
Kubín
Oravská galéria predstavila dve jubilejné expozície. 
Pre Evu Ľuptákovú, ako riaditeľku, boli posledné
Galériu viedla 36 rokov. Na nádvorie Župného domu sa s ňou prišli rozlúčiť stovky ľudí z najrôznejších 
oblastí života. Na strane 6 hodnotí Eva Ľuptáková svoje pôsobenie a vracia sa k začiatkom galérie.
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I „Tu sa po odstránení starého živičné-
ho povrchu položil nový asfalt. Takis-

to sme zrekonštruovali chodník na Mie-
rovej ulici. Ide o dlhodobú požiadavku 
obyvateľov bytovky 1966, kde bol po-
zdĺž celej bytovky v dĺžke približne 70 
metrov položený nový asfaltový povrch. 
Obdobné rekonštrukcie sme robili aj na 
sídlisku Bysterec, predovšetkým sme 
zrealizovali chodníky pri dvoch výško-
vých bytovkách od štátnej cesty 1/70  
a to v dĺžke tridsať a sedemdesiat met-
rov,“ vysvetlil Miroslav Kosmeľ, vedúci 
odboru dopravy, miestneho hospodár-
stva a cestovného ruchu MsÚ. 

Nový povrch dostal aj chodník o roz-
lohe 520 m²
Na Bysterci tiež mesto ukončilo práce 
na oprave chodníka pred bytovým do-
mom 1201 na ulici SNP. Stodvadsaťpäť 
metrový chodník o rozlohe 520 metrov 
štvorcových prešiel kompletnou rekon-
štrukciou, vrátane osadenia nových 
obrubníkov s prihliadnutím na bezba-
riérovosť. Mesto chodník zároveň pres-
pádovalo, aby dažďová voda odtekala 

od bytového domu a v čo najväčšom 
množstve končila v priľahlom trávniku 
a nie v kanalizácii.

Opravili chodník na Chočskej a cestu 
na Beňovolehotskej ulici
V lete mesto naplánovalo aj rekon-
štrukciu chodníka na Chočskej ulici na 
sídlisku Banisko. Prvú etapu opravy ko-
munikácie samospráva realizovala ešte  
v minulom roku. V tejto etape komplet-
ne zrekonštruovali úsek v dĺžke 120 
metrov. „Jedná sa o chodník od bývalé-
ho Domu záhradkárov, takzvaná skrat-
ka smer Banisko. Tento chodník robíme 
v etapách. Prvá etapa prebehla minulý 
rok. Tento rok robíme jeho druhú časť 
a ukončíme ju až v úrovni detského 
ihriska, ktoré je situované priamo pri 
tomto chodníku. Finančné prostriedky, 
ktoré sú vyčlenené na túto opravu, sú 
vo výške 7 000 eur. Ďalšou rekonštruk-
ciou, ktorú mesto naplánovalo v tomto 
roku, je rekonštrukcia ulice Beňovo-
lehotská. Ide o miestnu komunikáciu, 
ktorá vedie dopravu na Kubínsku hoľu. 
Z pohľadu dopravy sa jedná o veľmi 

zaťaženú komunikáciu, robí sa takisto 
po etapách. Predmetom stavebných 
prác bolo zafrézovanie a odfrézovanie 
časti asfaltových povrchov a položenie 
nového živičného povrchu v dĺžke 140 
metrov. Snažili sme sa ju vyspádovať 
tak, aby voda nestála na komunikácii 
a bola odvedená buď do priľahlého po-
toka alebo zelene,“ ozrejmil Miroslav 
Kosmeľ. Z mestského rozpočtu bolo na 
opravu komunikácie vyčlenených 35-ti-
síc eur. Jedná sa už o jej tretiu etapu re-
konštrukcie. V najbližších rokoch mesto 
plánuje cestu dokončiť v jednej alebo 
dvoch menších etapách.

redakcia

foto: redakcia

Počas letných mesiacov a septembra mesto realizovalo celoplošné opravy vybraných miestnych 
komunikácií na sídliskách a v mestských častiach. Nový asfaltový povrch dostal chodník na Mie-
rovej ulici na Brezovci a rekonštruovalo sa aj pri Medicentre na ulici Odbojárov v dĺžke 60 metrov. 

Celoplošné opravy komunikácií na 
sídliskách a v mestských častiach
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Ihrisko na Ulici  
Ľudovíta Štúra bude 

bezpečnejšie
Od prvého januára 2020 vstúpila do plat-
nosti nová legislatíva, ktorá sprísňuje 
podmienky bezpečnosti detských ihrísk. 
Zareagovalo na ňu aj mesto Dolný Ku-
bín, ktoré začalo postupne dopĺňať det-
ské ihriská o nové bezpečnostné zóny.

I „Prvým detským ihriskom, do ktoré-
ho sme sa pustili, je ihrisko na Ulici 

Ľudovíta Štúra. Toto detské ihrisko bolo 
vo svahu a dopadové zóny nevyhovovali 
platnej legislatíve a certifikáciám, preto 
sme museli prvky, ktoré tu boli, vybrať 
a opätovne ich osadiť. Okolo detských 
prvkov boli vytvorené ochranné zóny 
práve tam, kde hrozil pád z výšky. Ako 
povrch je použitá guma, ktorá stlmí pád 
až z výšky viac ako dva metre. Takže 
toto detské ihrisko je nanovo usporia-
dané a vymenili sme aj tri amortizované 
prvky,“ vysvetlil Miroslav Kosmeľ, vedú-
ci odboru dopravy, miest. hosp. a cest. 
ruchu MsÚ. Práce na ihrisku na Ulici Ľ. 
Štúra ukončili koncom augusta. Ostat-
né detské ihriská sa postupne upravujú. 
„Čo sa týka ostatných detských ihrísk, 
niektoré ich prvky slúžili viac ako dvad-
sať rokov a logicky nespĺňajú príslušnú 
certifikáciu, preto ich postupne odstra-
ňujeme a vymieňame,“ doplnil Kosmeľ. 
Prvky na detských ihriskách, ktoré ne-
spĺňajú novú legislatívu, chce mesto 
odstrániť najneskôr do konca októbra.

redakcia

Mesto kúpilo  
záhradu OVS  

v centre Kňažej
Mesto Dolný Kubín v letných mesiacoch 
odkúpilo od Oravskej vodárenskej spo-
ločnosti (OVS) pozemky v centre Kňažej 
vo výmere 5 500 metrov štvorcových.  
Takzvanú vodárenskú záhradu malo 
mesto posledné roky v dlhodobom pre-
nájme za symbolické jedno euro.

I „Tento prenájom nám ale končil bu-
dúci rok a OVS prejavila záujem od-

predať tieto pozemky. A keďže sme spo-
luvlastníkmi tejto spoločnosti, využili 
sme príležitosť a ako prví sme prejavili 
o tento pozemok záujem. Získali sme ho 
za znaleckú sumu, ktorá je menej ako 
24 eur s DPH za meter štvorcový. Celko-
vá kúpna suma bola okolo 130-tisíc eur 
vrátane DPH. Na túto investíciu sme sa 
dívali v prvom rade tak, že suma, za kto-
rú mesto vedelo tento pozemok získať, 
bola tak veľmi výhodná, že bolo dôleži-
té ten pozemok kúpiť,“ vysvetlil primá-
tor J. Prílepok. Mesto v tejto chvíli nemá 
s pozemkom žiadne konkrétne plány  
a naďalej bude slúžiť verejnosti.

redakcia; foto: zbgis.skgeodesy.sk

Na zimnom štadióne 
vynovujú sociálne 
zariadenia i šatne

V priestoroch zimného štadióna panu-
je v týchto dňoch stavebný ruch. Na 1. 
poschodí mesto rekonštruuje soc. zaria-
denia. Nový, jednotný štýl dostávajú aj 
hráčske šatne. Tie svojpomocne moder-
nizujú zo svojich zdrojov rodičia žiakov.

I „Prebehlo výberové konanie a vy-
hrala firma, ktorá robí prerábku 

bývalých spŕch a záchodov, z ktorých  
v budúcnosti budú sprchy pre dievčatá, 
sprchy pre chlapcov a prerobí sa záro-
veň aj jedna šatňa pre dievčatá, ktoré 
hrajú hokej a do súčasnej doby nemali 
žiadnu šatňu. Hodnota prác, ktoré sa 
vykonávajú na sociálnych zariadeniach, 
je 16-tisíc eur. V tomto priestore je aj 
šatňa kadetov alebo dorastencov, ktorá 
takisto bola zrekonštruovaná, ale toto 
už robili rodičia svojpomocne. Zrekon-
štruovali omietky, spravili nové nátery 
a vznikli aj nové boxy pre hokejistov. 
Rodičia tiež zrekonštruovali šatňu pre 
šiestakov, spravili opravu starých omie-
tok, opravy podláh, dali nové koberce 
a pridali nové boxy. Rodičia videli, že 
keď malo mesto snahu zrekonštruovať 
priestory pre hokejistov, tak aj oni pri-
ložili ruku k dielu a rekonštruujú tieto 
šatne,“ vysvetlil Štefan Belvončík z od-
boru školstva, kultúry, mládeže a špor-
tu MsÚ. Na zimnom štadióne rovnako 
tak pripravili ľadovú plochu na zimnú 
sezónu. Okrem tréningov hokejistov 
môžu ľad počas korčuľovaní pre verej-
nosť využívať aj občania.

redakcia

Opravili školskú 
kuchyňu v Kňažej, 
pribudol aj robot

Kuchyňa v Základnej škole s materskou 
školou v Kňažej má nový obklad. Škola 
ho musela počas letných mesiacov vy-
meniť na základe odporúčania Regio-
nálneho úradu verejného zdravotníctva. 
Okrem výmeny kachličiek kuchyňu aj 
zmodernizovali. 

I „Obklad bol veľmi zastaralý a pri 
kontrole hygiena konštatovala, že 

by bolo vhodné ho opraviť. Toto leto sa 
nám to podarilo, celková suma opravy 
bola 8 400 eur. Súčasne sme pristúpili aj 
k postupnému dovybaveniu v školskej 
kuchyni. Zakúpil sa tam nový kuchyn-
ský robot v sume necelých 5 000 eur,“ 
vysvetlil Michal Švento, vedúci odboru 
školstva, kultúry a športu MsÚ. „Predo-
šlý robot bol už absolútne z hľadiska 
bezpečnosti nepoužiteľný. Tento nový 
slúži na krájanie a strúhanie zeleniny, 
takisto mletie mäsa, ktoré je potrebné 
pri príprave jedál,“ doplnila riaditeľka 
ZŠ s MŠ v Kňažej Daša Badáňová. Po-
čas školského roka sa v jedálni ZŠ s MŠ  
v Kňažej denne naobeduje viac ako 150 

stravníkov. Slúži žiakom, deťom mater-
skej školy i pedagógom.

redakcia; foto: redakcia
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I „Príprava jarmoku trvá niekoľko me-
siacov. Keďže sa nám od začiatku 

apríla situácia skomplikovala natoľko, 
že sme neboli schopní zaistiť vystupu-
júcich interpretov, tak sme si nechávali 
ešte v auguste otvorenú možnosť, že by 
v nejakom obmedzenom režime predsa 
len bol. Avšak vzhľadom na aktuálne 
prijaté opatrenia, ktoré sú z Úradu vlá-
dy či z Úradu verejného zdravotníctva 
SR sme sa rozhodli, že dolnokubínsky 
jarmok, tak ako ho Dolnokubínčania 
alebo návštevníci mesta poznajú, žiaľ, 
tohto roku nebude,“ povedal Ján Príle-
pok, primátor mesta.

Kolonádový most má byť aj spoločen-
ským priestorom
Radnica sa preto rozhodla, že v takejto 
situácii podporí ľudových remeselní-
kov, lokálnych výrobcov a pestovate-
ľov, ktorí sú už niekoľko rokov súčasťou 
jarmoku. „Rozhodli sme sa, že stán-
ky situované na kolonádovom moste 
ponúkneme práve pre remeselníkov  
a drobných výrobcov až do Vianoc. 
Oravci ich tak budú môcť podporiť na-
príklad nákupom vianočných darčekov 
pre blízkych,“ doplnil primátor s tým, že 
nemusí ísť o dlhodobý, resp. každoden-
ný prenájom. Predpokladaná prevádz-
ková doba v stánku bude v pracovné 
dni od 7:00 do 17:00 hod. V sobotu od 
7:00 do 14:00 hod., príp. podľa dohody. 
Okrem praktickej funkcie most ponú-
ka aj umelecké využitie či spoločenský 
priestor a zároveň aj zaujímavé priesto-
ry na prezentovanie svojich výrobkov. 
Denne cezeň prejde približne štyritisíc 
ľudí. „Most neplní len funkciu precho-
du ponad rieku, ale je aj spoločenským 
priestorom. Práve preto sme sa rozhodli 
ponúknuť stánky všetkým trhovníkom, 

remeselníkom a drobným pestovate-
ľom na krátkodobý jednodňový prená-
jom za symbolický poplatok päť eur za 
deň vrátane energií,“ vysvetlila Monika 
Salvová z Turistického informačného 
centra v DK. V stánkoch sa budú môcť 
predávať remeselné výrobky, hand 
made výrobky, prebytky z vlastnej úro-
dy, balené potravinové výrobky alebo 
iné obdobné tovary okrem hotových 
jedál určených na priamy konzum.

V prípade záujmu stačí, aby predajco-
via a remeselníci kontaktovali Mo ni ku 
Salvovú z MsÚ DK na emailovej adrese 
monika.salvova@dolnykubin.sk. V prie-
storoch stánku je k dispozícii zásuvka 
elektrickej energie na 220 V, na ktorú sa 
môžu predajcovia napojiť a v prípade 
potreby sú k dispozícii toalety v priľah-
lej prevádzke v blízkosti mosta.

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

Mesto Dolný Kubín každoročne v týchto dňoch organizuje v rámci Dní mesta tradičný Kubínsky 
jarmok. Tentokrát sa samospráva rozhodla oslavy zrušiť kvôli aktuálnej pandemickej situácii  
v súvislosti zo šírením koronavírusu. Avšak aj v týchto ťažkých časoch chce podporiť drobných 
remeselníkov a trhovníkov.

Mesto chce aj napriek zrušeniu jarmoku 
podporiť remeselníkov a trhovníkov
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Cesta na Beňovu 
Lehotu ma nové  

dopravné značenie
Správa ciest Žilinského samosprávneho 
kraja (ŽSK) počas leta realizovala zvislé  
a vodorovné dopravné značenie na 
cestnej komunikácii smerom na Beňovu 
Lehotu. Nové značenie dostal úsek dlhý 
dva a pol kilometra, ktorý sa začína na 
odbočke z cesty 1/70 na Zochovu ulicu  
a končí pred mestskou časťou Beňova 
Lehota.

