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Dolnokubínčania darovali seba
Predvianočný čas využili viacerí dobrovoľníci, občianske združenia, školy i firmy v Dolnom Kubíne 
na pomoc deťom, seniorom, rodinám v hmotnej núdzi a sociálne znevýhodneným spoluobčanom. 
Pripravili pre nich potravinovú, finančnú a materiálnu pomoc, ale i darčeky pod vianočný stromček.

mesačník december 2021 číslo 12 ročník XXXVII
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I Ďalší termín ukončenia stavebných 
prác stanovilo ministerstvo vnútra 

na rok 2017, keď hasiči svoju stanicu 
aj dočasne opustili. Na stavbe sa me
dzitým vystriedali traja zhotovitelia. 
Stavebné práce ukončili pred niekoľ
kými mesiacmi. „Som veľmi rád, že po 
dvanástich rokoch a po mnohých peri
petiách sa konečne podarilo, že hasiči  
v Dolnom Kubíne majú podmienky, 
ktoré si zaslúžia na výkon svojej prá
ce, ktorá je nesmierne dôležitá a o to 
viac, že za posledné dva roky sa naozaj 
veľmi aktívne podieľali aj na mnohých 
veciach, týkajúcich sa zvládania pandé
mie. Preto som rád, že teraz už majú na 
prácu lepšie podmienky. Nielen že majú 
kancelárske priestory, ale aj odpoveda
júce priestory na to, aby sa mohli pri
pravovať na svoju prácu, aby mohli aj 
oddychovať, aby mohli mať adekvátne 
uloženú všetku techniku,“ uviedol mi
nister vnútra SR Roman Mikulec. „Ob
novy hasičských staníc v masívnom 
rozsahu v rámci Slovenskej republiky 
boli súčasťou takzvaného regionálneho 
operačného programu. Týkali sa väčši
ny hasičských staníc, pri niektorých re
konštrukcie prebehli viac úspešne, pri 
iných menej. Žiaľ, v D. Kubíne projekt 
nedopadol príliš dobre, dokonca mu
sel byť zastavený, a potom sa len veľmi 
ťažko hľadali investičné prostriedky na 

to, aby sa pohlo z miesta. Keďže objem 
prostriedkov, ktorý stačil na dokonče
nie, nebol príliš masívny, v porovnaní 
s pôvodným rozpočtom, podarilo sa 
nájsť za súčinnosti vedenia krajského 
riaditeľstva, prezídia, ale aj sekcie eko
nomiky a najmä vedenia ministerstva 
finančné prostriedky na to, aby sa ko
nečne táto hasičská stanica dokončila 
a mohla slúžiť svojmu účelu. Lebo aj jej 
stráženie, aj temperovanie prispievali  
k tomu, že náklady sa neustále konti
nuálne zvyšovali. Aby sme túto reťaz 
preťali, našlo sa potrebné množstvo 
investičných prostriedkov a výsledok 
dnes konečne vidíme,“ vysvetlil prezi
dent HaZZ SR Pavel Mikulášek.

Všetko pod jednou strechou
Dolnokubínski hasiči využívali od 
mája 2017 provizórne administra
tívne priestory na Radlinského ulici  
a zásahová jednotka spolu s hasičskou 
technikou sídlila v Oravskej Porube. 
Prístavbou a rekonštrukciou stanice 
na Matúškovej ulici sa zväčšila kapa
cita garážovej plochy a priestorov pre 
výkon prípravy hasičov, ako aj sociálne 
zázemie. „Môžeme mať všetku techniku 
zagarážovanú, uskladnenú a napojenú 
na rozvody, to znamená vzduch, pre
dohrev motora takým spôsobom, ako 
predpokladá výrobca. Tým sa zvýši,  

v našom prípade tak dôležitá, spoľah
livosť techniky. Samozrejme, máme 
tu podmienky na odbornú prípravu  
i na vykonávanie bežného výkonu 
štátnej služby. Táto jednotka a vôbec 
celé okresné riaditeľstvo tu bude mať 
aj technické zázemie, ktoré je nevy
hnutné pre výkon hasičskej jednotky, 
výkon odborných služieb, starostlivosť 
o vozidlá, to znamená strojná služba, 
protiplynová, spojovacia služba, ha
sičská záchranná služba. To všetko tu 
nájde svoje miesto, ktoré doteraz veľmi 
chýbalo. Som neskutočne rád, že ko
legovia aj v D. Kubíne majú adekvátne 
podmienky na výkon služby, na ktoré 
tak dlho čakali a vôbec nepochybujem, 
že si ich zaslúžia,“ ozrejmil Pavel Miku
lášek. „Okrem skvelých profesionál
nych hasičov v DK pôsobia aj dve silné 
partie dobrovoľných hasičov. Svedčí  
o tom aj to, že spĺňali všetky podmien
ky, aby sme mohli získať dotácie na re
konštrukciu zbrojníc v Záskalí a na Kňa
žej. Zároveň získali čisto nové hasičské 
vozidlá,“ doplnil primátor Ján Prílepok.

Prestavba a dostavba stanice bola hra
dená z prostriedkov štátneho rozpočtu. 
Za vykonané práce zaplatilo minister
stvo vnútra cca jeden a pol milióna eur.

redakcia

Zrekonštruovaná hasičská stanica v Dolnom Kubíne už oficiálne slúži hasičom. Prestrihnúť pásku 
na vynovenej budove prišli vo štvrtok 25. novembra minister vnútra, štátny tajomník, prezident 
a žilinský krajský riaditeľ Hasičského a záchranného zboru. Oprava hasičskej stanice mala byť 
hotová ešte v roku 2013.

foto: redakcia

Na vynovenej hasičskej stanici  
slávnostne prestrihli pásku
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V Kňažej vyučujú aj 
vo virtuálnej realite

V základnej škole s materskou školou 
Kňažia začali vo výučbe používať aj vir-
tuálnu realitu. Škola vďaka grantovému 
programu nakúpila štyri sady virtuál-
nych okuliarov. Deti sa prostredníctvom 
nových pomôcok môžu preniesť na aké-
koľvek miesto na svete i vo vesmíre.

I „VR Okuliare sme získali v spoluprá
ci s neziskovou organizáciou, ktorá 

predložila projekt mestu Dolný Ku
bín v grantovom programe Šanca pre 
všetkých. Nazvali sme ho okuliare do 
virtuálnej reality. Mesto nám poskytlo  
1 500 eur, z vlastných prostriedkov sme 
doložili 350, čiže celý projekt nás vyšiel 
na 1 850 eur,“ vysvetlila Daša Badáňová, 
riaditeľka ZŠ s MŠ Kňažia.

Nekonečné možnosti učenia a zážitku
Škola chce rozvíjať zážitkové vzdelá
vanie a žiakov motivovať k učeniu. Vir
tuálnu realitu budú využívať najmä na 
prírodovedných predmetoch, no naprí
klad aj pri výuke cudzích jazykov. „Po
užívame virtuálne sety Oculus Quest II. 
Headsety obsahujú 128 GB pamäť, tak
že sa správajú ako mobil. Majú samo
statný operačný systém. Zážitok pre 
žiakov spočíva v tom, že sa môžu do uči
va úplne ponoriť. Môžu letieť vesmírom, 
cestovať, vidieť krajiny, ktoré by nor
málne možno nikdy neuvideli. Dostať 
sa do ľudského tela, plávať ako krvinka, 
pozorovať orgány. Má to neobmedzené 
možnosti. V terajšej dobe mobilov je 
ťažké deti zaujať. Virtuálnu realitu však 
nemá každý doma, takže je to pre ne 
stále niečo nové, a teda i veľký motivač
ný faktor,“ ozrejmil učiteľ Lukáš Fatin. 
Študenti môžu po nasadení okuliarov 

interaktívne vstúpiť aj do virtuálneho 
múzea či laboratória. Základná škola 
s materskou školou v Kňažej je prvá  
v meste, ktorá začala vo vyučovaní vyu
žívať virtuálnu realitu.

text a foto: redakcia

Zoznamovanie detí  
s virtuálnou realitou 

uvidíte v reportáži TVDK. 
Stačí naskenovať kód.

Nová Montessori 
škôlka v Istebnom 

chce viesť deti  
k samostatnosti

V Istebnom vznikla nová Rodinná Mon-
tessori škôlka u Jordána. Priestory Mon-
tessori zariadenia sú prispôsobené tak, 
aby deťom umožnili maximálnu samo-
statnosť a nezávislosť na dospelom. Deň 
v škôlke začína spoločným programom, 
ktorý nazývajú ranná elipsa, deti sa roz-
právajú, spievajú alebo tancujú.

I Potom už nasleduje hlavná časť 
Montessori pedagogiky, tou je voľná 

práca. „V rámci voľnej práce, ktorá trvá 
zhruba dve hodiny, deti rozvíjajú svoju 
samostatnosť, schopnosť rozmýšľať 
nad sebou, o čo majú záujem a tiež slo
bodu rozhodnutia. Množstvo materiá
lov, ktoré tu je, je tak lákavé, že každý 
deň si niekto niečo vie vybrať. Buď sa 
hrajú samostatne alebo vo dvojiciach. 
Takisto majú voľnú desiatu, čiže nie je 
to tak, že ráno niekto príde a učiteľ roz
hodne, že teraz idete všetci jesť. Vedie
me deti k tomu, aby počúvali svoje po
treby,“ ozrejmil Jordán Jokel z Rodinnej 
Montessori škôlky u Jordána. 

