy. Nie div, že vykazovala najviac drevených domov,
až 95 %. Najtypickejší rys takéhoto oravského domu je lomený štít. Je to typ v štýle podtatranskej dediny, lebo ho vytvorila jedna potreba a rovnaké podmienky. Domy sú stavané čelom do ulice. Oblôčky sú zrazené celkom k sebe. Pred domom

V Záskalí je zvonica z roku 1860. Je to ľudová stavba renovovaná v roku 1924.
V Bysterci je empírový kaštieľ zo začiatku 19. storočia. Je to
bývalý kaštieľ Smrečánych.
Roku 1774 a 1778 úradný súpis oravských kostolov a kaplniek udáva, že Mokraď má súkromnú kaplnku, postavenú zo
zbožnosti pána Jozefa Abaffyho v roku 1778. Predtým ten istý
Abaffy v spomienke na svoj pôvod z Hornej Lehoty dal podobne ako v Hornej Lehote, tak aj v Mokradi postaviť kaštieľ
s uhlovými vežami v barokovom slohu.
originálny zápis z mestskej kroniky z roku 1972
spracoval Vladimír Adamec; foto: Ján Brodňanský (1972)
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FOTOHÁDANKA
Viete, aký objekt je na fotografii a v ktorej obci
sa nachádza? Dávame Vám ho zároveň ako tip
na príjemnú vychádzku do blízkeho okolia.
Odpovede posielajte na sutaz@dolnykubin.sk
do 18. apríla 2022.
Vyžrebovaného výhercu odmeníme.
Vo februárovom čísle bol predmetom fotohádanky
kaštieľ v Jasenovej, o ktorý sa dlhé roky staral
český herec Svatopluk Matyáš.
Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali pani Margitu K.
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