I „Na začiatku bol podnet od primá-
tora Dolného Kubína a na základe 

tohto podnetu sme zvolali pracovné 
rokovanie na Beňovej Lehote s tým, že 
sme sa dohodli na obnove dopravného 
značenia, nakoľko je to oblasť, ktorá 
je osídlená a je to aj rekreačná oblasť 
s pomerne veľkým pohybom peších 
účastníkov cestnej premávky. Verím, 
že to zvýši bezpečnosť chodcov aj cyk-
listov, hlavne preto sme to značenie 
urobili. Sú tam aj vodiace čiary, aby 
cyklisti vedeli, ako sa majú v koridore 
pohybovať,“ ozrejmil Jozef Oršuliak, 
riaditeľ Správy ciest ŽSK - závod Orava. 
Dopravné značenie realizovali pracov-
níci Správy ciest ŽSK. Tí museli zároveň 
dodržať predpísanú normu aj pri jazd-
ných pruhoch vozidiel. Miestni obyvate-
lia by si na ceste ešte vedeli predstaviť 
piktogramy pre cyklistov i chodcov a aj 
spomaľovacie prahy.

redakcia

Opravujú chodník na 
Ulici M. R. Štefánika

Začiatkom septembra začalo mesto  
s opravou ľavostranného chodníka na 
Ulici M. R. Štefánika. Nový povrch bude 
mať dĺžku približne 500 metrov a opra-
vovať sa bude od križovatky pri cestnom 
moste až po autobusovú stanicu v smere 
na mestskú časť Mokraď. Pri rozhodova-
ní, ktorá strana chodníka sa zrekonštru-
uje, pomohla analytická kamera.

I „Táto kamera ukázala, že chodci vy-
užívajú túto stranu chodníka viac 

ako dvojnásobne oproti druhej strane. 
Toto naše rozhodnutie potvrdil aj prís-
lušný výbor. Predmetom týchto prác je 
odstránenie starého živičného povrchu, 
vybúranie starých obrubníkov, vyspá-
dovanie chodníka do priľahlej zelene  
a opätovné položenie živičného po-
vrchu. Samozrejme s tým, že budeme 
dbať na zabezpečenie jednak bezba-
riérovosti vstupov k rodinným domom  
a takisto bezbariérovosti k priechodom, 
ktoré sa nachádzajú v tejto dĺžke chod-
níka. Suma, ktorá je vyčlenená rozpoč-
tom na opravu chodníka na Ulici M. R. 
Štefánika, je vo výške 110-tisíc eur,“ 
vysvetlil Miroslav Kosmeľ, vedúci od-
boru dopravy, miestneho hospodárstva  
a cestovného ruchu MsÚ. Predpoklada-
ný termín ukončenia prác je do konca 
septembra a závisí aj od vývoja počasia. 
Mesto by následne chcelo kompletne 
revitalizovať zelený pás deliaci automo-
bily od chodcov. V pláne je aj výsadba 
20 kusov starších vzrastlých stromov.

redakcia

Zrekonštruovali 
športovisko na  

Nemocničnej ulici
Dolnokubínska samospráva počas let-
ných mesiacov zrekonštruovala športo-
visko na Nemocničnej ulici pri bytovom 
dome 1949. Práce pozostávali z odstrá-
nenia rozrušeného asfaltového povrchu, 
osadenia nových obrubníkov po obvode 
športoviska a položenia nového povrchu 
s výmerou približne 720 m štvorcových.

I „Po týchto prácach bolo ihrisko do-
plnené o čiary na basketbal, volejbal 

a tenis. Tieto čiary sú od seba fareb-
ne odlíšené. Ihrisko je multifunkčné  
a bude slúžiť všetkým vyznávačom 
týchto športov. Ihrisko bude zároveň 
doplnené o dve mini futbalové bránky, 
ktoré budú umiestnené po stranách 
tohto športoviska a o dva nové basket-
balové koše,“ povedal Miroslav Kosmeľ, 
vedúci odboru dopravy, miestneho 
hospodárstva a cestovného ruchu MsÚ. 
Oplotenie športoviska zostalo pôvod-
né. To si ešte v minulosti sami opravili 
dobrovoľníci z Nemocničnej ulice. „My 
sme doplnili konštrukciu len o nové 
bezpečnostné prvky. Zároveň toto ihris-
ko nemá prístupovú komunikáciu, ten 
prístup je len po tráve, takže sa budeme 
snažiť vytvoriť chodníček, ktorý by ľudí 
doviedol na športovisko a takisto, aby 
bolo prístupné aj pre matky s kočíkom,“ 
doplnil Kosmeľ. Oprava športoviska na 
Nemocničnej ulici bola prioritou vý-
boru Brezovec na rok 2020. Z mestskej 
kasy bolo na jeho rekonštrukciu vyčle-
nených 25-tisíc eur. 

redakcia

Zomrel autor  
územného plánu 

mesta Ján Kubina
V sobotu 5. septembra zomrel po dlhom 
boji s chorobou známy dolnokubínsky 
architekt Ján Kubina. Medzi jeho naj-
známejšie diela patrí dolnokubínsky  
Aquarelax či presklený vstup do Orav-
ského hradu. Zároveň je autorom územ-
ného plánu mesta Dolný Kubín, ktorým 
sa samospráva riadi od roku 2004 až do 
súčasnosti.

I „Ján Kubina bol náš dobrý priateľ 
a kamarát. Človek telom aj dušou 

zapálený pre cyklistiku a turistiku. Na 
druhej strane bol to aj občan mesta 
Dolný Kubín, ktorý prakticky celý svoj 
pracovný život venoval nášmu mestu. 
Tvorbe územného plánu sa venoval 
niekoľko rokov, dá sa povedať desaťro-
čí. Podľa požiadaviek mesta spracúval 
všetky zóny v meste a týmto územným 
plánom by sa malo riadiť tak vedenie 
mesta, ako aj všetci stavebníci v rámci 
mesta,“ spomína blízky priateľ Vladi-
mír Adamec. S Jánom Kubinom sa po-
zostalí rozlúčili v stredu 9. septembra  

v Dome smútku na Bysterci. Zomrel vo 
veku nedožitých 62 rokov.

redakcia; foto: V. Adamec
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I Do prístavu č. 2 na Oravskej priehrade sa v tom istom čase 
vracia loď OG Slanica zo svojej poslednej jazdy. Preto dnes, 

keď si galéria pripomína svoje významné výročie a lúči sa so 
svojou dlhoročnou riaditeľkou Evou Ľuptákovou, v Župnom 
dome medzi účastníkmi chýba 81-ročný Stanislav Bodorík, 
ktorý v OG pracuje neuveriteľných 50 rokov – ako fotograf, 
správca Slanického ostrova umenia, lodný kapitán, technik 
a prevádzkar. Práve on dnes sedel za kormidlom. Je najstar-
ším pracovníkom OG – dokonca o desať rokov „predbehol“ aj 
svoju „šéfku“ E. Ľuptákovú, ktorá v Dolnom Kubíne pracuje 
takmer štyri desaťročia (od roku 1981), z toho 36 rokov na ria-
diteľskej pozícii.

Kto však dnes na nádvorí Župného domu nechýba, sú to 
predovšetkým výtvarníci, kunsthistorici, riaditelia múzeí 
a galérií, osobnosti filmu, divadla, ale aj politiky na čele so 
žilinskou župankou Erikou Jurinovou. Všetci sem prišli vzdať 
hold piatim storočiam umenia, ktoré 55-ročná Oravská galé-
ria koncentruje do ôsmich výtvarných disciplín, deviatich stá-
lych expozícií v troch oravských okresoch: v Dolnom Kubíne, 
Tvrdošíne a Námestove.

Oravskí záchranári
Pripomeňme si skromné začiatky Oravskej galérie, ktorá 
vznikla ako štátna príspevková organizácia 3. novembra 1965. 
Bez fondu, bez priestorov. Začiatkom roka 1966 dostala päť 
miestností v Oravskom Podzámku, potom sa presťahovala do 
kubínskeho Župného domu. Už v roku 1971 začala vystavo-

vať tradičnú ľudovú plastiku a maľbu na Slanici – uprostred 
vôd Oravskej priehrady. Neskôr otvorila stálu expozíciu Má-
rie Medveckej v Tvrdošíne na Medvedzí. Po niekoľkoročnej 
rekonštrukcii (kým sa tak stalo, galéria fungovala vo Vyšnom 
Kubíne a vystavovala napríklad vo Florinovom dome) sa na-
trvalo usídlila v Župnom dome.

Pri počiatkoch galérie boli také osobnosti ako Ctibor Belan, 
Mária Medvecká, Ignác Kolčák s manželkou Bělou a prvý ria-
diteľ OG Juraj Langer. Ich snahou nebolo sprvoti ani tak vy-
stavovať a uchovávať umelecké diela, ale najmä zachraňovať 
kultúrne dedičstvo. Oravské, predovšetkým ľudové umenie 
mizlo – krádežami, poškodzovaním, ale aj prakticky neexistu-
júcou starostlivosťou. Ako pripomína Eva Ľuptáková, kdekto 
objavil Oravu a odniesol si odtiaľ sochu. Umelci sa preto 
rozhodli chrániť to, čo patrilo k oravskej kultúre – spočiatku 

foto: redakcia

Dolný Kubín, štvrtok 10. september 2020. Zvony evanjelického kostola odbíjajú pol 
piatej. Napriek už jesennému dátumu je ešte príjemný, teplý letný večer. Do Žup-
ného domu prúdia „priatelia výtvarného umenia“, ako ich nazval moderátor osláv 
55 rokov Oravskej galérie (OG) – herec Viliam Hriadel.

Takmer dokonalá Oravská galéria
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snívali aspoň o obrazárni. Z dnešného pohľadu je priam ne-
predstaviteľné, že za šesť rokov od založenia galérie dokázali 
„spustiť“ aj Slanický ostrov umenia, dokonca s dielami, ktoré 
hovoria o duchovných koreňoch oravského kraja. „Ignác Kol-
čák navrhoval, že na ostrove bude expozícia tradičného ľudo-
vého a sakrálneho umenia. Hovoriť o tom začiatkom 70-tych 
rokov sa rovnalo samovražde,“ hovorí Eva Ľuptáková.

Aj takúto, „samovražednú“ myšlienku sa podarilo za normali-
zácie presadiť. Vďaka diplomatickému umu spoluzakladateľa 
Oravskej galérie Ctibora Belana. 

Prvá výstava
Hoci prvú výstavu zorganizovala Oravská galéria už v roku 
1970, po polstoročí uviedli inú „prvú výstavu“ – historicky 
prvú prehliadku diel Ctibora Belana. Manžel známej umel-
kyne Márie Medveckej považoval maľovanie za drinu a veľmi 
ho nebavilo. „On radšej vymýšľal, konšpiroval, ťahal nitky,“ 
spomína E. Ľuptáková.

Na výstave, ktorá potrvá do januára 2021, nájdete Belanov 
portrét starého bábkara. Zaujímal ho svet za kulisami. Belan 
nebol rád na výslní, ale vždy v pozadí – navyše podľa prvé-
ho riaditeľa OG J. Langera bol na šachovnici života vždy dva 
ťahy dopredu. „Môj tatko bol tá najšedivejšia šedá eminen-
cia,“ dodáva jeho syn a lekár Peter Belan. „Podarila sa mu  
jedna vec, ktorú si zaumienil na začiatku svojej kariéry – že 
nikdy nebude mať výstavu.“ Katalóg s otcovými dielami Pe-
ter Belan „pokrstil“ pagáčom – podľa spomienky jeho mamy 
Márie Medveckej, ktorá ich rada piekla. Až tak, že ich verejne 
vychválil maliar Janko Alexy. Zato mu do Bratislavy putoval 
plný kufrík naplnený týmto pečivom.

Na svojho predchodcu spomína E. Ľuptáková ako na prísne-
ho riaditeľa. Objavil to, k čomu inklinujete, a v danej oblasti 
potom od vás vyžadoval maximum. A možno aj viac. „Bolo 
to stresujúce a ťažké, ale veľa ma naučil. Naučil ma vnímať, 
cítiť a rozmýšľať o umení trochu inak ako len o komodite, na 
ktorej sa dá zarobiť, alebo aj všetko prerobiť. Každému, kto 
končí školu, by som dopriala, aby natrafil na staršieho riadi-
teľa alebo kolegu, kto ho usmerní a dá mu dobrú radu. Pod 
jeho vedením som sa zamilovala do akvizičnej činnosti a in-
štalácie výstav.“

Takmer dokonalá 
Ctibor Belan ukončil riaditeľovanie v roku 1984, keď mal 64 
rokov. Nástupnícke žezlo odovzdal mladej kolegyni, v ktorej 
objavil talent ešte v časoch, keď pracovala v Banskej Bystrici. 
„Stiahol“ ju do Dolného Kubína, kde aj vďaka nemu prežila 
celú svoju kariéru. Eva Ľuptáková, tiež „belanovsky“ 64-roč-
ná, sa už rozhodla neuchádzať sa o pozíciu riaditeľky Oravskej 
galérie. Žilinský kraj vybral od 1. októbra jej nástupcu Michala 
Čajku, ktorý má mnohoročné skúsenosti z Oravského múzea. 

V roku 1984 si vtedy iba 28-ročná Eva dala za cieľ aspoň udr-
žať level, ktorý nastavil jej predchodca. „Ak mi kolegovia po-
môžu, pokúsime sa galériu udržať aspoň v tej vašej kvalite,“ 
povedala vtedy Ctiborovi Belanovi. Okrem Stanislava Bodorí-
ka st. sa mladá Eva Ľuptáková chcela spoľahnúť aj na Danku 
Šutvajovú. Po 36 rokoch hovorí: „Mám pocit, že sme urobili, 
čo sme mohli, pán riaditeľ.“ Slová smeruje nahor.

Traduje sa, že Oravskú galériu v jej začiatkoch spisovateľ Ľu-
bomír Feldek nazval oravskou šťukou. „Znamenalo to aj kaž-
dodenný boj o záchranu, o obhájenie pozície inštitúcie. Pán 
Belan má v tomto nezastupiteľné miesto. Jedna vec je niečo 
založiť, druhá vec je udržať to pri živote,“ vraví E. Ľuptáková.