Zručnosti pre praktický život
Počas voľnej práce sa deti rozvíjajú vo 
viacerých oblastiach. Prvou je oblasť 

praktického života. Tá zahŕňa nácvik 
všetkých dôležitých zručností, ako sta
rostlivosť o seba a okolie či zdokonale
nie jemnej motoriky a svojich pohybov. 
„Deti presýpajú, prelievajú, prenášajú 
veci, či už rukami alebo s nejakým ná
radím. U detí do šesť rokov praktický 
život prebieha takými seba obslužný
mi činnosťami, aby boli samostatné, 
aby svoju sebaúctu rozvíjali vďaka sa
mostatnosti. Druhá z takých oblastí je 
oblasť zmyslového vnímania, keď deti 
spoznávajú všetkými zmyslami rôz
ne materiály a zároveň svet. Tiež ide  
o rozvoj matematických predstáv a ja
zykových zručností, aj o oblasť prírody, 
biológie, botaniky a geografie,“ vysvetlil 
Jordán Jokel. „Montessori rešpektujúci 
prístup a komunikácia, to sú dôležité 
piliere výchovy. Vnímame to ako povo
lanie, aby sme ostatným rodičom po
mohli ukázať, že výchova nemusí byť 
boj, ani niečo stresujúce. Veľmi dôleži
té v Montessori pedagogike je žasnutie  
s dieťaťom, dieťa aj nás dospelých na
báda k tomu, aby sme spoznávali svet 
s nadšením a s vnútornou motiváciou,“ 
doplnila Martina Jokelová  Ťuchová  
z Montessori škôlky u Jordána.

Chyby ako nástroje nového učenia
V Montessori škôlke je učiteľ sprievod
com. Sprevádza deti tak, aby samo
statne konali, rozhodovali sa a mysleli. 
Deťom pomáha vnímať, vyjadrovať ich 
potreby a emócie, čo posilňuje ich ra
dosť z nadobudnutých kompetencií. 

Ďalším dôležitým aspektom v Mon
tessori výchove je chyba. Deti za chy
by netrestajú, naopak, sú to nástroje 
nového učenia. „Ak dieťa niečo rozleje, 
vie kde nájde handričku, vie že to môže 
utrieť. Nikto nebude naňho kričať. Kaž
dý materiál obsahuje v sebe ako keby aj 
kontrolu chyby. Čiže dieťa zas nie je od
kázané na dospelého, ktorý mu povie, 
že urobilo niečo zle. Vie sa samé skon
trolovať a tak budovať svoje sebavedo
mie,“ uviedol Jordán Jokel. „Rodičia 
vnímajú, aké veľké pokroky ich dieťatko 
urobilo. Aké je aj doma spokojné, ako 
sa vie zamerať a dlhodobo sústrediť na 
niečo, že si vie vyberať a viac pomeno
vať svoje potreby alebo prejaviť kom
petencie. Je to všetko ovocie toho, čo 
zažívame tu v škôlke. To všetko dodáva 
dieťatku sebaistotu, sebahodnotu a ra
dosť z toho, aké je samostatné a akou je 
dôležitou súčasťou života, hoci je také 
malé,“ dodala M. Jokelová  Ťuchová.

Kapacita Rodinnej Montessori škôlky  
u Jordána je 23 žiakov. Deti prijímajú 
od dvoch rokov a rodičia tam môžu deti 
prihlásiť počas celého školského roka. 
Škôlku prevádzkuje občianske združe
nie Centrum Montessori Dolný Kubín. 
Náplňou centra je aj podpora rodičov  
a pedagógov i príprava stretnutí. Záro
veň už piaty rok organizuje kurz rešpek
tujúcej komunikácie s uznávanými psy
chológmi pod názvom Žiť s rešpektom.

redakcia
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I „Prístroj bol zakúpený z rezervného 
fondu v sume 2 000 eur. Defibrilátor 

bude nonstop v službe. Keďže máme 
teraz už dvadsaťštyrihodinovú službu, 
hliadka si ho bude vymieňať z vozidla 
do vozidla. Bude tak k dispozícii pre 
všetkých občanov v meste aj v mest
ských častiach,“ vysvetlil náčelník Mest
skej polície v DK Dušan Medzihradský.

S tréningom pomáhal Červený kríž
Všetci príslušníci mestskej polície po
stupne absolvovali školenie, kde sa 
učili prístroj obsluhovať. Na figuríne  
a s tréningovým defibrilátorom na
cvičovali, ako správne postupovať  
v reálnej situácii. „Hovorili sme o prvot
nom vyšetrení pacienta, ako reaguje na 
oslovenie, bolestivý podnet a či dýcha. 
Dáme ho do vodorovnej polohy a začí
name so stláčaním hrudníka. Tridsať 
stlačení, dva vdychy, medzitým by nie
kto mal doniesť defibrilátor. Pokiaľ sú 
dvaja, jeden pomáha pri resuscitácii, 
druhý ide po defibrilátor. Je to úžasný 
stroj, keď ho spustíme, hneď hovorí, čo 
máme robiť. Funguje spoľahlivo, má ho 
už viacero obcí. Myslím, že pri záchrane 
životov pomôže,“ ozrejmila záchranár
ka Margita Hojová z Červeného kríža.

Veria, že ho nebude potrebné použiť
Mestskí policajti sa inšpirovali polícia
mi v iných mestách, ktoré týmto prí
strojom rovnako disponujú. Pomocou 

defibrilátora budú môcť do príchodu 
záchranky včas vykonať prvotný, život 
zachraňujúci úkon. „Keďže sme vedeli 
o existencii takéhoto prístroja, našou 
snahou bolo, aby sme toto zariadenie 
zabezpečili aj pre Mestskú políciu Dolný 
Kubín. Dúfame, že bude prospešné, aj 
keď by sme boli najradšej, aby sme ho 
nemuseli použiť,“ uviedol zástupca ná
čelníka mestskej polície Branislav Med
vecký. „Prístroj automaticky vyhodnotí, 
aký impulz človeku dá. Je tam jedno
razová elektróda, ktorú pracovník, res
pektíve obsluha, umiestni presne podľa 
návodu na dotyčného pacienta,“ dopl
nil Dušan Medzihradský. Defibrilátor, 
ktorý je súčasťou výjazdového vozidla 
mestskej polície, je bezúdržbový a jeho 
batéria vydrží bez nabíjania päť rokov.

redakcia

foto: redakcia

Mestská polícia zakúpila externý defibrilátor, ktorý bude umiestnený v ich služobnom vozidle. 
Prístroj je plne automatizovaný a pomáha pri zástave srdca. Ide o rovnaký model, aký sa nachá-
dza aj na zimnom štadióne v Dolnom Kubíne.

Mestská polícia má v aute  
vlastný defibrilátor

príspevkov za kúpu vecí z druhej ruky 
1 130 eur. Tie sa v spolupráci s mestom 
rozhodla darovať dolnooravskej ne
mocnici v D. Kubíne. „Sme radi, že sme 
to vystihli. Naozaj sme to urobili o 5 mi
nút 12, pretože ľudia boli nachystaní, 
doniesli nám toho veľa a tieto peniaze 
použijeme pre potreby kovidového 
oddelenia. Budú využité na nákup po
môcok podľa želania vrchnej sestry  
a primára, pretože ako viete, je to odde
lenie, ktoré sa upravuje podľa situácie. 
Nie je to štandardné oddelenie, ako je 
chirurgia, interné, ale vždy sa musí pod
ľa potreby pripraviť a niektoré pomôcky 
tam chýbajú, takže sme sa rozhodli, že 
by sme tieto peniaze použili na tieto 
dôležité veci,“ ozrejmila organizátorka 
burzy Staré veci nie sú od veci G. Mat
kulčíková. Najbližšiu charitatívnu burzu 
sa jej podarí usporiadať zrejme pred 
Veľkou nocou. Spolu s dobrovoľníkmi 
čaká na zlepšenie epidemickej situácie.

text a foto: redakcia
Výťažok z burzy dali 

covidovému odd.
Poslednú tohtoročnú charitatívnu bur
zu Staré veci nie sú od veci, ktorá mala 
byť 2. a 3. decembra, musela Gabriela 
Matkulčíková kvôli avizovanému sprís
neniu protipandemických opatrení, 
zorganizovať v predstihu, doslova zo 
dňa na deň. Napriek tomu sa jej však 
podarilo vyzbierať z dobrovoľných 
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O ľad na štadióne sa 
postará nová rolba

Zimný štadión prechádza rozsiahlou 
rekonštrukciou. Jednou z noviniek je aj 
nová rolba, ktorá nahradí svoju o 13 ro-
kov staršiu predchodkyňu. Nová rolba 
je na elektrický pohon a spĺňa najvyššie 
kritériá vo vzťahu k ochrane životného 
prostredia.

I „Hlavný dôvod pri výberovom konaní 
bol ten, že sme chceli elektrickú rol

bu, aby sme tu nemali žiadne splodiny  
z nafty, pretože máme aj naftovú rolbu, 
a taktiež žiadne splodiny z plynu, preto
že sme mali aj plynovú rolbu. Táto rolba 
je elektrická, tak sa tešíme, že bude 
bezhlučná, bezsplodinová a prostredie 
na ľadovej ploche bude úplne čisté,“ 
vysvetlil správca športových zariade
ní Štefan Belvončík. „Táto rolba vydrží 
na jedno nabitie 25 až 27 úprav ľadovej 
plochy. Jazdí 12 až 13 km za hodinu  
a má plno jedinečných doplnkov, ako 
napríklad tzv. predumytie ľadu či bočnú 
frézu, ktorá je jedinečná na svete,“ do
plnil dodávateľ rolby Petr Fiala. „Sme 
veľmi spokojní. Má úplne iný motor, ti
chučký, 4x4. Na ľade sa už nebudeme 

šmýkať. Palubná doska je ako klávesni
ca, budem sa to musieť naučiť,“ dodal 
Karol Tokár z údržby zimného štadióna.