Aj teraz, pri odovzdávaní žezla ďalej, visí vo vzduchu otázka, 
ako udržať vysoko nastavenú latku. OG má vo svojich zbier-
kach takmer 9 000 depozitov, ich hodnota prekračuje niekoľ-
ko miliónov eur. Doteraz OG zorganizovala viac ako 600 vý-
stav a privítala viac ako 3 milióny návštevníkov. V roku 2015 
získala ocenenie Galéria roka, rešpektujú ju aj ostatné galé-
rie, ktoré si od nej často požičiavajú diela, a radi ju vyhľadá-
vajú renomovaní umelci. „Oravská galéria je pre mňa jedna  
z najlepších galérií na Slovensku. Z môjho osobného pohľa-
du je Eva od začiatku dušou galérie. Skvelé zbierky, skvelá 
výstavná činnosť, krásne budovy, upravené, udržiavané – to 
je všetko hlavne jej zásluha. Pre galériu nadchla aj ostatných 
členov teamu. Som vždy šťastný, keď sem prídem. Často cho-
dím inkognito a pozriem sa, čo je nového. Svojou rozmanitos-
ťou a kvalitou je OG pre mňa číslo jedna. Stále sa sem budem 
rád vracať,“ tvrdí maliar Marek Ormandík

Ormandíkove slová len potvrdzuje správa, ktorú Eve Ľup-
tákovej zaslala 83-ročná umelkyňa Běla Kolčáková: „Veľmi 
pekne ďakujem, že ste s kolektívom doviedli galériu takmer 
k dokonalosti.“

„Celý svoj profesionálny život som sa snažila 
žiť v intenciách, že najväčší dar, ktorý môžeš 
niekomu dať, je tvoj čas. Pokiaľ daruješ nieko-
mu svoj čas, daruješ mu kúsok svojho života, 
ktorý už nikdy nevrátiš.“ 
                                            (z ďakovného listu E. Ľuptákovej, 2020)

Posledná výstava
Desiaty septembrový večer je výnimočný nielen kvôli prvej 
samostatnej autorskej výstave Ctibora Belana pri jeho sto-
ročnici, ale aj kvôli „poslednej výstave“ kurátorky Evy Ľup-
tákovej ako riaditeľky. Pripravila pokračovanie expozície Re-
zervované pre budúcnosť s názvom Plusy a mínusy akvizičnej 
tvorby. Predstavuje ňou úctyhodný počet približne tisíc vý-
tvarných diel získaných za posledných desať rokov v hodnote 
750-tisíc eur.

(Pokračovanie na ďalšej strane)



www.dolnykubin.sk 8 – kultúra a umenie

Každá výstava sa kreuje približne dva roky, inak to nebolo ani 
teraz. „Je to nekompromisne nastavené zrkadlo, čo sme tých 
desať rokov nadobúdali. Vidíme, že sa oplatilo byť prísnymi 
na seba vo výbere autorov aj diel.“

Zvláštnosťou práce v OG je, že jej pracovníci kumulujú funk-
cie. E. Ľuptáková bola nielen riaditeľkou, ale aj kurátorkou, 
historičkou či tovaroznalkyňou. Kurátor musí „vedieť vidieť“, 
čo, kde, kedy a prečo vystaví. Aby sa z výstavy nestal jarmok. 
„Musím prihliadať na generačné rozvrstvenie autorov. Nároč-
né na kolektívnej výstave je to, že sa tu schádza veľké množ-
stvo autorov rôznorodých maliarskych štýlov a názorov. Mu-
síme vedieť, ako ten-ktorý autor rezonuje vo verejnosti, aké 
dostal ocenenia, ako je ohodnotený. Každý má záujem, aby 
mal čo najlepšie diela od čo najlepších autorov.“ Za spoluprá-
cu na poslednej výstave ďakuje kolegyniam historičkám Da-
gmar Adamusovej a Žofii Mäsiarovej a konzervátorovi Petrovi 
Saxunovi

Veľa diel si galéria nielen kúpi, ale aj dostane do daru. Zbier-
kotvorné a pamäťové inštitúcie sú podľa E. Ľuptákovej jedi-
né, ktorých zbierkový fond sa do budúcna vždy zhodnocuje. 
„Nepoznám inú komoditu, ktorá by majetok tak významným 
spôsobom obohacovala, akým sú kolekcie výtvarných a his-
torických diel.“

Umenie Oravy
Eva Ľuptáková má rada, keď obrazy a sochy majú svoj príbeh. 
Buď príbeh, ako boli vytvorené alebo príbeh, akým sa ich 
podarilo získať do zbierok galérie. Zaujímavosti skrýva na-
príklad portrét Beethovenovho priateľa Mikuláša Zmeškala či 
podobizeň Daniela Kubínyiho, o ktorej sa neskôr zistilo, že ju 
namaľoval Marcin Kober.

Svoj príbeh už 55 rokov píše aj Oravská galéria, ktorá zacho-
váva umeleckú kontinuitu. Každý riaditeľ – a to ich mala len 
šesť – nadviazal na svojho predchodcu. OG tak aj vďaka tomu 
zachytáva neuveriteľných päť storočí našej histórie a orav-
ského i slovenského umenia.

Orava bola – a azda aj vždy bude – inšpiračným zdrojom pre 
domácich i zahraničných umelcov. Napríklad profesor Ján 
Kudlička objavuje miesto, aké na Slovensku už iné nie je: se-
vernú Oravu s líniami polí, farebnými plochami a rytmom. Aj 
diela tohto autora vystavovala galéria v Dolnom Kubíne. „Eva 
bola vždy človek, v ktorej som videl jej erudovanosť. Našli 
sme vždy veľa spoločných tém, ktoré nám rezonovali. Vždy 
sme mali vnútorné sympatie,“ spomína J. Kudlička, ktorý sa 
podobne ako Marek Ormandík alebo v minulosti rezbár Šte-

fan Siváň, ale aj mnohí ďalší, zastavuje na „kus reči“ či „kávu“ 
práve v galérii.

Počas doterajších 55 rokov „sztuka oravska“ nikdy nemusela 
meniť štruktúru, zloženie, smerovanie, ani názov. „Mladší ko-
legovia hovoria – vy ste taká konzervatívna galéria. A načo by 
sme menili to smerovanie? Máme osem výtvarných disciplín, 
ktoré sa dajú dopĺňať a posúvať.“

Budeme sledovať, kam sa posunie Eva Ľuptáková, ktorá svo-
ju kariéru končí ako v súčasnosti najdlhšie pôsobiaca riadi-
teľka umeleckej organizácie. Posledný riaditeľský deň bol pre 
prvú dámu slovenských galérií (ako E. Ľuptákovú vo svojom 
facebookovom statuse nazval Marek Ormandík) 30. septem-
ber. Potom, ako sama vraví, tu bude, ak ju budú potrebovať. 
„Funkciou nič nekončí. Život pokračuje ďalej. Sama pani ria-
diteľka si to uvedomuje, že bude dôležité, aby pokračovala  
v rozbehnutej práci,“ vraví J. Kudlička.

Uvidíme, či sa Eva Ľuptáková rozbehne za umením – doma či 
v zahraničí. Určite sa ešte zrealizujú jej ďalšie kurátorské kon-
cepcie – hoci už nie v pozícii riaditeľky. Keďže pri poslednej 
vernisáži dostala ako darček veľký atlas húb, tušíme, kam sa 
asi vyberie. A to, že sa nič nekončí, dokazuje aj pripravovaný 
dokumentárny film nielen o nej, ale aj o viac ako polstoročí 
Oravskej galérie a o piatich storočiach, ktoré sa vďaka nej re-
zervovali pre budúcnosť. Štuka pláva ďalej.

Matúš Demko; foto: redakcia, archív OG

Ponor do histórie 55-ročnej OG  
a atmosféru z poslednej vernisáže 

Evy Ľuptákovej si môžete pozrieť 
po načítaní kódov
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Koncert huslistiek oživil 
Hviezdoslavovo námestie

Hviezdoslavovo námestie ožilo v piatok 14. augusta dvojho-
dinovým koncertom klasickej i modernej hudby pod sláčikmi 
talentovaných mladých huslistiek, ktoré si hovoria Lada violin. 
Tie početnému publiku pod holým nebom zahrali skladby od 
Bacha, Mozarta i Vivaldiho, ale aj Eda Sheerena, Avicciho, Elto-
na Johna či Elvisa Presleyho.

I S iniciatívou vytvorenia koncertu prišli majitelia jednej  
z prevádzok na námestí. „Mesto víta každú iniciatívu, kto-

rá vnáša život a kultúrne podujatia do centra nášho mesta. 
Veľmi radi budeme participovať na takýchto, ale aj iných po-
dobných projektoch. To, čo je v našich silách, je vždy pomôcť 
technicky a organizačne takéto podujatie zabezpečiť. V tom-
to prípade sme zariadili stage, na ktorom mohli mladé umel-
kyne vystúpiť, kompletné ozvučenie, osvetlenie a myslím, že 
aj toto dodalo celému vystúpeniu takú inú pridanú hodnotu. 
Na námestí sa zišlo množstvo Dolnokubínčanov a verím, že 
toto by mohlo byť jedno z prvých podujatí, ktoré by mohli 
prerásť aj do organizovaného kultúrneho leta, ktoré by sme 
boli v roku 2021, pokiaľ to bude možné, priniesli priamo na 
Hviezdoslavovo námestie,“ povedal Ján Prílepok, primátor 
Dolného Kubína. Mesto už začalo diskusiu s viacerými pre-

Ukázali Oravské zápisky
V pondelok 14. septembra predstavili v Oravskej knižnici A. Ha-
bovštika knihu s názvom Oravské zápisky. Jej autor Milan Rem-
ko nadviazal na svoju predošlú publikáciu Zápisky chemika.

I „V druhej knihe som sa už vyhol písaniu vzorcov a nespo-
mínam tie chemické a laboratórne zážitky. Sústredil som 

sa skôr na zážitky z mimo pracovného života. Opisujem moje  
koníčky, ktoré som mal počas svojej akademickej kariéry na 
vysokej škole,“ ozrejmil autor knihy Milan Remko. Autor píše 
o svojej rodnej obci, jej osobnostiach a tiež spomína niekdaj-
šie výlety do histórie. „V Dolnom Kubíne bude publikácia 
dostupná v predajných miestach, napríklad v kníhkupectve 
Zrno, a potom ju postupne dostanú aj ďalšie kníhkupectvá,“ 
doplnil Milan Remko. Autor zároveň pracoval aj na druhej 
knihe s podtitulom Sonda do histórie Jasenovej. Publikácia 
opisuje počiatky družstevníctva až po súčasnosť.

redakcia; foto: redakcia

Vyšlo pokračovanie knihy  
Keď národ umieral

Svetlo sveta uzrelo ďalšie pokračovanie knihy Keď národ umie-
ral. Tretia časť nesie názov Zachráňte slovenčinu a mapuje 
zložité obdobie prvej Československej republiky a  zápas o ná-
rodný jazyk. 

I Autor písal knihu ako beletriu – románovou formou, no 
celú ju podložil rozsiahlym výskumom. „Ten súboj sa odo-

hrával v Matici slovenskej za prispenia takých významných 
osobností ako Andrej Hlinka, Martin Rázus a ďalší, ktorí sa 
postavili jednoznačne za to, aby sa slovenský jazyk zachránil. 
Podstatnú časť výskumu som robil v Martine, v Literárnom 
archíve Slovenskej národnej knižnice, v Slovenskom národ-
nom múzeu, v Liptovskom múzeu v Ružomberku a v archíve  
v Bytči,“ povedal autor knihy Peter Huba. 

Tretí diel nebude posledný
Peter Huba má rozpracovanú knihu o Oravskej priehrade, 
ktorá sa začala stavať za ťažkých podmienok vo vojnovom 
období. Mala by vyjsť v prvej polovici budúceho roka. Ďalšiu 
publikáciu, a to k storočnici Miestneho odboru Matice slo-
venskej s názvom V dianí plynúcich časov, autor už dokončil. 
Odprezentoval ju 28. septembra v Oravskej knižnici Antona 
Habovštiaka.

redakcia

vádzkovateľmi podnikov na námestí a pripravuje spoločné 
stretnutie. Jedným z jeho hlavných bodov bude aj spoločné 
vytvorenie atraktívneho kultúrneho programu na námestí  
v budúcom roku.

redakcia; foto: redakcia

Obrazové ukážky z knihy uvidítie 
po naskenovaní QR kódu

Krátke video z koncertu a nálady 
na námestí
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I „Vždy som mala rada deti, spoločnosť učiteľov a vzdelá-
vanie. Povedala som si, že školu treba postaviť na vyšší 

stupeň, aby tu boli aj určité zmeny. Zmeny prístupu k deťom, 
učiteľom. Vždy som túžila po tom, aby sa všetci v škole cítili 
dobre, aby škola bola otvorená pre všetkých a samozrejme, 
že ten riaditeľ stojí medzi rodičom, žiakom a učiteľom. Čiže 
tam je veľmi dôležitá spravodlivosť a hlavne vzdelávanie. 
Celý život som študovala, pretože riaditeľ musí byť podstatne 
vpredu a musí mať veľa vedomostí, aby ich mohol odovzdať 
aj svojim ľuďom, učiteľom, nielen v ľudskosti, ale aj v oblas-
ti legislatívy i psychológie. Bola som napríklad aj v Amerike  
a porovnávala som. Zo škôl z Ameriky, ale aj zo Slovenska 
som si vždy niečo doniesla. A pokiaľ ma to nadchlo a nad-
chla som ľudí okolo seba, tak sme spoločne za tým išli. Práve  
s ľuďmi sme spoločne vytvorili túto kvalitnú školu,“ povedala 
Magdaléna Kubisová, teraz už exriaditeľka ZŠ P. Škrabáka.

Dve základné školy zlúčili do jednej
V roku 2006 došlo z dôvodu racionalizačných opatrení k zlú-
čeniu Základnej školy Nemocničná so Základnou školou na 
Ulici Martina Hattalu, kde pôsobí dodnes. Od roku 2008 nesie 
škola názov po kultúrnej osobnosti Oravy - Petrovi Škrabá-
kovi. Magdaléna Kubisová bola v centre diania. „Keď sme sa 
spájali dve školy, tak bolo veľmi náročné stmeliť dva kolek-
tívy. A to sa podarilo. Veľmi si vážim prístup ľudí k vzdeláva-
niu, ale aj to, že sa chceli vzdelávať. Vždy som to brala ako 
poslanie, dať deťom nielen vedomosti, ale ich aj vychovávať 
v ľudskosti, aby z nich vyrástli osobnosti. Vždy som dbala na 
to, aby sa u detí  preferovalo kritické myslenie, aby sa vedeli 
vyjadrovať. Na škole sme preto založili projekt, Občan, čo je 
výchova k demokracii. Vďaka projektom sme tiež získavali 
mimorozpočtové zdroje a v tejto ťažkej finančnej situácii to 
bolo veľkým prínosom pre školu,“ vysvetlila M. Kubisová.

Projekty orientované na ekológiu
V mori projektov, programov a certifikátov, ktoré má ZŠ P. 
Škrabáka sa vyníma jeden. Zelená škola s ukážkovou prírod-
nou záhradou. Na ten je Magdaléna Kubisová obzvlášť hrdá. 
„Ak si žiaci dokážu uvedomovať, že naša príroda len pod 
ich rukami a s ich vedomosťami dokáže rásť a dokážeme ju 
ochrániť, tak to je to najdôležitejšie. Tieto vedomosti potom 
prinášajú domov, do svojich rodín. Škola vzdeláva žiakov nie-
len v triedach, ale môžu sa učiť vonku. Záhrada, ktorá učí, je 
veľmi dôležitý projekt pre vyučovanie všetkých predmetov. Či 
už tam môžu kresliť, učiť sa jazyky či cvičiť. Sme nielen zele-

foto: redakcia

V školstve pracovala 42 rokov. Začínala ako riaditeľka materskej škôlky v Krupine a ne-
skôr pôsobila 10 rokov na Základnej škole v Liesku. Okrem matematiky a zemepisu uči-
la aj telesnú výchovu, pretože bola aktívnou a úspešnou športovkyňou. Zaslúžila sa tiež  
o vznik miestnej telocvične. V roku 1992 prichádza do D. Kubína na vtedy ešte Základnú 
školu Nemocničná. O štyri roky na to je zástupkyňou, o ďalšie štyri riaditeľkou. V júni, 
po 24 rokoch, odišla riaditeľka ZŠ Petra Škrabáka - Magdaléna Kubisová, do dôchodku. 

Byť riaditeľkou bol jej sen, po 24 rokoch  
vo funkcii odišla do dôchodku



www.tvdk.sk11 – školstvo

nou školou, ale aj zdravou školou. Dlhodobo máme projekt 
šachy, myslím si, že sme sa už dosiahli na celoslovenskú úro-
veň. Som hrdá na svojich žiakov. Obzvlášť ma teší, keď pri-
chádzajú za nami podeliť sa o svoje úspechy. Naša škola im 
dáva veľa a ak chcú brať, tak majú otvorenú cestu,“ konštato-
vala dlhoročná riaditeľka.

Na poste riaditeľky ju nahradila Mária Studeničová
Koncom júna odišla Magdaléna Kubisová do dôchodku. Ve-
denie školy chce však aj naďalej podporovať svojimi radami 
a skúsenosťami. Teší sa aj zo svojej nasledovníčky na poste 
riaditeľky - Márie Studeničovej. „Vždy sa sem rada vrátim  
a prídem svojich kolegov pozrieť. Pre mňa začína nový deň 
a budem si ho vážiť. A už aj preto, že som sa toho dôchodku 

dožila a chcem ho využiť naplno. Budem sa viac venovať rodi-
ne. Keby ma rodina nepodporovala vo funkcii, tak by som to 
nikdy nezvládla. Ak by ma nepodporovali kolegovia, takisto 
by som to nezvládla. Čiže moje krédo je, že človek nikdy ne-
môže byť sám, že potrebuje podporu okolia. Je to zaujímavé, 
že ako dieťa som vždy chcela byť nielen učiteľkou, ale aj ria-
diteľkou školy. Bol to môj splnený sen,“ s dojatím spomína.

redakcia

Do dolnokubínskych škôl  
nastúpilo viac ako 3-tisíc detí

Do všetkých základných a materských škôl v Dolnom Kubíne sa 
po dvojmesačných prázdninách v stredu 2. septembra vrátilo 
viac ako 3 000 detí. Prvý deň v novom školskom roku 2020/2021 
otvorilo svoje brány desať materských a šesť základných škôl  
v Dolnom Kubíne. 

I „Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bol pre mno-
ho žiakov i rodičov tento deň zvláštny. Nový  školský rok 

bude iný ako tie predchádzajúce, ale verím, že sa situácia 
zlepší a budete sa môcť vzdelávať tak, ako ste boli zvyknutí,“ 
povedal primátor Ján Prílepok. Tento rok v Dolnom Kubíne 
po prvýkrát bránu základnej školy prekročilo spolu 278 prvá-
čikov v šiestich základných školách. Do Cirkevnej spojenej 
školy nastúpilo do prvého ročníka 45 žiakov a 18 žiakov do 
Súkromnej základnej školy Jánoš. Do materských škôl v mes-
te zavítalo prvýkrát aj 210 malých škôlkarov.

Počet žiakov je posledné roky približne rovnaký
„V materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta Dolný Kubín sa v prvý deň školského vyučovania 
posadilo do školských lavíc viac ako 2 550 detí, čo je oproti 
minulému školskému roku približne rovnaký počet. Začiat-
kom septembra nastúpilo do desiatich materských škôl oko-
lo 750 detí,“ ozrejmil Michal Švento, vedúci odboru školstva, 
kultúry, mládeže a športu MsÚ. Samospráva tento rok prija-
la do materských škôl všetky deti, ktorých rodičia prejavili  
o vzdelávanie záujem. V štyroch základných školách zria-
dených mestom sa bude tento rok vzdelávať 1950 detí. Naj-
viac žiakov sa momentálne vzdeláva na ZŠ J. Matúšku (700 
žiakov). Za ňou nasleduje ZŠ M. Kukučína so 640 žiakmi, do 
ktorej nastúpilo aj najviac prvákov (79 detí). Trojicu uzatvára 
ZŠ P. Škrabáka so 430 žiakmi.

Školy sú na druhú vlnu koronavírusu pripravené
Podľa slov Michala Šventa sú všetky základné a materské 
školy v Dolnom Kubíne pripravené na zvládnutie školského 
roka i na plnenie opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. 
„Školy sa budú riadiť manuálom, ktorý vypracovalo minister-
stvo školstva a popisuje tri fázy. Zelená fáza bude bezpečná, 
oranžová sa zavedie pri podozrení na nový koronavírus u jed-
ného žiaka alebo zamestnanca školy. Červená fáza obsahuje 

zoznam opatrení v prípade niekoľkých potvrdených prípadov 
u žiakov alebo pedagóga,“ dodal. Z manuálu napríklad vy-
plýva, že pri červenej fáze sa bude pre žiakov prvého až pia-
teho ročníka realizovať prezenčné vyučovanie v skupinách 
do 15 žiakov, od šiesteho do deviateho ročníka sa uskutoční 
dištančné vzdelávanie. Ministerstvo však nechce, aby sa ško-
ly opäť zatvárali celoplošne. „Školy však musia vyčleniť jed-
nu miestnosť na bezprostrednú izoláciu žiaka, u ktorého sa 
prejavia príznaky ochorenia Covid-19 počas vyučovania. Me-
ranie teploty pri vstupe žiakov do školy nie je povinné, je to 
tak len v červenej fáze. Pri vstupe do škôl bude zabezpečená 
dezinfekcia rúk,“ doplnil Švento.

Napriek sprísneným opatreniam pokračujú v projektoch 
Základné školy v meste aj tento rok pokračujú v rozbehnu-
tých projektoch a pripravujú aj novinky. Napríklad ZŠ J. Ma-
túšku nadväzuje na rozbehnuté aktivity z minulých rokov, 
keď sa škola stala sídlom Športovej akadémie Mateja Tótha, 
kde majú možnosť najmladší žiaci vo veku od 6 do 11 rokov 
pravidelne sa hýbať a získať základy pre akýkoľvek druh špor-
tu a zdravý vývoj detského organizmu. Škola pokračuje aj  
v projekte športových tried zameraných na bedminton. Zák-
ladná škola P. Škrabáka je dlhodobo zameraná na regionálnu 
výchovu a dlhú tradíciu má aj v projekte Zelená škola, ktorý 
je orientovaný na environmentálnu výchovu a trvalo udrža-
teľný život. V tomto školskom roku žiaci pokračujú v zabeh-
nutom projekte budovania ovocného sadu či so záhradnou 
včelnicou, o ktorú sa starajú žiaci pod odborným vedením. ZŠ  
M. Kukučína je tiež dlhodobo zameraná na šport, žiaci sa  
v nej v poslednej dobe hlavne venujú hokeju. Napokon ZŠ  
s MŠ Kňažia pokračuje v projekte Zelenej školy.

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín; foto: redakcia

Videopohľad na 24-ročné pôsobenie 
M. Kubisovej v školstve
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I Zvyšné postele daroval hotel do 
novovznikajúceho rómskeho cen-

tra Sigord v Kokošovciach na východe 
Slovenska. „Obdobie koronavírusu pri-
nieslo nové výzvy a to najdôležitejšie 
bolo zvýšenie hygienických štandardov. 
Chceli sme taktiež využiť čas, keď sme 
boli uzatvorení, tak sme sa rozhodli 
pristúpiť k výmene postelí. Navyše sme  
v spolupráci s mestom Dolný Kubín 
mohli pomôcť aj niekde inde, kde to 
potrebujú. Myslím si, že veľa ľudí bude 
prekvapených, že ráno vstávali z jednej 
postele a večer budú líhať do druhej. 
Výmenu sme realizovali za plnej pre-
vádzky,“ vysvetlil Rudolf Čížik, predse-
da predstavenstva Holiday Park Orava.

S prepravou pomáhali dobrovoľníci
S prácami pri nakládke postelí do ka-
mióna pomáhali dobrovoľníci, poslan-
ci mestského zastupiteľstva i samotní 
klienti nocľahárne Stop-šanca v Dol-
nom Kubíne. Postele v zariadení už 
boli v zlom stave a mali desiatky rokov.  
„S nosením postelí pomáhali klienti, 
ktorí v súčasnej dobe bývajú v nocla-

hárni Stop-šanca. Sú to občania bez 
prístrešia. Samozrejme tieto postele sú 
lepšie. Prispeje to k zlepšeniu a aj to, že 
mohli byť prospešní v takejto veci pre 
nich veľa znamená,“ ozrejmila Katarí-
na Trubanová z odboru sociálnych vecí  
a rodiny MsÚ. „Áno, pomôžu. Tam sú 
postele, ktoré majú niektoré možno aj 
20 rokov, niektoré sú polámané, sna-
žíme sa to nejako opravovať. Postele  
z hotela sú zachovalé. Sme za ne vďač-
ní,“ povedal jeden z klientov nocľahár-
ne Milan Vengrin,

Pomáhajú im pri návrate do bežného 
života
V nocľahárni aktuálne prebýva 13 klien-
tov. Počas zimných mesiacov je to aj 
dvakrát toľko. „Zariadenie poskytuje 
strechu nad hlavou ľuďom, ktorí sa  
z nejakých dôvodov ocitli bez vlast-
ného domova. Je to také prvé miesto, 
kde človek dostáva od mesta šancu na 
slušné bývanie, základné potraviny, 
základnú osobnú hygienu. Taktiež naši 
pracovníci sú potom pripravení pomôcť 
mu pri návrate do bežného života, či už 

pri získavaní pracovných návykov alebo 
rôznou dobrovoľníckou činnosťou,“ do-
plnil primátor Ján Prílepok. „Ja som re-
latívne spokojný. Mám žiadosť na mest-
ský byt, ale to je hudba budúcnosti. Ako 
východisko z núdze je to super. Máme 
možnosť si tam uvariť, oprať. Človek 
si musí nájsť nejaký režim, aby iba ne-
sedel alebo sa netúlal. Pracujem ako 
dobrovoľník pre mesto, tak zabijem čas 
a možno aj niečo dobré urobím,“ dodal 
klient nocľahárne Milan Vengrin, ktorý 
už spí na kvalitnejšej posteli.

redakcia

foto: redakcia

Vedenie hotela Holiday Park Orava na Srňacom sa v rámci skvalitnenia služieb pre hostí a rekon-
štrukcie izieb rozhodlo darovať viac ako 60 postelí na sociálne účely. Prvých 20 z nich smerovalo 
do nocľahárne Stop-šanca, v ktorej mesto Dolný Kubín zabezpečuje ubytovanie pre ľudí v ne-
priaznivej sociálnej situácii.

Hotel na Srňacom daroval postele  
na sociálne účely
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Na opravu Bajčiov-
skej veže získali  

ďalšie prostriedky
Len nedávno prešla Bajčiovská veža na 
Gäceli prvou veľkou rekonštrukciu a už 
sa zástupcovia Oravskej Poruby pustili 
do ďalšej etapy jej obnovy. Podarilo sa 
im získať prostriedky z Ministerstva kul-
túry z programu obnovme si svoj dom. 
Viac ako 25-tisíc eur bude použitých na 
reštaurátorské práce. Spoluúčasť obce je 
1 500 eur.

Pred nemocnicou 
rozšírili parkovanie

Dolnokubínska nemocnica dala rozšíriť 
a spevniť odstavnú plochu v areáli, ktorá 
slúži zamestnancom, pacientom aj náv-
števníkom. Nemocnica využila ponuku 
na dodanie bezplatného materiálu na 
povrch, plocha  sa vyrovnala a vznikol 
priestor vhodný až pre približne dvesto 
parkujúcich áut.

I Podľa primátora Dolného Kubína 
Jána Prílepka sa aj vďaka tejto in-

vestícii podarí skvalitniť služby pre 
všetkých pacientov. „Dolnooravská ne-
mocnica v Dolnom Kubíne neslúži len 
nášmu mestu, ale celému okresu. Nie-
ktoré oddelenia naozaj slúžia obyvate-
ľom celého Žilinského kraja. Je určite 
vítané, ak aj samotné vedenie nemoc-
nice vie iniciatívne zabezpečiť niektoré 
z týchto investícií, ale je nevyhnutné, 
aby v prvom rade ŽSK, ako zriaďova-

Zo starých operač-
ných sál vznikne or-
topedické oddelenie

V Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou 
L. N. Jégého začali v auguste s rekon-
štrukciou starých operačných sál. Vznik-
ne z nich nové nadštandardné ortope-
dické oddelenie s izbami pre pacientov, 
sociálnymi zariadeniami a vyšetrovňou.

I „Sme veľmi radi, že prebehla súťaž 
na komplexnú prestavbu starých 

operačných sál v rámci zvýšenia kom-

teľ, poriadne zabezpečoval plánované 
investície v tejto, ale aj iných organizá-
ciách,“ vysvetlil.

Plocha má byť dočasným riešením
ŽSK sa usiluje vďaka projektu získať 
financie, ktoré by sa použili aj na do-
budovanie parkoviska. „Všetko nám 
nabúrala situácia s pandémiou, a preto 
sú kľúčové financie, ktoré potrebujeme 
zohnať z iných zdrojov ako z kapitálo-
vých výdavkov župy. Bude to súčasťou 
plánu Reakt, ktorý sa pripravuje s no-
vým ministerstvom a jeden z bodov je 
práve parkovisko. Aktuálne realizujeme 
v nemocnici aj iné projekty, robíme mo-
bilné odberové miesta, ktoré sme už 
etablovali a potrebujeme k nim prístup 
– parkovaciu plochu. Je to teda jedna  
z  priorít,“ konštatovala Silvia Pekarčí-
ková, riaditeľka odb. zdravotníctva ŽSK.