Budú slúžiť obidve
Životnosť novej, elektrickej rolby by 
mala byť minimálne 15 rokov. Prvá 
rolba, ktorú využívali na tunajšom zim
nom štadióne, bola naftová a má už 
viac ako 30 rokov. Nahradila ju plyno
vá. Tá mala svoju premiéru v roku 2008 
a vykazovala už časté poruchy. „Čo sa 
týka naftovej rolby, tak tú sme užívali 
v kritických situáciách, keď sa nám po
kazila plynová rolba, to sa ale stalo iba 
v mimoriadnych prípadoch. Plynovú 
rolbu budeme využívať aj naďalej, bude 
slúžiť ako záložná rolba, po prípade bu
deme s ňou upravovať ľadovú plochu  
v priebehu týždňa, takže budú slúžiť 
obidve,“ objasnil Štefan Belvončík. 

Fond na podporu športu by mal uhra-
diť polovicu
Dolný Kubín sa vďaka elektrickej rolbe 
pridal k zimným štadiónom v okolí, kto
ré už touto rolbou disponujú. Novinka 
na tunajšom zimnom štadióne je vý
sledkom úspešného projektu  Výstavba, 
modernizácia a rekonštrukcia športovej 
infraštruktúry. „Cena za túto rolbu, kto

rá bola vysúťažená cez výberové kona
nie, je 118tisíc eur,“ dodal Štefan Bel
vončík. Fond na podporu športu by mal 
uhradiť polovicu nákladov na celkovú 
rekonštrukciu.

Práce na zimnom štadióne pokračujú 
ďalej. Do konca tohto roka by mali zre
novovať osvetlenie. Kompletné práce 
na strojovni chladenia, ktoré zároveň 
predstavujú najväčšiu finančnú polož
ku, by mali byť podľa plánov ukončené 
v priebehu februára budúceho roka. 
Rekonštrukcia šatní potrvá približne tri 
mesiace. Dolnokubínski hokejisti by tak 
záverečnú časť sezóny mohli odohrať 
už na domácom štadióne.

text a foto: redakcia

Opravili 1 200 m2 
strechy bývalej MŠ 

na Brezovci
Objekt bývalej materskej školy 20 na 
Brezovci a neskôr pobočky Úsmevu ako 
dar, má od októbra novú strešnú krytinu. 
Tá pôvodná bola už v havarijnom stave 
a do troch pavilónov zatekalo. Oprava 
bola nevyhnutná aj preto, že v objekte sa 
v súčasnosti nachádza sklad materiálu 
civilnej ochrany.

„Jednalo sa o opravu takmer 1 200 m2 
plochy. Samozrejme na túto rekon
štrukciu bola vyhlásená verejná ob
chodná súťaž. Vyhrala ju kubínska fir
ma, ktorá nám strechu zrekonštruovala 
a odstránila aj problém so zatekaním.  
V priestoroch bývalého Úsmevu ako dar 
sa nachádza sklad materiálu civilnej 
ochrany. Je tam niekoľko tisíc ochran
ných prostriedkov na ochranu obyva
teľstva nášho mesta, ktoré sú v prípade 
potreby k dispozícii,“ uviedla Andrea 
Barienčíková, prednostka MsÚ DK.

Strecha bola v dezolátnom stave
Dolnokubínska firma opravila strechu 
za päť dní. Pôvodnú starú lepenku na
hradili novými modifikovanými bitúme
novými pásmi. Súčasťou prác bolo aj 
vyčistenie strechy, penetrácia, demon
táž a montáž bleskozvodu, úprava ne
rovností či klampiarske práce. „Pôvod
ný povrch strechy tvorila stará lepenka, 
ktorá zatekala na viacerých miestach. 
Bola na nej ešte umiestnená stará anté
na, ktorá však už nebola funkčná. Táto 
bola odstránená našimi zamestnanca
mi. Avšak následne už nastúpila firma, 
ktorá starú lepenku dala preč,“ vysvet
lila Andrea Barienčíková. „Strecha bola 
už v dezolátnom stave. To sme videli aj 
jeden deň, keď zapršalo, že tieklo vša
de. Takže bolo potrebné ju prelepiť na 
všetkých miestach. Poškodenie bolo na 
celej ploche strechy, teda sa preliepala 
komplet celá budova. Strecha je teraz 
nová, na starú degradovanú lepenku sa 
nalepila nová. Nie je to ale lepenka, je 
to živicový modifikovaný pás talianskej 
výroby, ktorý má oveľa dlhšiu životnosť 
a lepšie vlastnosti. Životnosť tejto stre
chy je minimálne dvadsať, dvadsaťpäť 

rokov,“ ozrejmil realizátor opravy Patrik 
Šoch zo spoločnosti Strechy z hôr.

Verejným obstarávaním ušetrili
Za takmer 1 200 metrov štvorcových no
vej krytiny na troch budovách a dvoch 
chodbách objektu bývalej škôlky zapla
tilo mesto z rozpočtu necelých 17tisíc 
eur. „Celková cena strechy vyšla takmer 
na 17tisíc eur. Bola však oveľa nižšia, 
ako sa plánovalo. V rozpočte sme mali 
na opravu naplánovaných 24tisíc eur. 
Sme radi, že súťaž vyhrala dolnokubín
ska firma a zároveň bola aj cena veľmi 
prijateľná,“ dodala A. Barienčíková.

redakcia; foto: Samuel Šoch
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I Samospráva chce týmto spôsobom zefektívniť systém 
odpadového hospodárstva, zvýšiť motiváciu k predchá

dzaniu vzniku odpadov a zlepšiť jeho separáciu. „Zákon o od
padoch dáva mestám a obciam možnosť zaviesť množstevný 
zber, buď pre jednu kategóriu obyvateľstva alebo naraz pre 
všetkých obyvateľov. My sme sa rozhodli zaviesť množstev
ný zber od 1.1.2022 pre kategóriu právnické osoby a samo
statne zárobkovočinné osoby. Dôvodom je to, že paušálny 
poplatok, ktorý bol vypočítavaný prevažne z počtu zamest
nancov a z údajov, ktoré tieto povinné osoby správcovi po
platku dodávali, bol nevyhovujúci mnohokrát pre samotných 
pôvodcov odpadu, a to preto, že sa im zmenili v priebehu 
roka podmienky, napríklad pribrali zamestnancov alebo im 
ubudli zamestnanci alebo do toho vstúpila napríklad teraz 
pandemická situácia. Poplatok a samozrejme aj zber, ktorý 
bol nastavený v zmysle príslušného všeobecne záväzného 
nariadenia (VZN) o odpadoch, bol v tomto prípadne nevy
hovujúci,“ vysvetlil Miroslav Kosmeľ, vedúci odboru dopravy  
a miestneho hospodárstva MsÚ DK.

Druh, počet nádob i frekvenciu vývozu si nastavia sami
Zatiaľ čo doteraz bola výška poplatku za komunálny odpad 
určovaná v závislosti od priemerného počtu zamestnancov, 
po novom si právnické osoby a samostatne zárobkovočinné 
osoby, budú môcť samy stanoviť druh a počet zberných ná
dob, ako aj frekvenciu vývozov komunálneho odpadu, v nad
väznosti na individuálne potreby. Týmto spôsobom si budú 
vedieť ovplyvniť aj samotnú výšku vyrubovaného poplatku 
za komunálny odpad. Jednotková cena za liter komunálneho 
odpadu bola schválená vo výške 1,39 centa. „Pôvodca od
padu si môže stanoviť a vybrať veľkosť nádoby. Samozrejme  
v súlade s VZN o odpadoch, to znamená zvoliť si veľkosť 
nádoby a nádobu, ktorá je popísaná v systéme, a takisto si 

môže nastaviť periódu vývozu. Treba však splniť jednu pod
mienku, že perióda vývozu nesmie byť väčšia ako štrnásť dní. 
Maximálna perióda nesmie byť zas väčšia ako dvakrát do týž
dňa. Prečo štrnásť dní? Je to z hygienických dôvodov, preto
že zmesový komunálny odpad obsahuje zvyšky jedál, ktoré 
v letných mesiacoch spôsobujú zápach a otravujú ľudí, ktorí 
žijú v okolí,“ ozrejmil Miroslav Kosmeľ.

Mesto poslalo PO a SZČO oznámenie a nahlášku
Súčasťou listu, ktoré mesto zaslalo právnickým a samostat
ne zárobkovočinným osobám, je aj hlásenie a oznámenie  
k množstvovému zberu. Bolo potrebné ho vyplniť do 30. no
vembra a doručiť poštou alebo osobne na adresu mestského 
úradu alebo prostredníctvom elektronickej schránky zriade
nej cez portál slovensko.sk. „Výhodou množstvového zberu 
je aj to, že pôvodca odpadu si môže túto kapacitu a periódu 
vývozu meniť aj viackrát do roka. To znamená, kedykoľvek sa 
mu zmenia okolnosti, keď nevytvára také množstvo zmeso
vého komunálneho odpadu alebo naopak, začne ho vytvárať, 
je možné si hlásenie upraviť a samozrejme mesto zabezpe
čí takisto zmenu vo vývoze komunálneho odpadu u tohto 
subjektu,“ doplnil Miroslav Kosmeľ. V prípade akýchkoľvek 
nejasností ohľadom nastavenia objemu nádob, frekvencie 
vývozov, samotného zabezpečenia vývozov, prípadne aj za
kúpenia zberných nádob, môžete mesto kontaktovať telefo
nicky alebo mailom. „Od množstevného zberu si sľubujeme, 
že podiel zmesového komunálneho odpadu, ktorý skončí na 
skládke komunálneho odpadu, sa zníži a preklopí sa to celé 
do separovaného zberu, čiže do zberu komodít, ktoré môže
me druhotne spracovať. Je to ekologické a zároveň aj ekono
mické,“ dodal Miroslav Kosmeľ na záver.

redakcia

foto: pixabay.com

Začiatkom novembra si právnické osoby a samostatne zárobkovočinné osoby našli vo svo-
jich schránkach list od mesta Dolný Kubín. V ňom ich samospráva informuje o povinnom 
množstvovom zbere komunálneho odpadu, ktorý v septembri schválili mestskí poslanci. 
Povinný množstvový zber komunálneho odpadu mesto zavádza od 1. januára 2022 a bude 
povinný pre všetky právnické osoby a samostatne zárobkovočinné osoby na území mesta. 