Parkovanie bude naďalej bezplatné
Viac ako 1900 ton materiálu na úpra-
vu a rozšírenie existujúcej parkovacej 

plochy nemocnici poskytla spoločnosť 
OFZ a rovnako zabezpečila aj bezplatný 
dovoz. Realizáciu prác už nemocnica 
hradila za vlastné náklady. „Je snahou 
zvýšiť počet parkovacích miest, aby sa 
skrátil čas ich hľadania a súčasne je 
dôležité, aby sme vytvorili  podmienky 
vyhradené pre staničné vozidlá alebo 
zamestnancov nemocnice. Prioritou je, 
aby sme vytvorili aj zónu pre rizikových 
infekčných pacientov, preto uvažujeme 
o viacerých možnostiach, kde to parko-
visko bude,“ doplnila S. Pekarčíková.

redakcia; foto: redakcia

I „Predmetov prác bude pokračovanie 
renovácie Bajčiovskej veže v Orav-

skej Porube, etapa reštaurovanie. To 
znamená reštaurátorské práce v inte-
riéri veže a na jednej strane exteriéru 
veže. Tieto práce musia byť skončené 
do 15. decembra a do konca roka mu-
sia byť práce aj finančne vyúčtované.  
V rámci týchto posledných kalendár-
nych mesiacov sa pripravuje už aj ďalší 
projekt, ktorý bude zasielaný na Mi-
nisterstvo kultúry a bude to posledná 
etapa rekonštrukcie. Jedná sa o reštau-
rátorské práce na troch posledných 
exteriérových stenách veže,“ vysvetlila 
projektová manažérka Milada Antalo-

vá. Bajčiovská veža v Oravskej Porube 
je najstaršou architektonickou pamiat-
kou 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 zrov-
noprávnenie maďarčiny a slovenčiny, 
zastúpenie Oravcov v sneme, výučbu  
v miestnych slovenských dialektoch, 
ale aj zastúpenie slovenských učiteľov 
na vysokých školách.

redakcia

fortu na ortopedickom oddelení, ktoré 
sa bude sťahovať do novej časti. Odo-
vzdanie staveniska prebehlo 10. au-
gusta a 21. augusta bol prvý kontrolný 
deň za účasti predsedníčky ŽSK Eriky 
Jurinovej a vedúcej odboru zdravotníc-
tva ŽSK Silvie Pekarčíkovej. Plánovaný 
termín ukončenia stavby je 9. decembra 
2020, predpokladáme, že ak všetko pôj-
de podľa pánu, môžeme mať na oddele-
ní aj pekné Vianoce. Vysúťažená cena za 
dielo bola 443 400 eur,“ vysvetlil Jozef 
Mintál, riaditeľ DONsP. Rekonštrukciu 
financuje zo svojho rozpočtu ŽSK. Na 
stavenisku aktuálne prebiehajú búra-
cie práce a mení sa dispozičné riešenie. 

Ortopedické oddelenie v inej časti ne-
mocnice funguje v nezmenenom reži-
me, keďže trakt, kde sa pripravuje nové 
oddelenie, bol predtým prázdny.

redakcia; foto: redakcia
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Začiatkom roku 1950 je počet obyvateľov mesta Dolný Kubín: 
3244 duší. Z tohoto počtu je 40 % robotníkov, 35 % roľníkov, 
20 % živnostníkov a 5 % iných povolaní. Stav zamestnancov 
v novom podniku Elektro-Pragy bol k 1.1.1950: 73 zamest-
nancov. Začiatkom roka prichádza do prevádzky aj textilka  
v Mokradi, ktorá ukončila svoju výstavbu.

V noci 30. januára t. r. (1950) pri vchode do dolnokubínskeho 
nádražia zrazili sa dva proti sebe idúce nákladné vlaky. Je-
den z nich posunoval v stanici a druhý prichádzal smerom od 
Oravského Podzámku. Straty na životoch neboli žiadne, ale 
hmotná škoda bola značne veľká. Tri vozne boli úplne rozbité 
a značné množstvo poškodených, ako aj jedna lokomotíva. 
Za príčinu nehody sa dáva slabá viditeľnosť v noci, ktorú spô-
sobila veľká hmla.

Dňa 7. februára 1950 na svojom zasadnutí DMSK (Dočasná 
miestna správna komisia) sa rozhodla pripojiť k mestu Dolný 
Kubín aj Beňova Lehota po obojstrannej dohode.

Dňa 7. marca (1950) zriadil MNV detské jasle pre pracujúce 
matky v budove býv. obuvníckych dielní J. Pastierika. V ten 
istý deň konali sa na všetkých školách oslavy stého výročia 
narodenia prvého prezidenta ČSR dr. T. G. Masaryka. Mlá-
dež si vypočula rozhlasový prejav ministra školstva a osvety 
dr. Zd. Nejedlého.

Dňa 15. marca (1950) bol tiež založený Obecný staveb-
ný podnik (OSP). Umiestnený bol v budove býv. hostinca  
u Stuchlých, naproti železničného nádražia.

Okresný vodovod postavený ešte v roku 1933 stal sa už úpl-
ne nevyhovujúci so zásobovaním vodou. Nestačí pre našich 
občanov. Montáž bola postavená a prevedená len povrchne, 
viac z korupcie. Únik z potrubia je veľký a voda už nestačí 
kryť spotrebu obyvateľstva. Následkom toho bolo potrebné 
prikročiť k jeho prestavbe, ktorá si vyžiada nákladu okolo 
17 miliónov korún. S prácou bolo započaté ešte v máji (1950). 
Výstavbu prevádzajú Čsl. stavebné závody. Prvý úsek práce: 
výmena potrubia od rezerváru v obci Jasenová do rezerváru 
v Dolnom Kubíne bol zdržovaný jednak nepriaznivým poča-
sím a nadovšetko nedostatkom pracovných síl. Podľa odha-
du budú tieto práce ukončené na budúci rok. Je však veľkou 
škodou, že prevádzaním výkopov budú poškodené aj asfal-
tové chodníky, ako aj dlažba ulíc, ktoré sotva bude možné 
uviesť včas do pôvodného stavu.

Dňa 18. júna (1950) konalo sa slávnostné odovzdanie no-
vostavby gymnázia školskej správe v Dolnom Kubíne. Za 
prítomnosti povereníka techniky s. Lukačoviča, zástupcu 
Žilinského kraja, okresu, MNV a ostatných korporácií bola 
slávnostne odovzdaná novopostavená budova do užívania 
školskej správe. Súčasne s budovou gymnázia bol oficiálne 
verejnosti do užívania odovzdaný aj nový železobetónový 
most cez rieku Oravu.

Dňa 17. marca (1951) sa započalo so stavbou bytových 
jednotiek pre zamestnancov Elektro-Pragy. Vznikalo nové 
sídlisko pod názvom „Alej slobody". Súčasne s touto vý-
stavbou sa započal stavať veľký obytný objekt s rodinný-
mi bytmi pre dôstojníkov tunajšej posádky. Výstavbou 
týchto jednotiek sa vytvorila v meste nová ulica vedúca  

14 – zápisky z mestskej kroniky

Alej slobody 1953 a 1957. Foto: Ján Brodňanský

V pravidelnej rubrike našich novín vám tentokrát priblížime život v našom meste  
v rokoch 1950 - 1954 z pohľadu vtedajšieho kronikára mesta. 

Zápisky z mestskej kroniky — 1950 - 1955
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od nádražia popri kasárňach a po záhumní popod cintorín 
tiež s názvom Alej slobody.

Založila sa (v roku 1952) aj Inseminačná stanica s chovom 
plemenných býkov. Pre nedostatok ubytovacích priestorov 
sa táto umiestnila vo Vyšnom Kubíne v kaštieli a v hosp. dvo-
re dr. Mikuláša Kubínyiho.

Počas výstavby cesty (v roku 1952) sledoval MNV aj podnik 
Ing stav včasné prevedenie prestavby a dokončenie vodovo-
du. Išlo o dokončenie prívodu od rezervára v Jasenovej do 
rezervára v Dolnom Kubíne. Túto prácu sa podarilo dokon-
čiť a vodovod bol zapojený. Samotná práca však narazila na 
mnoho ťažkostí, pri ktorých došlo aj k mnohým nedostatkom 
a chybám. Mnoho potrubia bolo položené do zeme ešte v je-
seni minulého roku, ale rúry ostali nezasypané, odkryté. A tak 
sa potom stalo, že do rúr vnikla voda, ktorá cez zimu zamrzla 
a rúry popraskali. Následkom tejto katastrofy bolo treba vy-
meniť potrubie takmer na celom úseku spod cintorína. Vznikli 
takto len zbytočné škody. Zapojením nového prívodu nebola 
situácia v zásobovaní obyvateľstva vodou ešte celkom vyrie-
šená. Po naplnení rezerváru a vpustení vody do mesta ostal 
rezervár po dvoch hodinách prázdny, lebo nestačil uspoko-
jiť spotrebu vody. Musela sa preto voda večer ešte uzavierať  
a len ráno otvoriť, aby sa jej dostalo všetkým domácnostiam. 
A za takejto situácie videl potom MNV len jedno východisko: 
previesť prestavbu prívodu od samotných prameňov do re-
zervára v Jasenovej ihneď, teda ešte tohoto roku. Na Povere-
níctve stavebného priemyslu v Bratislave podarilo sa zaistiť 
úhradu vo výške 2 500 000 Kčs. No a ďalšou nie menšou sta-
rosťou bolo zohnať 1 600 bm rúr o priemere 125 mm, ktorých 
nebolo v žiadnom závode na sklade. Len po dlhom hľadaní sa 
podarilo odkúpiť rúry z prestavby vodovodu v Novom Meste 
nad Váhom. Mesto Dol. Kubín si ich však muselo doviezť na 
vlastných autách. Odvoz sa previedol na deviatich náklad-
ných autách a na staveništia ich na svoje miesta porozvážali 
občania, majitelia záprahov. No a po prekonaní všetkých ťaž-
kostí, či už finančných alebo materiálových, započalo sa so 
stavbou prívodu vody od prameňov dňa 13. októbra 1952. 
Vodovod bol daný do prevádzky 31. decembra r. 1952.

Dňa 30. augusta (1952) bolo obyvateľstvo vzrušené veľkou 
krádežou, spojenou s lúpežným prepadnutím poštového 
zriadenca. Neznámi zlodeji ukradli s vrecom celú hotovosť 
peňazí, ktorú odosielal miestny Poštový úrad vlakom, odchá-
dzajúcim z Dolného Kubína o 20-tej hodine. Tesne pred prí-
chodom vlaku na 20. hodinu prevážajúceho poštára zlodeji 
omráčili úderom do hlavy a jeho spoluidúceho zamestnanca 
ohrozovali namierenou pištoľou, aby sa zmocnili poštového 
vreca, v ktorom bolo 4,5 milióna Kčs. Páchatelia po prevede-
nej krádeži hneď zmizli. Bezpečnostné orgány urobili hneď 
rozsiahle opatrenia na schytanie zlodejov. Ešte deň pred 
týmto činom prepadli osobné auto Stavebných závodov  
v Istebnom, ktorým viezli peniaze na výplaty robotníkov  
z Dolného Kubína. Aj po tomto čine sa im podarilo uniknúť, 
ale nie nadlho. Postupným šetrením a prieskumom bezpeč-
nostných orgánov boli páchatelia krádeže nájdení vo svojich 
bunkroch v horách, v blízkosti obce Dlhá nad Oravou. Na ich 
schytanie a zaistenie bolo potrebné viesť normálny útok bez-
pečnostných ozbrojených príslušníkov SNB. Pri obsadzovaní 
podzemnej skrýše vznikla prestrelka, pri ktorej bol vodca 

partajnej zlodejskej jednotky ťažko ranený a ostatní banditi  
a zlodeji pochytaní a uväznení. Verejný proces a súd konal sa 
s lúpežníkmi v Dolnom Kubíne dňa 22. novembra v kinosále 
za veľkého počtu miestneho obyvateľstva.

Dňom 1. septembra (1953), keď sa začalo vyučovanie na 
všetkých našich školách, došlo k určitým organizačným  
a osobným zmenám. Bola zrušená Dievčenská stredná škola  
a aj dievčatá začali chodiť do jednotnej Koedukačnej 
osemročnej školy. Riaditeľstvo a učebne zostali v starej 
gymnaziálnej budove. Do funkcie riaditeľa školy bol meno-
vaný Ladislav Jurák, učiteľ z Vyšného Kubína. Nová budo-
va gymnázia bola pridelená Jedenásťročnej strednej škole 
(býv. gymnázium a potom Vyššia stredná škola). Do funkcie 
riaditeľa tejto školy bol menovaný poslanec KSS Vladimír 
Čaplovič, bývalý profesor Hviezdoslavovho gymnázia a člen 
Revolučného okresného národného výboru. Doterajší riadi-
teľ školy Vojtech Klempay bol preložený do Námestova na 
tamojšiu Jedenásťročnú strednú školu. 

V máji (1954) sa konali po prvýkrát recitačné preteky (v rám-
ci Hviezdoslavovho Kubína) v celoslovenskom meradle. Po 
skončení pretekov bola akadémia v Dome osvety, tu vystúpili 
víťazi recitačných pretekov a rôzne hudobné a spevácke sú-
bory z mesta i z okresu.

S úpravou budovy býv. hotelu Orava sa od konca leta (1954) 
začala urýchlene prevádzať úprava Čaplovičovej bibliotéky. 
Aj tieto práce prevádzal Okresný stavebný podnik. Pri tých-
to úpravách spôsobili sa značné škody pri prenášaní kníh 
a materiálov z poschodia na prízemie, kde mala byť znova 
zriadená knihovňa. Celá budova sa totiž upravovala pre zria-
denie rozsiahlejšieho Hviezdoslavovho múzea. Prenos kníh  
a materiálov prevádzali žiaci miestnych škôl často nešetrným 
spôsobom. t. zn. Oravské múzeum, ktoré tu bolo umiestnené 
od r. 1925, založené ešte dr. Pavlom Florekom a dr. Jánom 
Smetanayom, bolo začiatkom septembra 1954 prenesené na 
Oravský hrad, kde boli aj jeho zbierky provizórne uložené. 

Dňa 13. novembra (1954) otvorilo sa verejnosti a celej našej 
vlasti Hviezdoslavovo múzeum. Pôvodne malo byť zriadené  
v jeho vlastnom dome, v ktorom básnik trávil posledné chvíle 
svojho života a v ktorom aj zomrel a po jeho smrti žila tam 
ešte jeho manželka - vdova. Býva však v ňom ešte dr. Pavol 
Novák s rodinou, blízki to príbuzní básnikovej manželke. Ne-
bolo ešte možné preto tento dom zmeniť pre múzeum. Naša 
vláda venovala na úpravu múzea 200 000 Kčs.

Vladimír Adamec; (originálny zápis z ms. kroniky 1950 - 1955)
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I „Bol som oslovený niekedy v júni minulého roku známymi, 
či by som im nepomohol s kampaňou pred parlamentný-

mi voľbami pre OĽANO. Bol som krajským koordinátorom pre 
Žilinský kraj a keď bolo vyhlásené verejné vypočúvanie na 
pozície prednostov, tak som sa prihlásil a mal som záujem 
o túto pozíciu. Jednak poznám problematiku na Orave, po-
znám problematiku štátnej správy, samosprávy, tak chcem 
ponúknuť svoje skúsenosti,“ vysvetlil nový prednosta Okres-
ného úradu v Dolnom Kubíne Pavol Ľorko.

Musel prejsť verejným pripomienkovaním
Nominanti na prednostov Okresných úradov museli prejsť 
verejným pripomienkovaním. Zo 70 nominácii vybrala strana 
OĽANO, vďaka pozitívnym i negatívnym podnetom od obča-
nov v prvom kole 56 kandidátov. Medzi nimi bol aj Pavol Ľor-
ko. „Dúfam, že tam tie námietky neboli, aj keď si myslím, že 
určite každý z nás má nejaké chyby a nemôže vyhovieť všet-
kým, ale neviem o tom, pretože sme nedostali informáciu ani 
o pozitívnych, ani o negatívnych reakciách. Potešilo ma to, 
verím, že tie pozitívne prevážili,“ doplnil Ľorko.

Na okresnom úrade pozná 90% zamestnancov
Nový prednosta nastúpil do funkcie 16. júla. Aj napriek re-
forme verejnej správy prostredie a zamestnancov dôverne 
pozná z minulosti. „Deväťdesiat percent zamestnancov po-
znám. Pracovali tu už pred tými ôsmimi rokmi, keď som od-
tiaľto odchádzal. Odľahčene by som povedal, že sa budem 
snažiť nezavadzať odborným pracovníkom pri ich robote. 

Snažiť sa ich podporiť a obhajovať ich na ministerstve. Ví-
zia je taká, aby okresný úrad ľudia vnímali ako proklientský. 
Úradníci a odborní pracovníci sú tu pre ľudí a to je gro, o čo sa 
musíme snažiť. Aby si tu ľudia vybavili, čo potrebujú a aby to 
netrvalo veľmi dlho, aj keď to nie je vždy v našich silách uspo-
kojiť všetkých, pretože ten stav je naozaj poddimenzovaný,“ 
objasnil nový prednosta. 

Úrad chce odovzdať aspoň v takom stave, ako ho zdedil
Pavol Ľorko prevzal úrad od Ľubomíra Bláhu, ktorý mu šé-
foval posledných osem rokov. Podľa slov nového prednostu 
ho zanechal vo výbornom stave. „Chcem sa poďakovať môj-
mu predchodcovi pánovi Bláhovi, pretože si myslím, že úrad 
viedol veľmi dobre. Je tu všetko fungujúce v rámci možností, 
ktoré máme a ktoré nám umožňuje ministerstvo vnútra. Nao-
zaj, nemal som absolútne žiadny problém, či už pri preberaní 
úradu alebo pri komunikácii, takže verím, že minimálne v ta-
kom dobrom stave, ako som ten úrad zdedil, tak ho budem 
chcieť odovzdať a určite sa ho budem snažiť ešte vylepšiť. 
Najväčšou výzvou je určite odbor cestnej dopravy, preto-
že tam ten stav, keďže tam nie je dokonca ani vedúci, ktorý 
odišiel do dôchodku, je katastrofálny a agendy je čoraz viac. 
To je prvá výzva, ktorú budem riešiť a postupne prídu ďalšie, 
keďže okresný úrad má v kompetencii krízové riadenie, prešli 
sme prvou vlnou covidu, je tu druhá, toto budú priority,“ kon-
štatoval na záver Pavol Ľorko.

redakcia

foto: redakcia

Novým prednostom okresného úradu  
sa stal Pavol Ľorko

Narodil sa na Silvestra roku 1970. Vyštudoval dolnokubínske gymnázium a neskôr filozo-
fickú fakultu Prešovskej univerzity - odbor učiteľstvo dejepis a filozofia. Najskôr pracoval 
ako historik, potom podnikal a neskôr pôsobil v samospráve. Počas Radičovej vlády bol 
prednostom okresného úradu. Naposledy pracoval ako inzertný manažér pre regionál-
ne noviny. Dnes je Pavol Ľorko novým prednostom Okresného úradu v Dolnom Kubíne.
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Srňacie sa vrátilo do histórie
Dedinka Srňacie sa vrátila do minulosti. Pri príležitosti 76. vý-
ročia Slovenského národného povstania si tam pripomenuli 
udalosti 2.sv. vojny, keď bolo Srňacie pôsobiskom partizánskej 
skupiny Signál a miestom, kde sa ukrývali židovskí občania.

I Už roky sa tu stretávajú tí istí ľudia a nadšenci histórie. 
„Naši známi sem chodia radi a vždy sa niečo nové dozve-

dia. Mysleli sme, že tento rok podujatie kvôli korone nebude, 
ale nakoniec sme sa rozhodli spraviť ho komorné s menším 
počtom divákov, povedala Eva Lofajová zo združenia Femina.

Najväčším lákadlom bola bojová technika
Ani tento rok na akcii nechýbali ukážky bojov a dobovej tech-
niky z obdobia druhej svetovej vojny. Klub vojenskej histórie 
Orava prítomným pripomenul povstalecké udalosti, ktoré 
na Srňacom prebiehali. „Priniesli sme motorku BMW R71  
v nemeckom plnom bojovom prevedení. Takisto raketomet 
43, ktorý používala nemecká armáda pri protipovstaleckých  
a protipartizánskych akciách. Motorka je z roku 1939 a rake-
tomet bol vyrobený v roku 1943,“ ozrejmil predseda Klubu 
vojenskej histórie Orava Vladimír Krupa.

Ľudí bavili hudobné vystúpenia aj divadlo 
Pamätníci sa na podujatí Návrat do histórie stretli už po 16-ty 
raz. V amfiteátri pri historickej zvonici bol pre návštevníkov 
opäť pripravený bohatý program. „Vystúpil súbor z Pucova, 
potom Nezábudka z Klubu seniorov v Dolnom Kubíne, di-
vadlo Lunetrdlo a folková speváčka z Košíc Ľudmila Benko-
vá,“ doplnila Eva Lofajová. Sprievodným programom bola 
výstava umeleckých prác z workshopu Srnka, mini jarmok, 
varenie gulášu a tiež posedenie pri ohni s ľudovou hudbou.

redakcia

Deň Ústavy SR a 76. výročie SNP
V sobotu 29. augusta sme si pripomenuli 76. výročie Slovenské-
ho národného povstania a 1. septembra zas schválenie nášho 
najvyššie postaveného právneho predpisu – Ústavy SR. Obe 
tieto udalosti si verejnosť v Dolnom Kubíne uctila spoločne.

I Zástupcovia mesta spolu s vojakmi a pamätníkmi položili 
vence na viacerých spomienkových miestach. „Začali sme 

pri Gymnáziu P. O. Hviezdoslava, potom sme sa presunuli 
k Župnému domu, ďalej  na Srňacie k pamätníku partizán-
skeho oddielu Signál, a potom pred Tesco, kde je pamätník, 
ktorý bol umiestnený v bývalých vojenských kasárňach na 
počesť Slovenského národného povstania,“ vysvetlil Ján 
Sporka, predseda Zväzu vojakov SR. 

Spomínali aj vojnoví veteráni 
Pripomenúť si dôležité obdobie druhej svetovej vojny pri-
šli tiež priami účastníci Slovenského národného povstania. 
Najmä v tejto dobe je podľa nich dôležité mladým vysvetľo-
vať význam udalostí z minulosti. „Ja to mám všetko v živej 
pamäti. Treba si to hlboko vážiť, uctievať a hlavne tých mla-
dých trošku prebudiť, aby vedeli, ako to v skutočnosti bolo. 
V dnešnej dobe sa to všelijako skresľuje a o Slovenskom ná-
rodnom povstaní sa šírili aj rôzne klamstvá,“ ozrejmil Jaro-
slav Prokop, priamy účastník SNP. „Spomienok je veľmi veľa. 
Aj smutné, aj veselšie, aj dobrodružné. Bolo nás dvanásť, čo 
sme sa hneď po vypuknutí povstania pridali na stranu po-
vstalcov. No z nich sme tu, žiaľ, už len dvaja. Tu boli zárodky 
nášho odboja a nenávisti voči fašizmu,“ doplnil priamy účast-
ník SNP Pavol Janiga.

Naši predkovia vybojovali slobodu, teraz ju chráni ústava
Pri lipe slovenskej štátnosti zazneli príhovory zástupcov 
mesta, spoločenských organizácii a čestných hostí. Súčasťou 
bolo aj folklórne vystúpenie. „Na jednej strane sú tieto dva 
sviatky aj v kalendári dosť blízko seba, na druhej strane, hoci 
sa zdá, že sú rozdielne, majú toho mnoho spoločného. Možno 
takým spoločným menovateľom je sloboda, ktorú vybojovali 
naši predkovia v Slovenskom národnom povstaní a zároveň 
sloboda, ktorá je chránená Ústavou Slovenskej republiky,“ 
doplnil Matúš Lakoštík, viceprimátor D. Kubína. Výročie Slo-
venského národného povstania si v posledných dňoch pripo-
menuli aj v Osádke, Zázrivej, Párnici, Lučivnej a Istebnom.

redakcia

Fotovýstava „Tak to vidíme my“
Vo výstavných priestoroch Mestského kultúrneho strediska  
v Dolnom Kubíne sa 9. septembra konala vernisáž k putovnej 
výstave fotografií pod názvom „Tak to vidíme my“, do ktorej 
svojimi fotografiami prispeli členovia z 12-tich základných or-
ganizácií Slovenského zväzu telesne postihnutých (SZTP).

I Projekt k tejto výstave bol spracovaný SZTP v Bratislave, 
realizovaný je s finančnou podporou Ministerstva kultúry 

programom  „Kultúra znevýhodnených skupín 2020“ a zášti-
tu nad touto výstavou prevzal primátor mesta Ján Prílepok. 
Otvorenie výstavy sa uskutočnilo za účasti predsedníčky 

SZTP Bratislava Moniky Vráblovej, riaditeľky Republikového 
centra Oľgy Bohuslavovej, zástupcov mesta a členov ZO SZTP 
z Liptovského Mikuláša, Spišskej novej Vsi, Terchovej, Hu-
menného, sponzorov a hostí. Za SZTP ZO Dolný Kubín svo-
je fotografie odprezentovali: Marína Gruchaláková, Ružena 
Sekerková, a Jozef Čajka. Program pripravili speváci skupi-
ny Lorem cantus pod vedením Jozefa Gruchaláka. Všetkým, 
ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tejto výstavy veľmi 
pekne ďakujem.

Ružena Sekerková, predsedníčka SZTP ZO Dolný Kubín 
redakčne upravené
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I „Táto výstava dokumentuje spoluprácu, ktorá existovala 
v období komunistického režimu medzi katolíckymi disi-

dentami a katolíckymi laikmi. Je to výsledok práce poľských 
a slovenských historikov z Ústavu pamäti národy (ÚPN)  
z jednej aj druhej strany. Je dobre, že je prezentovaná práve tu  
v Dolnom Kubíne, v hlavnom meste Oravy, pretože tu tiež 
prebiehalo pašovanie tejto náboženskej literatúry z poľ-
skej strany na Slovensko. Z Oravy pochádzalo tiež veľa slo-
venských a z poľskej Oravy rovnako veľa poľských veriacich  
a kňazov, ktorí spolupracovali a boli tajne vysvätení v Poľ-
sku,“ povedal počas otvorenia výstavy Krzysztof Strzałka, mi-
moriadny a splnomocnený veľvyslanec Poľska v SR. „Výstava 
zachytáva pomerne široké obdobie, ktoré naozaj postihuje 
všetky momenty spolupráce oboch strán a to od vysviacok 
kňazov, až po pašovanie náboženskej literatúry, pretože situ-
ácia, ktorá bola vo vtedajšom Československu a vtedajšom 
Poľsku nebola rovnaká, predsa len situácia v Poľsku bola  
k rímskokatolíckej cirkvi oveľa benevolentnejšia,“ ozrejmil 
Ján Pálffy, predseda Správnej rady ÚPN.

Československo išlo cestou radikálnejších proticirkev-
ných zásahov
Rok 1950 priniesol zrušenie gréckokatolíckej cirkvi. Tajné 
akcie Štátnej bezpečnosti, ako Akcia K a Akcia R, znamenali 
uvrhnutie rehoľníkov do žalárov, izolácie a ilegality. Teológiu 
bolo možné študovať len vybranému počtu uchádzačov na 
štátom kontrolovanej teologickej fakulte. V takejto situácii 
sa na Slovensku rodila podzemná cirkev. V roku 1956 došlo 
v Poľsku k liberalizácii režimu a k relatívnej nezávislosti od 
štátu, preto slovenskí rehoľníci hľadali cestu za kňazským 
povolaním u svojich severných susedov. „Veľmi dôležité časti 
výstavy sa dotýkajú problematiky spolupráce medzi Slovák-

mi a Poliakmi v exile, to znamená, že tá spolupráca nepre-
biehala iba po slovensko-poľskej hranici, ale naozaj bola 
veľmi široko koncipovaná. Slovenskí biskupi, ktorí pôsobili  
v Ríme, mali veľmi dobré kontakty a styky, osobitne v sedem-
desiatych rokoch s pápežom Jánom Pavlom II.,“ doplnil Peter 
Jašek, riaditeľ sekcie vedeckého výskumu ÚPN. „Blízkosť slo-
venských a poľských veriacich v rámci rímskokatolíckej cirkvi 
sa prejavila v tom, že poľská strana sa snažila vyjsť v ústrety 
svojím bratom vo viere a to naozaj napríklad aj pašovaním 
tej literatúry, ktorá bola v Československu zakázaná,“ dodal 
Ján Pálffy.

Vzájomnú dôveru posilňovali púte a duchovné cvičenia
Čulá bola aj spolupráca reholí a predstaviteľov podzemnej 
cirkvi. Počas 80-tych rokov 20. storočia bol v Poľsku zave-
dený prídelový potravinový systém, a tak Slováci ako dar 
prinášali k severným susedom aj potraviny. „Táto výstava 
má takú krátku históriu, pretože bola prvý raz prezentovaná  
v Národnej rade Slovenskej republiky, presne 30. výročie 
pádu komunizmu a veľmi sa teším, že je teraz tu, v Dolnom 
Kubíne prezentovaná verejnosti. Verím, že si ju prídu pozrieť 
aj žiaci a študenti,“ želá si veľvyslanec Krzysztof Strzałka. 
Slovenská cesta k slobode sa rodila uprostred kresťanského 
disentu v podzemnej cirkvi. Z malých krúžkov vyrastali silne-
júce spoločenstvá vnútorne slobodných ľudí, šíriacich ilegál-
nu samizdatovú tlač. Zúčastňovali sa púti a neskôr boli sig-
natármi petície za náboženské slobody. Dodnes nevyjasnená 
vražda kňaza Štefana Poláka z októbra 1987 bola impulzom 
k zvolaniu demonštrácie, ktorú poznáme pod názvom Svieč-
ková manifestácia.

redakcia
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Spolupráca bratov vo viere
Spoločné putovanie na mariánske pútnické miesta a účasť na duchovných cvičeniach 
v Poľsku. Nebezpečné prekračovanie hraníc za účelom prenášania náboženskej lite-
ratúry na Slovensko. Utajované prednášky poľských profesorov študentom teológie, 
tak v Poľsku ako i na Slovensku. Tajné vysviacky slovenských rehoľníkov i priateľstvo  
s neskorším poľským pápežom Jánom Pavlom II. Tak práve tieto skutočnosti predsta-
vila nová výstava v Mestskom kultúrnom stredisku DK s názvom Bratia vo viere.
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Skupina Targo vydala album
O albume sme v rámci Rockového záberu hovorili niekoľkokrát, 
no roboty okolo festivalu bolo vyše hlavy. Toľko odpoveď na 
otázku, prečo vydanie albumu prišlo na rad až v týchto dňoch. 
Stačí otvoriť digipackový obal a stručnú históriu kapely máte 
ako na dlani. 