Povinný množstvový zber  
komunálneho odpadu pre PO a SZČO
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V meste pribúdajú  
kryté autobusové zastávky

Mesto Dolný Kubín osadilo v týchto dňoch na autobusovej za-
stávke oproti Základnej škole Petra Michala Bohúňa nový prí-
strešok pre cestujúcich. Pozemok za chodníkom pri zastávke 
na Matúškovej ulici nebol mestský, samospráva preto musela 
zvoliť prístrešok bez bočných stien.

I „Nie všade v meste vlastníme pozemky, aby sme mohli 
vybudovať poriadnu zastávku. Takým príkladom je práve 

aj tento priestor na Matúškovej ulici, kde roky rokúce hlav
ne detičky, ktorým skončí výučba, čakajú na autobus a po
kiaľ je dážď, tak sú naozaj odkázané len na dáždnik. Avšak 
tu mesto nevlastní pozemky. Chodník neumožňuje, aby sa 
na ňom postavila poriadna zastávka, pretože by mohla byť 
nebezpečná. Jednak by zavadzala dopravnej obsluhe, zimnej  
a letnej údržbe, ale taktiež by bola nebezpečná aj pre chod
cov. Z tohto dôvodu na nej nemôže byť umiestnená pri
meraná zastávka. Jediná možnosť bola umiestniť tam iba  
prístrešok, ktorý má len striešku vzadu a nad hlavami.  
Z bokov tam, žiaľ, žiadne steny byť nemohli,“ vysvetlil primá
tor Ján Prílepok.

Pohodlnejšie čakanie na autobus pred nemocnicou
Prístrešok, ktorý pribudol na Matúškovej ulici, slúžil predtým 
viac ako 10 rokov pred dolnooravskou nemocnicou. Na tom
to mieste osadia už onedlho riadnu autobusovú zastávku. 
„Tento prístrešok bol pred nemocnicou umiestnený taktiež 
len preto, že mesto nevlastnilo pozemky ďalej od chodníka, 
aby tam mohlo umiestniť náležitú zastávku. Toto sa zmeni
lo a podarilo sa nám získať pozemky od ŽSK. V týchto dňoch 
prebieha príprava montáže novej zastávky. Čakáme už len na 
dopravenie od dodávateľskej firmy,“ doplnil J. Prílepok. Kry
tý mobiliár pre cestujúcich pribudne aj v obchodnej zóne, na 
zastávke pri obchodnom dome Kaufland. Tu si bude musieť 
samospráva pozemok pod zastávkou od majiteľa prenajímať.

text a foto: redakcia

Organizácie môžu žiadať mesto 
o dotácie do konca roka

Dolnokubínska radnica práve v týchto dňoch vypísala výzvy 
pre športové, kultúrne a sociálno-zdravotnícke organizácie, 
ktoré v meste vykonávajú verejne prospešnú činnosť. Finančné 
prostriedky môžu žiadať na ich aktivity v nasledujúcom roku. 
Záujemcovia o dotáciu môžu svoje žiadosti posielať mestu do 
konca decembra.

I Magistrát v rámci svojej dotačnej politiky vyčlenil na uve
dený účel sumu vo výške 182 000 eur, čo je približne rovna

ká suma ako vlani. „Aj tento rok sa o dotáciu môžu uchádzať 
všetky právnické osoby, združenia, neziskové organizácie, 
živnostníci a kluby, ktoré boli založené v Dolnom Kubíne 
alebo v ňom pôsobia. Upozorňujeme však, že o dotáciu ne
môžu požiadať fyzické osoby,“ vysvetlil Michal Švento, vedú
ci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu na Mestskom 
úrade v Dolnom Kubíne s tým, že presné podmienky určuje 
Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2020 o poskytovaní dotá
cií, ktoré obsahuje všetky podrobnosti o poskytovaní podpo
ry zo zdrojov mesta.

Znižujú administratívnu náročnosť
Podľa Šventa ani tento rok nebude samospráva vyžadovať od 
žiadatelia výpis z registra trestov právnických osôb, pretože 
si ich vie zabezpečiť vo vlastnej réžii. Takisto nemusí doložiť 
doklad o štatutárovi občianskeho združenia alebo právnickej 
osobe. Práve aj týmto krokom chce mesto znížiť administra
tívu pre jednotlivých žiadateľov. „Vyžadujeme však doklad  
o zriadení účtu v bankovej inštitúcii alebo potvrdenie banky 
o vedení účtu,“ doplnil.

O úspešných žiadateľoch rozhodne zastupiteľstvo
Na oblasť športu je na budúci rok vyčlenená suma 106 641 eur 
a maximálna výška jednej dotácie nemôže presiahnuť 42 656 
eur. V kultúrnej oblasti a v oblasti podpory detí a mládeže sa 
rozdelí celkom 13tisíc eur. O úspešných žiadateľoch rozho
duje mestské zastupiteľstvo na základe návrhu komisie škol
stva, mládeže a športu, komisie kultúry a cestovného ruchu 
alebo komisie sociálnych vecí a zdravotníctva. „Vážime si čin
nosť a prínos všetkých našich športových, kultúrnych, sociál
nych organizácií, ktoré majú svoju nezastupiteľnú úlohu pre 
našich obyvateľov i život v našom meste. Preto aj v roku 2022 
plánujeme v rozpočte vyčleniť sumu viac ako 180tisíc eur," 
konštatoval Ján Prílepok, primátor mesta. Žiadosť musí byť 
doručená najneskôr do 31. decembra 2021 na Mestský úrad  
v Dolnom Kubíne. Potrebné je, aby bola vyplnená na predpí
sanom tlačive spolu s povinnými prílohami, ktoré záujemco
via nájdu na internetovej stránke mesta v sekcii dotácie.

V dotačnom programe na projekty Šanca pre všetkých 
2022 je pre oblasť voľného času, kultúry a športu určených 
31 331 eur, kde o pridelení bude rozhodovať mestské za
stupiteľstvo. Z celkovej sumy vyčlenenej na dotácie môže 
primátor mesta rozhodnúť počas kalendárneho roka 2022  
o poskytnutí dotácie v celkovej sume 18 200 eur. Záujemcovia 
o dotáciu pre sociálnu oblasť môžu čerpať zo sumy 12 500 eur. 
„V oblasti projektov môžu poslanci na jeden projekt schváliť 
maximálnu výšku dotácie 1 500 eur,“ doplnil Švento.

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

Po naskenovaní QR kódu  
si môžete stiahnuť potrebné tlačivá  

pre poskytnutie dotácie.
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I Rok 2021 bol na akvizície mimoriadne priaznivý. V rámci 
dlhodobej výskumnej činnosti  galéria pripravila monogra

fickú výstavu maliara, spoluzakladateľa, neskôr riaditeľa OG 
a organizátora kultúrneho diania na Orave a aj na Slovensku, 
maliara Ctibora Belana. Pri príležitosti autorovho 100. výro
čia narodenia galéria slávnostne otvorila výstavu v Župnom 
dome v Dolnom Kubíne, reprízovala ju v Galérii Márie Med
veckej v Tvrdošíne – vo výstavnej sieni „Ateliér“. Výstavy boli 
prezentované spolu so sprievodným reprezentačným kataló
gom. Vyvrcholením aktivít sa stal akt darovania celej výstavy 
do zbierok galérie v počte 36 kusov olejomalieb vo finančnej 
hodnote 32 400 €. Darcom je syn Ctibora Belana, MUDr. Peter 
Belan, CSc., ktorý sa podieľal aj na spolufinancovaní kataló
gu. S rodinou žije  v Bratislave.

Druhou mimoriadnou a vzácnou udalosťou sa stal dar 25 
olejomalieb nestora slovenského insitného maliarstva Jula 
Považana v celkovej finančnej hodnote 50 400 €. Spolupráca 
a priateľstvo maliara a Oravskej galérie sa datujú od 70. ro
kov minulého storočia, keď sa v galérii intenzívne budovala 
zbierka insitného umenia. Považanove obrazy sa stali jej bo
nitou, neoddeliteľne a vyvážene spojené so sochami oravské
ho rezbára Štefana Siváňa. Obrazy Jula Považana majú silu 
zasiahnuť hlbokým ľudským rozmerom a žiarivosťou, cítiť  
v nich radosť i žiaľ, prelínanie reality s fantáziou, a to všetko 
pretavené do poetického jazyka farieb a tvarov. Vďaka obra
zom spoznávame aj kus slovenskej histórie, krajinu detstva, 
tradície Slovenska, jeho ľudové rozprávky, piesne. Tvorba Jú
liusa Považana však presahuje hranice Slovenska a má širší, 
medzinárodný charakter. Darkyňou je dcéra Jula Považana, 
pani Viera Dubnická  Považanová.