I Pri týchto obaloch sa stáva, že kým z neho vytiahnete 
booklet, tak ho nezriedka poškodíte. V tomto prípade je 

manipulácia s obalom bezproblémová. Booklet okrem tex-
tov obsahuje aj fotografie členov kapely. Tie pochádzajú  
z archívu skupiny Targo. Chlapci ich nemali vytriedené podľa 
autorov. Snáď si ich samotní autori spoznajú. Fotografie oba-
lu pochádzajú od Jara Taraja. Fotilo sa v areáli bývalých ba-
vlnárskych závodov v Ružomberku. Celkovú grafiku a dizajn 
albumu má na svedomí  basgitarista skupiny Juraj Pracný.

Obsah disku tvorí celkom dvanásť piesní
Z toho autorská časť obsahuje sedem piesní, a cover verzií 
je na cédečku celkom päť. Čo sa týka prebratých piesní, tie 
dôverne poznáme z koncertov. Tu treba povedať, že samot-
ný album je rozdelený do troch častí. Okrem autorskej čas-
ti je rozdelený do plugged a unplugged časti. Plugged časť 
tvoria piesne Láska je láska a Proč mě nikdo nemá rád. Do 
unplugged časti sú zaradené piesne Livin' on a prayer, Love is 
on the way a Is this love. Samotný album otvára pieseň Bie-
ly svet a hovorí o vášni ľudí na zasnežených svahoch. Song 
s názvom Werner ranostaj nám povie niečo o partnerských 
vzťahoch. Na koncertoch pravidelne znie aj pieseň Monti, 
spomienka na legendárneho klávesáka Horizontu a Oravie. 
Zadná strana obalu hovorí aj o tom, že na albume sa hudobne 
podieľal aj Peter Monti Jelínek mladši. Chlapci z Targa si ta-
kýmto spôsobom uctili jeho otca. Album pokračuje piesňami 
S ňou sa hrá a Hájvej. Chlapci sú fanúšikmi austrálskej skupi-
ny ACDC, čo sa nepochybne prejavilo aj v týchto dvoch pies-
ňach. Poslednou spomienkovou piesňou albumu je pesnička 
Za mnou... (Vlado). Na koncertoch sme ju občas počuli aj ako 

duet Romana Révaia s Borisom Lettrichom. Vlado Pavlo totiž 
pôsobil aj ako bubeník v skupine AYA. Dá sa povedať, že celý 
album uzatvára pieseň Old Smuggler, ktorá nielenže hovorí  
o hľadaní samého seba, ale vystihuje aj realitu dnešnej doby. 
Netradičný názov si "požičali" z fľaše whisky, ktorá poslúžila 
ako inšpirácia. Na obale je síce uvedené, že autormi textov 
sú Juraj Pracný a Roman Révai. Pravda je však taká, že každý  
z členov do nich vložil niečo zo seba. 

Album nahrávali v štúdiu Milana Geburu v Námestove
O mix a mastering sa vo svojom pražskom štúdiu postaral 
bývalý klávesák skupiny Team Bobo Kántor, s ktorým Roman 
svojho času pôsobil v už spomínanej skupine Team. (Výsled-
kom Romanovho pôsobenia v skupine Team bol šiesty album 
skupiny Voľná zóna, ktorý vyšiel v roku 1996. Ide o posledný 
album skupiny Team, na ktorom sa aktívne podieľal Bobo 
Kántor). Už len dodám, že realizácia albumu trvala rok. 

Vyrobili iba 500 kusov
Po prvom vypočutí albumu s jednoduchým názvom TARGO 
som si spomenul na to, ako som si bol pýtať vstup na 10. Roc-
kový záber. Chcel som vidieť Olympic a zažiť atmosféru fes-
tivalu. Album vás totiž prevedie spomienkami na jednotlivé 
ročníky tohto kultového festivalu. Debutový album skupiny 
Targo vyšiel v náklade 500 kusov a zohnať ho môžete u čle-
nov kapely. Nezabudnite samozrejme na podpisy. Ak sa vám 
stane, že ho niekam založíte a nebudete ho vedieť nájsť, nič 
si z toho nerobte. Po čase ho odniekiaľ vyhrabete a zistíte, 
že máte doma zberateľský kúsok. Pretože album, ktorý dnes 
držíte v rukách, zberateľským potenciálom určite disponuje. 
Ostáva zodpovedať už len otázku krstu samotného albumu. 
„Keďže sa stále nachádzame v režime, keď sú hromadné 
podujatia zrušené a nevieme, čo v tomto smere prinesú na-
sledujúce mesiace, preto hovoriť vopred o akomkoľvek dá-
tume je nateraz zbytočné. Včas sa všetko potrebné dozviete,“ 
odkazujú Miro, Jano, Tibor, Jožko, Juraj a Roman.

Boris Hrudál

Hviezdoslavovo námestie  
zaplnili motocykle Jawa 500

Tridsaťosem motocyklov Jawa 500 OHC s poznávacími znač-
kami zo Slovenska, Čiech, Nemecka i Švajčiarska. Na Hviezdo-
slavovo námestie prišli veteráni 5. septembra v rámci už 11. 
ročníka motorkárskeho zrazu ružomberského Automotoklubu.

I Jawa 500 OHC sa začala vyrábať v roku 1952 do roku 1958  
a existovali tri modifikácie. „Najskôr bol prvý model s ta-

kou šnekovou hlavou, potom  sa robil typ 01 s jedným se-
dadlom a plechovými bubnami. Nakoniec priniesli typ 02 už  
s dvojsedlom a s veľkými bubnami. Vyrobilo sa ich asi sedem-
tisíc kusov a k tomu ešte asi sedemsto sidecarov,“ vysvetlil 
organizátor Vladimír First z Automotoklub Ružomberok.

Obdivovali posledné štvortaktné motocykle od Jawy
Štvortaktné stroje sú zaujímavé vďaka svojmu výnimočnému 
kráľovskému hriadeľu či nezameniteľnému zvuku motora. 
Takmer všetky boli v typicky „Jawáckej“ červenej farbe, no 

nechýbali aj netradičné čierne a modré. Medzi motorkami 
boli originálne exempláre v pôvodnom stave a tiež zrenovo-
vané motocykle. „Motorkám sa venujem od rána do večera  
a tento železný šrot je moje poslanie. Môj motocykel je zau-
jímavý tým, že je to replika prototypu. Z tých 14 prototypov 
sa nedochoval ani jeden originál, no tento som si vyrobil sám  
v priebehu dvoch zím na také bežné jazdenie,“ predstavil svo-
ju motorku Michal Ponca. Mesto Dolný Kubín odovzdalo naj-
zaujímavejším motocyklom poháre. Motorkári sa stretávajú 
každé leto, posledné tri ročníky sa zastavujú na Gäceli. Zraz 
zakončili okružnou jazdou po Orave a Liptove

redakcia
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I Úvodné zápasy im vyšli, v prvom 
kole Slovenského pohára porazili 

Likavku a prvýkrát postúpili do druhé-
ho kola. „Začali sme s takým elánom, 
entuziazmom. Takisto aj majstrovské 
zápasy nám išli veľmi dobre, keď sme  
v úvodnom kole zvíťazili v Stráňavách 5:1  
a vyhrali sme aj v Rajci 4:0. Bude kľú-
čové, aby sme dokázali neustále po-
tvrdzovať našu výkonnosť a bude tiež 
dôležité, aby sme sa dokázali vyrovnať 
s kritickými situáciami, ktoré prídu,“ 
povedal Pavol Bača,  tréner MFK Dyna-
mo Dolný Kubín

Trénerovi sa podarilo vyskladať kva-
litné mužstvo
Chlapci si výborne rozumejú nielen na 
ihrisku, ale aj mimo neho. „Som rád, že 
po prestupovom období na jar, sa nám 
podarilo dotiahnuť na prestup Matúša 
Otrubu a Filipa Kolorédyho. Trošku zdĺ-
havý bol prestup Peťa Sopúcha, prišiel 
Kristián Gálik z Oravskej Poruby a tiež 
Adam Spišák. Ešte v priebehu súťaže 
nás doplnili Marek Bobček a Robo Foť-
ko. Ďalšími posilami sú Marek Machaj  
s Matúšom Hončákom. Sú to charakte-

rovo veľmi dobrí chlapci a sú aj tímovo 
súdržní,“ doplnil Pavol Bača. „Zatiaľ je 
to celkom fajn a snáď to takto pôjde ďa-
lej. Sme výborná partia aj mimo ihriska, 
aj na ihrisku. V prvom kole sa mi po-
darilo streliť gól, potom som sa trochu 
zranil a zatiaľ nás ťahá Matúš Otruba, 
takže je dobré, že máme v tíme takého-
to strelca,“ ozrejmil hráč MFK Dynamo 
Dolný Kubín Filip Kolorédy. 

Chcú sa pobiť o postup
Futbal v Dolnom Kubíne má bohatú 
históriu a klub tento rok oslavuje sto-
ročnicu. Tréner a aj hráči preto majú 
jasnú predstavu o tom, ako by mala 
táto sezóna vyzerať. „Z môjho pohľadu, 
ale aj z filozofie klubu, sa chceme pobiť  
o postup. Samozrejme, bude to nároč-
né, ale dali sme si za cieľ, aby sme bu-
dúci rok hrali vyššiu súťaž a aby sme  
v Slovenskom pohári postúpili čo 
najďalej,“ konštatoval Pavol Bača. 
„Chceli sme tu v Kubíne vytvoriť nejakú 
dobrú partiu, lebo nám bolo ľúto, kde 
sa futbal nachádzal. Podľa nás patrí 
trocha vyššie. Určite by sme chceli po-
stúpiť do tretej ligy, to je taký náš cieľ  

a dúfam, že sa nám ho podarí splniť. 
Keď som prechádzal z dorastu, tak som 
išiel sem, do Dolného Kubína a vtedy sa 
tu ešte hrala druhá liga. Bolo by super, 
keby sa sem taká súťaž vrátila,“  dodal 
Filip Kolorédy.

Plány im skrížil koronavírus v kabíne 
Koncom augusta sa niekoľkí hráči áčka 
nakazili koronavírusom, následne sa do 
karantény dostalo celé mužstvo a aj re-
alizačný tím. Dočasne boli zrušené všet-
ky tréningy a aktivity na futbalovom 
štadióne, čo zapríčinilo aj odloženie 
všetkých zápasov od najmladších ka-
tegórií až po A mužstvo. V snahe o zvý-
šenie bezpečnosti hráčov aj ostatných 
členov klubu Oravský záchranný sys-
tém bezplatne vydezinfikoval vnútorné 
aj vonkajšie priestory štadióna. Vzhľa-
dom na výskyt ochorenia COVID-19  
v MFK Dolný Kubín sa museli odložiť aj 
oslavy storočnice klubu, ktoré boli na-
plánované na september. Kedy sa sláv-
nosti pri príležitosti výročia uskutočnia 
zatiaľ nie je známe.
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Futbalisti z MFK Dynamo Dolný Kubín vstúpili do novej sezóny úspešne. Podľa trénera áčka Pavla 
Baču sa výsledky dostavili aj vďaka predĺženému prípravnému a tréningovému obdobiu, ktoré 
spôsobil koronavírus. Ten obmedzil nielen bežný život, ale aj ten futbalový. 

Začala sa stá sezóna  
dolnokubínskeho futbalu
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Na Kuzmínove sa 
pretekalo v behu  

do vrchu
V prvý septembrový deň sa priazniv-
ci behu do vrchu stretli na 1. ročníku 
pretekov Kuzmínovo Vertical. Trať dlhú  
700 metrov s prevýšením 170 metrov aj 
napriek nepriaznivému počasiu pokorilo 
takmer 50 účastníkov a aj množstvo ma-
lých bežcov. 

Spoznali sme kráľa 
a kráľovnú severu

Štvrtý ročník silovo-vytrvalostnej súťaže 
King the North už pozná svojich víťazov. 
V sobotu 22. augusta sa o tituly kráľa 
a kráľovnej severu pobili súťažiaci zo 
Slovenska, Poľska a Česka. Súťaž spája 
techniku, silu a kondíciu. 

I „Je to jedna z najťažších súťaži na 
Slovensku. Jedinečný formát, ktorý 

nájdeme v našom bojovom poli v Dol-
nom Kubíne. Kategórie boli tri mužské, 
rozdelené podľa váhy do 75 kg, od 75 kg 
do 85 kg a nad 85 kg a jedna ženská ka-
tegória,“ vysvetlil Juraj Fačko, organizá-
tor King of the North.  

Súperilo 52 silákov, uspeli aj domáci 
Medzi najlepšími účastníkmi boli tento 
rok aj mladí športovci z Dolného Kubí-
na. „Ja som trénoval dva roky a zároveň 
som tu aj najmladší súťažiaci, podarilo 
sa mi získať ôsme miesto. Dal som do 
toho všetko, súťaž bola úžasná a všetci 
sme sa navzájom podporovali. Bol som 
dosť unavený, je to komplexná a veľmi 
náročná súťaž,“ povedal Gerard Kabát 
z Dolného Kubína. Pre ďalšieho domá-
ceho súťažiaceho Samuela Tješa to bol 
už druhý ročník, na ktorom sa zúčastnil. 

„Tento rok sa mi aj podarilo postúpiť, 
tak som veľmi rád. Ani som nečakal, že 
v postupovej fáze skončím na druhom 
mieste. Snažil som sa na to trénovať pol 
roka,“ ozrejmil Samuel Tješ.

Víťazstvo obhájila V. Truhanová
Prevedenie jednotlivých cvikov strikt-
ne hodnotila šesťčlenná porota zo Slo-
venska  a Česka. Prvenstvá v mužských 
kategóriách si vybojovali siláci z Poľska. 
Minuloročná víťazka Veronika Truha-
nová ovládla kategóriu žien a zvíťazila 
aj tento rok. „Toto bol môj druhý roč-
ník, forma sa mi, myslím, nezhoršila, 
ale stále je čo vylepšovať. Konkurencia 
bola zasa o niečo vyššia, dievčatá boli 
veľmi silné, takže som sa musela veľmi 
snažiť a nebolo to jednoduché,“ doda-
la Veronika Truhanová, víťazka King of 
the North. „Výkony boli nadštandardné, 
najmä dievčatá boli extrémne. Aj chala-
ni posunuli latku oproti minulému roku 
zasa vyššie. Najlepší čas sa zdvihol až  
o päť sekúnd a celkovo to hodnotím 
veľmi pozitívne,“ vyjadril svoje pocity 
zo súťaže  Juraj Fačko.