V súvislosti s Or. galériou sa za uplynulé desaťročia stalo sa
mozrejmosťou, že vďaka udržiavanému priateľstvu a korekt
nej profesionálnej komunikácii s umelcami a ich rodinami, 
počnúc bývalými riaditeľmi galérie Jurajom Langerom, Igná
com Kolčákom, Ctiborom Belanom, pokračovala v rovnakých 
intenciách aj dnes už bývala riaditeľka OG Eva Ľuptáková, 
ktorá sa výrazne pričinila o úspešný akvizičný rok 2021.

Summa summarum, dobré zvyky pretrvali do dnešných dní  
a Oravská galéria mohla prijať veľkorysé a vzácne dary. 
Okrem darov doplní galéria svoje zbierky aj o diela Roberta 
Bielika, ako i olejomaľbu Martina Benku – Na sená – ORAVA  
z roku 1935, na ktoré získala finančné prostriedky z Fondu na 
podporu umenia. Aktuálne prebieha v Oravskej galérii výsta
va Jozefa Mužilu, z ktorej galéria zakúpila z vlastných finanč
ných prostriedkov Knihu frotáží, odtlačkov z náhrobných 
kameňov zo Židovského cintorína v D. Kubíne. Autor daroval 
galérii dve maľby akrylom na drevených doskách. Dôležitou 
akvizíciou sa stala aj kolekcia kresieb akvarelom, tušom, 
temperou a ceruzou z prelomu 50. a 60. rokov 20. stor. v počte 
22 kusov, ktorá je dielom  maliara Rudolfa Krivoša. Tieto diela 
galéria zaplatila z vlastných finančných prostriedkov.

foto: redakcia

Oravská galéria v Dolnom Kubíne je zapísaná v dejinách slovenského výtvarného 
umenia ako špecializovaná inštitúcia, ktorá sa primárne popri prevádzkovaní de-
viatich stálych expozícií v troch okresoch Oravy, venuje už viac ako päť desaťročí 
intenzívnemu budovaniu zbierok  slovenského výtvarného umenia 20. a 21. storo-
čia, samozrejme popri už existujúcich kolekciách umenia 15. – 19. storočia.

Významná akvizičná udalosť v Or. galérii, 
zbierkový fond doplnili o dva cenné dary

8 – kultúra
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Anton Ošťadnický prezentuje  
fotografie kamzíkov 

V Oravskej knižnici Antona Habovštiaka bola uvedená výstava 
fotografií Antona Ošťadnického. Autor sa fotografovaniu popri 
turistike venuje už niekoľko rokov a jeho obľúbeným motívom 
je slovenská príroda.

I Výstava prináša snímky vysokotatranských kamzíkov. „Sú 
to moje obľúbené zvieratá, čo sa týka fotenia. Chcel som 

priblížiť život týchto zvierat, ktoré žijú vo vysokohorskom 
prostredí ľuďom, ktorí sa tam buď nedostanú zo zdravotných 
dôvodov alebo na turistiku nemajú čas. Kamzíky sú symbo
lom Tatier a dovolím si povedať, že aj symbolom Slovenska. 
Pretože tento náš kamzík, to je po latinsky Rupicapra rupica
pra tatrica, čiže Kamzík vrchovský tatranský, je to náš ende
mit, čo znamená, že nikde inde na svete sa nenachádza, iba 

u nás na Slovensku. Máme byť naňho právom hrdí. Málokedy 
sa človeku podarí odfotiť úplne malinké kamzíky, lebo sa ro
dia počas uzávery, no mne to vyšlo. Vystihol som obdobie, 
keď sa narodili neskôr a zachytil som tak cenný moment. Na 
tento záber som hrdý, je mi srdcu najbližší,“ teší sa autor fo
tografií Anton Ošťadnický. Výstava predstavuje 10 fotografií  
z Vysokých a Západných Tatier. Expozícia bude zverejnená do 
konca roka 2021.

text a foto: redakcia

Oravskí výtvarníci vystavujú 
Inšpirácie

Vo výstavnej sále mestského kultúrneho strediska sprístupnili 
15. novembra výstavu Inšpirácie. Oravskí výtvarníci použili pri 
tvorbe diel rôzne techniky od akrylu, cez olejomaľbu, sklomaľ-
bu až po počítačovú grafiku. 

I „Do tejto výstavy sa zapojili jednak profesionálni maliari, 
ako je Miroslav Knap alebo Braňo Jánoš, ktorí už majú svoj 

profesionálny prejav, samozrejme tiež vyštudovaní výtvarní
ci a výtvarní pedagógovia, napríklad Andrea Mirjanská, Anna 
Farbáková či Anna Žákovičová. No vystavovali aj amatéri, ako 
Eva Soukupová, Anna Šimáková, Marta Kostrošová, Nasťa Já
nyová, Daniela Pápežová i Mária Kolčáková. Každý má svoje 
zaujímavé témy, čo vidíme  aj na tejto výstave. Diela smerujú 

od figúry cez zátišie až úplne k voľnej tvorbe,“ vysvetlil Da
niel Marček, výtvarný pedagóg a predseda OZ Inšpirácie. Do 
výstavy sa zapojili aj študenti s výtvarným zameraním z Niž
nej. Široká škála použitých techník má inšpirovať verejnosť  
k vlastnému výtvarnému prejavu a experimentovaniu. Výsta
va bude sprístupnená do konca decembra 2021.

text a foto: redakcia

Oravská galéria pravidelne predkladá  verejnosti nadobud
nuté výtvarné umenie, ktoré v rámci slovenskej výtvarnej 
produkcie považuje za kvalitné, pôvodné, výrazovo i obsa
hovo hodnotné, zasluhujúce si našu pozornosť. Koncepcia 
nadobúdania zbierok vychádza.

Z dlhodobej akvizičnej politiky a nadväzuje na vytýčené 
okruhy a disciplíny, na ktoré sa Or. galéria v rámci zberateľ
stva špecializuje už od svojho vzniku. Účelom tohto procesu 
je ich trvalé uchovávanie, odborné spravovanie, vedecké skú
manie a sprístupňovanie verejnosti. Napriek finančnej poddi
menzovanosti financovania kultúry vo všeobecnosti, sa galé
rii darí nadobúdať aj také diela, ktoré svojou kvalitou znesú 
kritérium začlenenia do  stálych expozícií, čo ich umožňuje 
pravidelne revitalizovať a v celoslovenskom meradle sú diela 
často žiadané na výpožičku na výstavy národného významu.

S uchovávaním hodnôt súvisí aj ich ochrana, preto k zbera
teľstvu patrí aj odborná reštaurátorská starostlivosť o zbier
kové predmety. Každoročne, teda aj v roku 2021 bola galéria 
úspešná v získaní fin. prostriedkov z Fondu na podporu ume
nia na reštaurovanie plastík a diel na papierovom podklade.

Kolekcia diel získaných v roku 2021 umožní divákovi vytvoriť 
si predstavu o profilácii zbierok Oravskej galérie, pri ktorých 
budovaní zohráva podstatnú úlohu kontinuita, zaručujúca 
ich vnútornú celistvosť a vzájomnú prepojenosť, o čom sved
čia aj najnovšie akvizičné výsledky.

tlačová správa Oravskej galérie

Načítajte kód a pozrite si nové zbierky  
aj s odborným výkladom kurátorky  

Evy Ľuptákovej.
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I „Publikácia mapuje históriu roľníctva na dolnej Orave, 
predovšetkým v obci Jasenová, ale zaoberá sa aj históriou 

družstevníctva, tak ako ho poznáme z minulosti, od známeho 
sobotišského družstva založeného Samuelom Jurkovičom, 
až po súčasnosť,“ objasnil autor publikácie Milan Remko.

Roľníctvo v krvi a rodokmeni
Milan Remko sa v knihe zaoberal etapami vývinu slovenského 
vidieka. Popri roľníckej histórii obce opisuje aj jej vývoj od jej 
založenia až po súčasnosť. Tematika družstevníctva bola prí
tomná na celom Slovensku, autor zisťoval, ako sa družstvo 
rozvíjalo v Jasenovej. „Naša rodina historicky existuje v tejto 
obci ako roľnícka rodina asi od roku 1600 až do súčasnosti. 
Boli sme po celé tie stáročia roľníkmi, roľnícku tematiku mám 
teda ako vlastnú. Do roku 1945 sa na Slovensku zapojili do 
rôznych družstevných spolkov veľké množstvá obyvateľov  
a boli sme medzi Európanmi ako jedni z najúspešnejších 
družstevníkov. Preto je táto tematika živá a zaujímavá,“ opi
suje Milan Remko.

Choč ako večná múza
Autor je chemik a vysokoškolský pedagóg. Po knihe Zá
pisky chemika sa začal viac venovať histórii rodného kraja 
a opisom ľudí, ktorí tu žili. V druhej predstavenej knihe 
Genius loci – Choč približuje tento symbol Oravy a Liptova. 
„Zistil som, že toho, čo títo ľudia v minulosti vytvorili, napísali 
alebo namaľovali, je také veľké množstvo, že to hodno spra
covať v jednej spoločnej publikácii, ktorej motívom by bol 
Choč,“ ozrejmil Milan Remko. Choč bol inšpiráciou viacerých 
tvorcov pri vzniku mnohých výtvarných aj literárnych diel. Mi
lan Remko zmapoval tieto diela, no píše aj o prírodných po
meroch, turizme či salašníctve na Choči. „Choč je zaujímavý 
tým, že je vrchom, ktorý vyčnieva do širokého okolia z každej 

strany. Keď sa ráno človek prebudí, prvé, čo mu napadne, je 
pozrieť sa na náš Choč. Či ráno vychádza slnko, či bude pekný 
čas alebo je zahalený v oblakoch a asi bude pršať. Čiže slúžil 
aj ako istý indikátor predpovedí počasia,“ vysvetlil autor. Mi
lan Remko je autorom viacerých kníh, rodnej obci a Orave sa 
venuje aj v autobiografii Oravské zápisky.

redakcia

foto: redakcia

Na autorskej besede v Oravskej knižnici predstavil Milan Remko v pondelok 22. novem-
bra dve nové knihy. Autor pochádza z Jasenovej a svojej rodnej obci sa venuje aj v publi-
kácii Gadzovsko-potravný a úverný spolok v Jasenovej - Sonda do histórie obce.

Milan Remko predstavil  
dve nové knihy o Orave

10 – kultúra
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Nová kniha zachytáva  
osudy oravských Židov

Dolnokubínskym čitateľom sa v stredu 24. novembra dosta-
la do rúk nová kniha Židia na Orave. Slávnostne ju do života 
uviedli v expozícii židovskej kultúry v Mestskom kultúrnom stre-
disku. Publikácia vzišla z pera Mira S. Líšku a kolektívu.

I „Pripravovali sme knihu o SNP na Orave. Keďže sme na
razili na veľa židovských mien niekdajších obyvateľov Dol

ného Kubína a nemali sme túto tému spracovanú, rozhodli 
sme sa vytvoriť samostatnú publikáciu. Prvý diel bola men
šia knižočka. Potom sme opäť získali nejaké dokumenty aj zo 
zahraničia, a tak vznikla naša druhá knižka,“ ozrejmil autor 
knihy Židia na Orave Miro S. Líška.

Dnes si tu a zajtra už nie si
Premiérová kniha nesie názov Jude Orava a mapuje históriu 
tunajšej židovskej komunity. Ide vôbec o prvý dokumentačný 
počin tejto témy na Orave. V poradí druhá publikácia je vý
sledkom práce viacerých známych mien. „Pri tvorbe knihy mi 
pomohla pani Planietová, ktorá vytvorila knižku o Trstenej. 
Potom pán Reguly, ktorý zdokumentoval Nižnú. Čerpali sme 
z Ústavu pamäti národa, ale mnoho materiálov sme mali zo 
zahraničia, čo je paradox, že na Slovensku nie sú takéto do
kumenty a ani možnosti ich vyhľadať,“ vysvetlil Miro S. Líška. 
Kniha zachytáva životné osudy tunajších Židov, ktorí si muse
li prejsť mnohými úskaliami. Čitateľom prináša trpké pozna
nie vtedajšej doby. „V tejto knižke sa dočítajú, ako žili Židia 
v D. Kubíne. Samozrejme, zachytáva tiež ich hrozný koniec, 

keď zo dňa na deň museli opustiť svoje domovy, jednoducho 
zmizli nielen z Kubína, ale aj z mnohých iných miest. To je ten 
paradox, dnes si tu a zajtra už nie si,“ doplnil autor knihy.

Aj o Tiborovi Spitzovi
Kniha Židia na Orave približuje život mnohých ľudí, medzi 
ktorými nájdete aj známe mená. „Hovoríme aj o Tiborovi 
Spitzovi, no pripomíname si i mnoho iných ľudí, ktorí prežili  
a dožívajú v zahraničí, mnohí žijú v Izraeli. Sú to silné príbehy. 
Často sa zdá, že by bolo treba mnoho životov na to, aby to 
človek všetko prežil,“ dodal Miro S. Líška. Publikáciu Židia na 
Orave si môžete zakúpiť v turistickej informačnej kancelárii, 
sídliacej na mestskom úrade. Ďalšia pripravovaná publikácia 
autora Mira S. Líšku priblíži činnosť Červeného kríža na Orave.

text a foto: redakcia

Na konci sveta  
s kapelou n. P.O.H.

Ak ešte nemáte darček pod vianočný stromček pre blízkeho, 
zavolajte im a podporte ich. Asi takto by sa malo začať písať  
o novom albume regionálnej hudobnej skupiny.

I Ja však začnem tým, na čom sme sa zhodli s členmi dol
nokubínskeho zoskupenia n. P.O.H. A to udržať si pozi

tívnu myseľ za každých okolnosti aj v týchto neľahkých ča
soch. Skrátka vydržať, venovať sa svojim záľubám, rodinám  
a čoskoro sa určite uvidíme na koncertoch. Presne v tomto 
duchu sa nesie aj ich piaty hudobný počin pod názvom Na 
konci sveta. Je to aj tým, že album je žánrovo pomerne pestrý. 
Nielen po stránke hudobnej, ale aj čo sa týka textov. Pod tie 
sa autorsky podpísal spevák a gitarista skupiny Peter “Koffo“ 
Kováč. Album obsahuje dvanásť piesní. Chlapci tentoraz vy
menili inštrumentálky za rock a folk. V niektorých skladbách 
je dokonca počuť syntetizátory, čo je u tejto skupiny úplná 
novinka. Tie na album precízne doplnil producent Jaro Plich
ta. Jaro sa producentsky podieľal na desiatich piesňach z al
bumu. O zvyšné dve sa producentsky postaral Mário Kubas.

Názov albumu Na konci sveta tematicky dopĺňa aj jeho 
obal. Jeho dizajn si vzal na starosť bývalý člen skupiny Ma
rián “Waldo“ Matuška. Hudobne si koncept albumu medzi 
sebou rovnomerne rozdelili všetci členovia kapely. Dvanásť 

pocitovo ladených vecí bude znieť dobre nielen pod holým 
nebom, ale aj kluboch. O klipoch príliš polemizovať netreba. 
Ako poznám chlapcov z P.O.Hčka, bude ich určite niekoľko. 
Už pri prvom počutí narazíte na istú podobnosť s predošlým 
albumom Večnosť, ktorý vyšiel pred dvoma rokmi. Mám na 
mysli bonusovú skladbu Večnosť. Áno, chlapci ju trošku pre
tvorili. Mnohí z nás by si práve tu mohli zaspomínať na spo
ločné koncerty pred pandémiou, čím by sa v podstate napl
nilo aj motto pozitívneho myslenia celého albumu. Možno aj 
preto jej na CD patrí šťastné číslo sedem.

Asi najlepšie by ho vystihli slová známeho českého šéfkuchá
ra: „Je to domáce, je to fresh, tak prečo to tým ľuďom nedať.“ 
Stačí pohľad na zadnú stranu obalu a zistíte, že v rukách drží
te lokálny produkt s názvom Na konci sveta.

Boris Hrudál - hudobný recenzent; foto:  n. P.O.H.

Video z krstu knihy  
uvidíte po nasnímaní QR kódu.
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I „Kandidatúru som prijal na základe 
žiadosti slovenských klubov, s ktorý

mi som mal rokovania. Voľby prebiehali 
tak, že hlasov sa delilo len dvadsaťtri, 
hoci klubov na Slovensku je omnoho 
viac, ale počty hlasov sú dané počtom 
pretekárov. Osem klubov hlasovalo za 
moje meno a tri hlasovali proti. Čiže  
v podstate väčšinu klubov na Slovensku 
mám na svojej strane,“ uviedol Martin 
Stanovský, čerstvý predseda sekcie di
vokých vôd Slovenskej kanoistiky.

Oživiť domáce súťaže a komunitu
Ako cieľ si dáva pozdvihnúť infraštruk
túru v kluboch. Lodenice aj vybavenie 
je zastarané, preto by chcel naštartovať 
rekonštrukciu areálov. Rovnako plánu
je zachovať všetky tréningové centrá  
a tiež obnoviť kluby, ktoré skončili svo
ju činnosť. „Nám sa stalo za posledné 
roky, je to možno aj vďaka covidu, že 
kluby nám prestali organizovať domáce 
súťaže. Ostali len štyri mestá na Sloven
sku, ktoré usporadúvajú domáce súťa
že od žiackych až po seniorské, a to je 
Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Žilina  
a Bratislava. Vypadli nám Košice, tiež 
Zvolen, dlhodobo už nič nepripravu
jú Pieniny. Mojou úlohou je obísť tieto 
kluby a skúsiť ich naštartovať, aby zača
li znova vyvíjať svoju činnosť. Vo funk
ciách vo vodnom slalome som už vyše 
dvadsať rokov. Poznám celé riadenie, 

všetky aspekty tohto športu. Teraz mô
žem ukázať s tímom, ktorý mám zvole
ný, ako dosiahnuť to, o čom sme roz
právali. Čiže upokojenie, vyrovnanie, 
dostať ľudí späť k vode a nejako oživiť 
komunitu,“ ozrejmil M. Stanovský.

Zabezpečiť najlepšie podmienky
Vodný slalom na Slovensku má 23 klu
bov, pretekov sa ich zúčastňuje len oko
lo 15. Najúspešnejšie sú tie, ktoré majú 
vybudované kvalitné športoviská, ako 
napríklad Liptovský Mikuláš či Bratisla
va. „Všetci vrcholoví pretekári už začali 
zimnú prípravu, niektorí doma, niekto
rí individuálne v zahraničí. Budem sa 
snažiť zabezpečiť im najlepšie možné 
podmienky. Najbližšie veľké preteky na 
domácej vode budú na jar v Liptovskom 
Mikuláši, a to majstrovstvá Európy se
niorov. V máji to teda bude pre nás dosť 
veľká výzva, že bude domáce podujatie 
takto blízko nás,“ objasnil M. Stanovský. 