Výťažok z akcie šiel na dobrú vec
Okrem extrémnych výkonov súťažia-
cich boli ťahákom aj freestyle exhibí-
cie. Organizátori opäť pripravili det-
skú workoutovú zónu a atrakcie pre 

najmenších. Ani tento rok nechýbal 
street food a celou akciou prítomných 
sprevádzal Jakub „Zitron“ Ťapák spolu  
s Michalom Zurekom. „Som veľmi rada, 
že organizátori podujatia King od the 
North zostali pri svojej idei a naplnili ju. 
Aj keď naozaj situáciu mali veľmi ťažkú. 
Je čo obdivovať. To, čo som tam mala 
možnosť vidieť, čo predvádzali, tak 
teda klobúk dole pred tým, čo všetko 
dokážu. Dôležité je, že takéto aktivity 
zlepšujú celkovú náladu v spoločnosti. 
Veľmi im fandím a verím, že ich zámery 
budú pretrvávať dlhé roky,“ konštato-
vala Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK. 
Podujatie King of the North malo už 
tradične aj benefičný rozmer. Vyzbiera-
né dobrovoľné vstupné organizátori ve-
nujú na rehabilitácie imobilným deťom  
z občianskeho združenia Tobias. 
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I Tieto preteky boli prvým krokom  
k oživeniu Kuzmínova. „Prvý ročník 

sme sa rozhodli zorganizovať, pretože 
v centre mesta máme úžasný areál – 
Kuzmínovo, na ktoré sme tak trocha za-
budli. Bežalo sa po zjazdovke priamo 
na vrchol, čiže to bol taký vertikál,“ po-
vedal Štefan Belvončík z odboru škol-
stva, kultúry, mládeže a športu MsÚ DK.

Laštík a Chovanová boli najrýchlejší
Pretekalo sa v šiestich vekových ka-
tegóriách a pre deti boli pripravené 
jednoduchšie 300 a 200 metrové trate. 
S časom 05 m 48 sek bol celkovo naj-
rýchlejší Juraj Laštík, medzi ženami 
zvíťazila Monika Chovanová s časom 
07 m 20 sek. V žiackych kategóriách 
bol spomedzi chlapcov najrýchlejšie  
v cieli Tomáš Grznár a medzi dievčata-
mi vyhrala Bibiana Snováková. Podu-
jatie zorganizovalo mesto Dolný Kubín 
v spolupráci s bežeckým klubom Run 
DK a Olympijským klubom Orava. Jeho 
hlavnou myšlienkou bolo oživiť a vrátiť 
šport na Kuzmínovo. Na 3. októbra je 

naplánovaný Nočný beh mestom, do 
ktorého budú opäť zapojené trate, kto-
ré sú na Kuzmínove. 

redakcia; foto: redakcia

Pozrite si, ako prebiehal  
beh do vrchu.  

Stačí naskenovať QR kód.
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I Športovci najskôr plávali, potom 
prebiehala bežecká časť. „Plávanie 

sa uskutočnilo v domácom Aquarelaxe 
a behalo sa po dolnokubínskej cyklo-
trase. Bolo nám ľúto, že v rámci triatlo-
novej únie museli byť zavedené určité 
obmedzenia, a teda pohárová súťaž sa 
pre tento rok nekonala. Aj napriek tomu 
sme tu mali aktuálneho majstra Sloven-
ska za juniorov, čo je domáci pretekár 
Filip Lizák, v kategórii veteránov Jána 
Mičíka, ktorý je taktiež na veľmi vyso-
kej úrovni v rámci slovenského triatlo-
nu. Zúčastnila sa aj Margaréta Bičano-
vá, ktorá má tento rok veľmi úspešný  
a ako dorastenka pôsobí v reprezentácii 
Slovenskej triatlonovej únie,“ vysvetlila 
Zuzana Katreniaková, organizátorka  
z Mestského plaveckého klubu Dolný 
Kubín (MPK DK).

Absolútne víťazstvo si jasne vybojo-
val Filip Lizák
Dorastenec Filip Lizák s úplným pre-
hľadom ovládol domácu pôdu a stal 
sa nielen víťazom svojej kategórie, ale 
aj absolútnym víťazom. „Tieto preteky 
hodnotím dobre, vo vode aj v behu sa 
mi darilo. Vždy tu máme dobré pod-
mienky, je to moje rodné mesto a mám 

rád toto prostredie. Tentokrát neprišla 
veľká konkurencia, čo mi bolo troš-
ka ľúto, lebo som si chcel zapretekať, 
ale som spokojný,“ povedal Filip Lizák  
z MPK DK.

Ženy ovládla Margaréta Bičanová
Druhá do cieľa za Filipom Lizákom do-
behla Margaréta Bičanová, triumfo-
vala ako absolútna víťazka v kategórii 
ženy. „Triatlonu sa venujem asi tri roky.  
V auguste sme boli na Európskom po-
hári v triatlone v Poľsku a umiestnila 
som sa tretia. V zime sa mi na zimných 
triatlonoch celkom darilo, tam som na 
majstrovstvách sveta v junioroch bola 
druhá. A na majstrovstvách Európy som 
zas bola prvá. V Dolnom Kubíne sa mi 
pretekalo skvele,“ ozrejmila Margaréta 
Bičanová z Nereus Žilina. 

Najmladšia pretekárka mala 5 rokov, 
najstarší účastník 71
Za domáci klub štartovala aj celkovo 
najmladšia pretekárka súťaže. Eliška 
Šišková do cieľa síce dobehla ako po-
sledná, ale s najväčším potleskom. 
„Dobre sa mi pretekalo, sú to moje 
prvé preteky a chcela by som vyhrať. Tu  
v Dolnom Kubíne sa mi trénuje super,“ 

skonštatovala  Eliška. Najstarším prete-
károm bol 71- ročný Peter Tobiaš. Toto 
bola už jeho 30. súťažná sezóna bez 
prerušenia. „Pochádzam z Prievidze, 
ale štartoval som za Triklub FTVŠ Bra-
tislava. Je to tu veľmi pekné, aj orga-
nizácia bola kvalitná bez akéhokoľvek 
naháňania,“ poznamenal Peter Tobiaš. 

Domácim pretekárom sa darilo
Za Dolný Kubín si prvenstvá vo svojich 
kategóriách vybojovali aj Michal Strežo, 
Ivan Skirčák či Ján Mičík. Mladšie žiačky 
úplne ovládli domáce pretekárky, tre-
tia bola Michaela Porvazníková, druhá 
Margaréta Moskáľová a prvá Simona 
Jurigová. „Preteky boli super. Po dlhom 
čase sa mi začalo dobre behať aj plávať. 
Odplávala som ako druhá a bolo to také 
na hrane – dve sekundy, no odbehala 
som podľa mňa celkom dobre,“ zhod-
notila Simona Jurigová z MPK DK. Strie-
borné priečky obsadili aj domáci Tomáš 
Grznár, Soňa Tarčáková, Klára Dulíková, 
Kristián Beluš, Jakub Kaliský, Zuzana 
Mišicová a Miroslav Hofer. Tretie miesta 
si vybojoval Peter Škvarka a Petronela 
Jurigová.
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Prvú septembrovú sobotu sa 76 pretekárov stretlo na 4. ročníku Dolnokubínskeho Aquatlonu. 
Svoje sily si tu zmerala slovenská triatlonová špička. Domáci mestský plavecký klub mal najväč-
šie zastúpenie a naši pretekári si spoločne vybojovali 13 pódiových umiestnení. 

Na 4. Dolnokubínskom Aquatlone 
triumfovali domáci
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Beh do Choča 2020  
s novým rekordom

Po zelenej turistickej značke z Vyšného 
Kubína na Drapáč a odtiaľ po červenej 
turistickej značke až na vrchol Veľkého 
Choča. To je tradičná trať Behu do Cho-
ča, ktorý v sobotu 12. septembra začal 
písať svoju druhú dekádu. Aj napriek 
sprísneným hygienickým opatreniam 
naplnili organizátori limit účastníkov. 

I „Bol to trochu iný ročník, ako tie pre-
došlé. Korona nám sťažila situáciu. 

Pri štarte bolo potrebné dodržiavať väč-
šie rozostupy, nosiť rúška a na stanoviš-
tiach bola dezinfekcia. Zvládli sme to 
celkom dobre. Naplnili sme limit účast-
níkov 250, čo bolo vynikajúce, lebo sme 
sa báli, že sa toľko pretekárov neprihlá-
si,“ vysvetlil organizátor Patrik Šoch.

Jozef Hlavčo vytvoril traťový rekord
Oproti minulým ročníkom bola šesť  
a pol kilometrová trať, ktorá vedie aj po 
horskej zvážnici, výrazne suchšia a sta-
bilnejšia. Rovnako v okolí neprebiehala 
ani ťažba dreva. Kvôli prevýšeniu viac 
ako 1 000 výškových metrov, je Beh do 
Choča jeden z náročnejších pretekov 
tohto typu na Slovensku. „Mali sme 
jedenásť kategórií. V hlavnej kategórii 
vyhral Jožo Hlavčo s novým rekordom 
44 minút a 41 sekúnd. V rámci behu do 
Choča robíme aj Beh do Choča Junior. 
Je to detský beh, kde máme trate od 
60 metrov po 2 200 metrov. Na svoje 
si prišli rovnako rodičia s deťmi, keďže 
sme tam mali účastníkov už od jedného 
roka,“ ozrejmil Šoch. 

Zmenil sa hlavný organizátor
Stal sa ním Sport team Dolný Kubín na 
čele s Patrikom Šochom, ktorý plánuje 
v Behu do Choča aj naďalej pokračovať. 
Okrem zachovania ekologického roz-
meru podujatia tiež zostáva Memoriá-
lom Joža Čajku.
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Benefičné angličáky 
rekordne pomohli

Na šiestom ročníku Benefičných angličá-
kov sa Dolnokubínčania opäť spojili pre 
dobrú vec. V priebehu jednej hodiny vy-
konávali cvik angličák a za každý jeden 
poputoval prostredníctvom sponzorov 
jeden cent na dobročinné účely. Vyše 
230-tim účastníkom sa spoločne podari-
lo vyzbierať  4 305 € pre hendikepovanú 
športovkyňu z Oravského Podzámku.

I Aj keď mali organizátori viacero 
adeptov, výťažok z akcie venova-

li Zuzane Jurisovej, ktorá má detskú 
mozgovú obrnu. „Jej príbeh je pekný  
v tom, že Zuzana sa snaží plávať, dokon-
ca pláva aktívne, zúčastňuje sa aj súťaží 
a keďže my máme radi pohyb, rozhodli 
sme sa, že ju pri tejto ceste pohybom 
podporíme,“ povedal Andrej Belvončík, 
kondičný tréner z Maximus Gym.

Účasť aj suma každým rokom stúpa
Benefičné angličáky cvičili športovci, 
nešportovci, rodiny s deťmi aj senio-
ri. Spoločne ich urobili vyše 60-tisíc. 
Tentokrát sa cvičilo vonku na umelej 
tráve, dopomohli tomu opatrenia pro-
ti šíreniu koronavírusu a tiež stúpa-
júci záujem ľudí, ktorí chcú športom 
pomáhať. „Prvý raz sme sa nestretli  
v telocvični, ale v exteriéri. Každý rok sa 
zapojilo viac a viac ľudí a sme radi, že 
teraz bola účasť najvyššia zo všetkých 
ročníkov,“ doplnil Hricko. Vyzbieraná 
čiastka o viac ako tisíc eur prevýšila tú 
minuloročná. Benefičné angličáky zor-
ganizovali kondiční tréneri z Maximus 
Gym. Spoločne so sponzormi doteraz 
už finančne pomohli dolnokubínskemu 
rehabilitačnému oddeleniu a viacerým 
osobám s telesným postihnutím. 
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Otvorené športové 
hry seniorov

Sedemdesiatka dôchodcov prišla v stre-
du 9. septembra súťažiť na Prvé mestské 
otvorené športové hry seniorov. Tento 
rok sa mali v Dolnom Kubíne okrem 
okresných športových hier konať aj kraj-
ské, no kvôli pandémii sa museli zrušiť. 
Organizátori sa preto rozhodli prísť as-
poň s takouto alternatívou.

I „Sme radi, že nám vyšlo skvelé poča-
sie a bola chuť a záujem zo strany dô-

chodcov.  Aj takýmto spôsobom môžu 
bojovať proti korone, takto si upevňujú 
zdravie a športovaním posilňujú imuni-
tu,“ vysvetlil Štefan Stieranka, predseda 
Okr. organizácie Jednoty dôchodcov.

Preverili ich atletické disciplíny 
Športových hier sa zúčastnili seniori  
z Dolného Kubína a okolia. Sily si zme-
rali v šiestich atletických disciplínach. 
„Začali sme behom na 60 metrov mužov 
a žien, následne behom na 100 metrov 
mužov a žien, neskôr sme sa presunuli 
na vrh guľou, hod granátom do diaľ-
ky a hod granátom na cieľ. Záverečná 
disciplína bola hod valčekom na cesto 
do diaľky  pre ženy. Počas celých prete-
kov prebiehala aj streľba zo vzduchov-
ky,“ ozrejmil rozhodca Jaroslav Lupák.

Súťaž sledovalo 10 rozhodcov
Výkony súťažiacich prepočítavali koe-
ficientmi veku, aby mohli spolu súťažiť 
napríklad 60-roční s 80-ročnými. „Ja ví-
tam takú možnosť, že sme mohli zorga-
nizovať prvé Mestské otvorené športové 
hry seniorov.  Ďakujem všetkým organi-
zátorom za prípravu a teším sa z toho, 
že sa seniori z Dolného Kubína, ale aj  
z okolia, rozhodli zúčastniť týchto hier 
v takom hojnom počte,“ povedal primá-
tor Dolného Kubína Ján Prílepok. Medzi 
mužmi v oboch bežeckých disciplínach 
zvíťazil Peter Sládek, v hode granátom 
do diaľky a vo vrhu guľou nenašiel 
premožiteľa Jaroslav Lupák. V hode 
granátom na cieľ vyhral Peter Pagáčik  
a v streľbe Anton Fedor. Spomedzi žien 
bola v oboch bežeckých disciplínach 
prvá Júlia Pagáčiková. V hode graná-
tom na cieľ a v hode valčekom zvíťazi-
la Ľudmila Bellová. Hod granátom do 
diaľky ovládla Helena Šnapková a streľ-
bu Valéria Hnilicová.
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