Investícia by mohla prísť aj na Gäceľ
Lodenicu potrebuje zmodernizovať aj 
Športový klub polície D. Kubín. Kajakári 
by chceli v najbližších rokoch vylep
šiť vodnoslalomársky areál na Gäceli. 
„Máme projekt, ktorým chceme revita
lizovať našu tréningovú trať na polopro
fesionálnu alebo profesionálnu. Dúfam, 
že nám všetko vyjde tak, ako si pred
stavujeme. Je to hlavne o povoleniach 

od ochrany prírody. Dúfam, že nájdem 
spoločnú reč na túto tému, lebo vodák, 
športovec, rybár, ochranár, všetci musí
me ísť ruka v ruke spolu s prírodou. Mys
lím, že tak dokážeme doniesť investície 
aj na Gäceľ,“ želá si nový predseda sek
cie divokých vôd Slovenskej kanoistiky.

Martin Stanovský riadi Športový klub 
polície Dolný Kubín už vyše dvadsať ro
kov. Vo výkonnom výbore sekcie divo
kých vôd Slovenskej kanoistiky zastával 
funkciu komisie klubov a bol aj členom 
kontrolnej komisie. Okrem toho je už 
vyše desať rokov členom Únie telový
chovných organizácií polície.

redakcia

Novým predsedom sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky sa stal Martin Stanovský zo Športo-
vého klubu polície Dolný Kubín. Odteraz bude riadiť náš najúspešnejší olympijský šport. Vo svojej 
funkcii by chcel podporiť všetky kluby na Slovensku.

Martin Stanovský je nový šéf  
slovenskej kanoistiky

Parahokej oslavuje 
historický úspech  
aj vďaka Oravcom

Slovenskí parahokejisti sa prvýkrát v his-
tórii predstavia na zimnej paralympiáde 
v Pekingu. Historický postup sa zrodil na 
kvalifikačnom turnaji v Berlíne. Paraho-
kej oslavuje najväčší úspech aj vďaka 
Oravcom. Tí sú súčasťou mužstva ale  
i realizačného tímu.
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Triatlonistu Michala 
Holuba ohrozilo  

pri tréningu auto
V októbri bol na cyklistickom tréningu 
a na trase smerom z Ružomberka do 
Kraľovian ho obmedzilo auto, spadol na 
zvodidlá a porezal si stehenný sval. Triat-
lonista Michal Holub sa zo zranenia ešte 
doteraz zotavuje.

I „Auto sa nestíhalo postaviť pred nás. 
Zaradilo sa predo mňa, ja som musel 

spraviť taký malinký manéver, no bola 
tam jama. Išlo o zhodu okolností. Na 
cestách som pritom zažil aj horšie veci. 
Zdalo sa to byť nevinnejšie, ale tých 
okolností tam bolo nakope veľa, a tak 
to vyústilo na zvodidlách vážne pore
zaným stehenným svalom. Odviezli ma 
do nemocnice, najprv do Ružomberka, 
tam mali málo miesta, tak ma previezli 
do Kubína, kde ma operovali, v nemoc
nici som strávil tuším štyri dni, a potom 
som skončil v domácom liečení. Občas 
sa mi to ešte premietne pred očami, 
stále uvažujem, čo sa dalo urobiť lep
šie. Na moc vecí neprichádzam. Hlavne 

sa len modliť, aby sa to už druhýkrát 
nestalo,“ opisuje kolíziu triatlonista Mi
chal Holub.

Všetko je o vzájomnom rešpekte
Michal Holub zažil na cestách už niekoľ
ko nebezpečných situácií. Myslí si, že 
kľúčová je ohľaduplnosť zo strany vodi
čov áut a tiež cyklistov. Aj keď sú cyklisti 
menej chránení, mali by rovnako do
držiavať pravidlá. Riešením by mohlo 
byť aj obchádzanie cyklistu na 1 a pol 
metra. „Tak, ako sa vieme rešpektovať 
v práci alebo v škole, tak by sme sa mali 
vedieť rešpektovať aj na cestách. Tá se
kunda, ktorú stráviš za cyklistom alebo 
za chodcom ťa koniec koncov nikam 
neposunie. Prídeš o pár sekúnd skôr do 
cieľa v lepšom prípade, v horšom ani 
to nie, lebo zase budeš stáť za niekým 
iným a ten cyklista ťa potom ešte obie
ha. Cyklista je oveľa menej chránený, 
oproti tomu vodičovi je nahý. Keď budú 
ohľaduplní aj cyklisti, aj vodiči, myslím, 
že bude minimum nehôd. Iniciatíva, 
ktorá sa nedávno rozbehla, ohľadom 
1,5 metrového odstupu pri obieha
ní cyklistu, je fajn nápad, ak to bude  
v zákone. Nehovorím, že tých nezodpo
vedných vodičov ubudne, ale možno 

budú predsa len viac dbať na bezpečnú 
vzdialenosť,“ želá si Michal Holub.

Čierna bodka po úspešnej sezóne
Triatlonista začal rehabilitovať po troch 
týždňoch od nehody a postupne sa púš
ťa do trénovania. Jeho zdravotný stav 
by mu ale ešte pretekať nedovolil. Zra
nenie prišlo po sezóne, ktorá bola pre 
Michala Holuba opäť úspešná. „Vrátil 
som sa akurát z Holandska, z majstrov
stiev sveta v Amsterdame, kde som 
skončil na celkom peknom 22. mieste 
medzi profesionálmi. Takže to bola taká 
pekná bodka za sezónou, a potom sme 
ju ukončili aj tou horšou bodkou. Tento 
rok ma už nečaká nič. Potrebujem sa 
dať do poriadku a na budúci rok opäť 
majstrovstvá Slovenska, nejaké preteky 
vonku a uvidíme, ako to nakoniec do
padne,“ predikuje úspešný triatlonista. 

Michal Holub je viacnásobným maj
strom Slovenska v dlhom triatlone. 
Okrem reprezentácie na domácich aj 
zahraničných pretekoch sa venuje tré
nerstvu mládeže. Skúsenosti odovzdá
va svojim zverencom v Triatlon tíme DK.

redakcia

I Parahokej odštartoval pred 11 rokmi 
práve v Dolnom Kubíne, ktorý je stá

le domovským stánkom našich repre
zentantov. Parahokejisti nám o svojich 
pocitoch z Berlína porozprávali hneď  
v prvých minútach po príchode na svo
ju domácu pôdu v piatok 3. decembra. 
„Po ťažkom, ale skvelom turnaji sme sa 
už veľmi tešili domov. Keď sme prichá
dzali do Dolného Kubína,  všetci chalani 
sme svorne pocítili, že ideme domov, 
do nášho centra, kde to celé vzniklo,“ 
vyznáva sa generálny manažér repre
zentácie Miroslav Dráb. „Je to veľká 
úľava a obrovská radosť. Dokázali sme 
niečo, čo sa pred nami ešte nikomu zo 
Slovenska nepodarilo,“ doplnil najlepší 
strelec tímu Martin Joppa. „Sme unave
ní z cesty, ale čo sa týka športového hľa
diska sme nabití energiou. Čakáme na 
Peking,“ dodal kapitán slovenskej para
hokejovej reprezentácie Marián Ligda.

Vyhrali štyri zápasy, prehrali len raz
Slovenskí parahokejisti odohrali v Ber
líne celkovo 5 zápasov. Zo štyroch si 
odniesli víťazstvo. Porazili Švédsko, 
Japonsko, Nemecko a Nórsko. Súboj 
s Talianskom však skončil víťazstvom 

na strane súpera. „Fyzicky najťažší boli 
práve Taliani, s ktorými sme prehrali. 
Nóri boli zas rýchli, tlačili nás hlavne  
v prvej tretine. Psychicky to bolo najťaž
šie s Nemeckom, bol to zápas o všetko. 
Sme radi, že to vyšlo, ale bolo to nároč
né na psychiku,“ spomína Martin Joppa. 
„Najviac sme bojovali s Talianmi, aj keď 
sme to prehrali, ale som rád, že sme sa 
nezlomili mentálne. Nakoplo nás to do 
ďalších súbojov, ktoré nás čakali,“ do
plnil Marián Ligda. „Do Berlína sme išli 
skromne zabojovať o miestenku, ale 
vedeli sme, že zápasy budú enormne 
ťažké. Dokázali sme to a chalani i celý 
realizačný tím odviedol stodesaťper
centnú sústredenosť a všetko, čo sme 
si predsavzali pred odchodom. Bolo to 
ešte o to ťažšie, že náš domovský stá
nok sa aktuálne prerába a museli sme 
trénovať inde,“ ozrejmil Miroslav Dráb.

Dobrá partia
Parahokejisti si v Berlíne zabezpečili 
jednu z dvoch miesteniek do Pekingu. 
Pridali sa tak k Talianom, ktorí turnaj 
šiestich krajín zvládli najlepšie. „Na
vzájom sme sa podporovali. Atmosfé
ra bola skvelá celý týždeň, sme naozaj 

dobrá partia,“ chváli spoluhráčov Mar
tin Joppa. „Aj keď sú medzi nami veľké 
vekové rozdiely, napriek tomu sme to 
skĺbili a podporujeme sa,“ dodal Marián 
Ligda. „Prepísali sme históriu a sme veľ
mi radi, že práve v tejto ťažkej covidovej 
dobe sa nám to podarilo,“ uzavrel Mi
roslav Dráb. Najlepším brankárom tur
naja sa stal Eduard Lepáček. A najpro
duktívnejším hráčom so 6 gólmi a tromi 
asistenciami zas Martin Joppa. Jemu 
patrilo spolu s Nemcom Andrem Schra
derom aj prvé miesto medzi strelcami.

redakcia; foto: SPV



www.dolnykubin.sk 14 – záspisky z mestskej kroniky

I Okresný podnik výroby a služieb v Dolnom Kubíne pri
pravil všetkým svojim zamestnancom vo všetkých svojich 

prevádzkach v meste Dolný Kubín a po celej Orave v tomto 
roku 1971 pekný dar. Je ním skrátenie fondu pracovnej doby 
z doterajších 44 hodín na 42,5 hod. týždenne. Skrátenie 
predstavuje ročne výkony za 702 tisíc korún, ktoré pracujúci 
Okresného podniku výroby a služieb v DK nahradia lepšou or
ganizáciou práce, mechanizáciou a upevňovaním disciplíny.

Zástupcovia športových zväzov, členovia predsedníctva STO 
a členovia politickovýchovnej komisie OV STO v utorok 5. ja
nuára 1971 vyhodnotili desať najlepších športovcov a tri naj
úspešnejšie športové kolektívy okresu DK za rok 1970.

Najlepší oravskí športovci sú:
1. František Schürger, lyžiar  bežec, držiteľ I. výkonnostnej 
triedy mládeže, člen reprezentačného družstva ČSSR, člen 
Slávie Dolný Kubín, poslucháč 1. ročníka Inštitútu telesnej 
výchovy a športu v Bratislave, 20ročný, slobodný. 2. Vladimír 
Melník, stolný tenista, hráč, tréner a vedúci stolnotenisového 
oddielu Tesla Orava Nižná, 37ročný, ženatý. 3. Peter Zemko, 
lyžiar, zjazdár, majster Slovenska v trojkombinácii starších 
žiakov pre rok 1970, člen dorasteneckého reprezentačné
ho družstva Slovenska, člen TJ Istebné, žiak 9. triedy ZDŠ, 
15ročný. 4. Dušan Tittel, futbalista Dynama Dolný Kubín, 
28ročný, ženatý. 5. Oľga Lissová, hádzanárka ZVL Mokraď  
Dolný Kubín, 23ročná, slobodná. 6. Peter Hlavatík, volejba
lista, kapitán Dynama Dolný Kubín, zamestnanec OSP Dolný 
Kubín, 25ročný, ženatý. 7. Marcela Jánošová, hádzanárka, 
členka reprezentačného družstva junioriek Slovenska, Maky
ta Námestovo, 18ročná, slobodná, žiačka SEŠ Námestovo. 
8. Ing. Ladislav Fajfr, šachista, držiteľ I. výkonnostnej triedy, 
člen Dynama Dolný Kubín, zamestnanec SEZ Dolný Kubín, 

37ročný, ženatý. 9. Viera Marcoňová, lyžiarka  bežkyňa, dr
žiteľka I. výkonnostnej triedy mládeže, členka reprezentač
ného družstva žien na Slovensku, členka Slávie Dolný Kubín, 
zamest. Tesly Orava Nižná, 18ročná, slobodná. 10. Jozef Pa
česa, obranca ZVL Mokraď, 27ročný, ženatý. Najlepšie špor
tové kolektívy: 1. Stolní tenisti Tesly Orava Nižná. 2. Futbalisti 
ZVL Mokraď. 3. Lyžiari Slávie Dolný Kubín.

Oslavy 150. výročia narodenia Janka Matúšku
Vyvrcholenie osláv 150. výročia narodenia Janka Matúšku 
bolo v nedeľu 10. januára 1971 v sále Osvetového domu  
v Dolnom Kubíne. Slávnostný prejav, zameraný k jeho životu 
a dielu, predniesol literárny historik Miloš Kovačka, pracov
ník Matice slovenskej: „Matúška bol z tých členov literárnej 
družiny Štúrovej, ktorý mal v programe svojho života: „všetko 
za slovenský ľud“. A táto štúrovská láska k vlasti sa najlep
šie ukázala v revolučnom roku 1848, povstania sa zúčastnil 
so zbraňou v ruke. Preto ho Maďari prenasledovali. Po dlhý 
čas sa musel skrývať v horách na hornej Orave, v snehových 
závejoch, pričom prišiel o zdravie. Až po príchode ruských 
vojsk vrátil sa do rodného Kubína. Jaroslav Vlček spomína, že  
v tom čase, „za dôb najhoršieho poníženia slovenského“ 
Janko Matúška skladal bojovú pieseň „Nad Tatrou sa blýska“  
v roku 1844, ktorá najlepšie vystihla revolučnú náladu slo
venskej študujúcej mládeže. Táto pieseň zelektrizovala Štú
rovcov a stala sa hybnou silou Slovákov vôbec. 

Básnik, ktorý skoro žil v zabudnutí, ktorého život a dielo ako
by bolo vytuchlo z vedomia národa, o ktorom sa síce hovori
lo, ale jeho dielo sa nepoznalo a ešte i dnes nepozná, stal sa 
básnikom národa. Ostal verný svojmu rodnému mestu i po 
búrlivých rokoch 18481849. Stal sa úradníkom na súde a tu 
zotrval medzi svojimi.

Dolný Kubín (1971). Foto: Ján Brodňanský

Začiatkom sedemdesiatych rokov v mestskej kronike ubúdajú zaujímavé zápisy ve-
nované širokému spektru udalostí či už z daného obdobia alebo popisujúce udalosti 
v období, keď mestská kronika nebola vedená. Naopak, pribúdajú nič nehovoriace 
príspevky, propagujúce úspechy socializmu, komunistickej strany či Sovietskeho 
zväzu. Snažili sme sa pre Vás z prvého polroka 1971 vybrať tie zaujímavejšie.

Zápisky z mestskej kroniky - rok 1971 (I.)
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V tom čase rozvíjal sa básnický duch Pavla Országha Hviezdo
slava, buditeľská práca Ctiboha Zocha a historika Jozefa Ko
húta. A tu žil a pracoval básnik Jakub Grajchmann a Dolný Ku
bín každoročne navštevoval Jaroslav Vlček, veľký a oddaný 
ctiteľ básnikov. Choroba, úradné povinnosti, osobná hmotná 
bieda nedovoľovali pevcovi Štúrovcov, aby sa jeho lýra zno
vu zazvučala... Zomrel v osamotení 11. januára 1877. Až nad 
hrobom spamätali sa všetci, koho stratili, že to bol ich veľký 
rodný syn, Oravec, Slovák a Slovan.

Matúška bol mocný proti neprávostiam a krivdám uhorských 
mocipánov a nikdy nezabúdal, že jeho otec bol pracujúci člo
vek, remeselník a chudobný, ako ním bol aj on sám. Nečakal 
nikdy odmenu. Veď aj sám v jednej básni sa vyznal:

Odmenu? Akú? Tu brečtan nekvitne, 
zlatých pokladov Slováci nemajú, 
dôstojnosti dar u nás nezasvitne  
srdce úprimné, ej, to ti ver dajú!“

(Úryvok zo slávnostného prejavu literárneho historika M. Ko-
vačku pri odhalení pamätnej tabule Janka Matúšku v Dolnom 
Kubíne 8. januára 1971)

Dolnokubínski rybári hodnotili svoju činnosť
V nedeľu 21. marca 1971 hodnotili dolnokubínski rybári svoju 
činnosť za uplynulé obdobie. Veľkú pozornosť venovali zaryb
ňovaniu potokov a rieky Oravy vo zverenom úseku. Celkove 
bolo vypustených 100 000 násad pstruha, kapra, zubáča, lip
ňa a hlavátky v hodnote za 50 000, Kčs. Vybudovalo sa 21 no
vých kaskád na potokoch a 35 sa ich opravilo. Celková hod
nota odpracovaných brigád predstavuje sumu 6 500, Kčs.  
V rámci Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu 
v Dolnom Kubíne pracuje vyše 200 členov z radov dospe
lých a dva pionierske krúžky s počtom 46 mladých rybárov. 
Uskutočnili už aj preteky v športovom rybolove udicou pre 
dospelých členov i pre pionierov  rybárov v Dolnom Kubíne. 
Športové úlovky za rok 1970 boli takmer o polovicu menšie 
oproti roku 1969, čo spôsobilo nepriaznivé počasie, povodne  
a v nemalej miere i znečisťovanie, najmä rieky Oravy. Najväč
šiu hlavátku, kráľovnú našich vôd, vo váhe 12,5 kg ulovil Jan
ko Kajan, robotník zo ZVL Mokraď. V správe i v diskusii sa pou
kazovalo kriticky na porušenie zákona o čistote vôd sypaním 
smetí, odpadov a hádzaním uhynutých drobných domácich 
zvierat do potokov a rieky Oravy.

Hospodárenie s bytmi (zo Správy o činnosti a hospodárení 
orgánov MNV Dolný Kubín za rok 1970)
Počet všetkých podaných žiadostí o pridelenie rodinných 
bytov, ako aj na slobodárni, výmeny bytov a podobne podľa 
pomocnej evidencie za rok 1970 je celkom 238. Počet evido
vaných žiadostí o pridelenie rodinných bytov podľa zozna
mu uchádzačov je 202 žiadateľov. Zo štátnej a komunálnej 
bytovej výstavby za posledné 3 roky získal Miestny národ
ný výbor („MsNV“) len jeden blok č. 4 na sídlisku Bysterec  
o 78 bytových jednotkách. Jediná jedna slobodáreň, kto
rú spravoval MsNV, bola uvoľnená a pridelená pre internát 
Strednej ekonomickej školy v Dolnom Kubíne, nakoľko ďalšia 
prosperita, poťažne samotná existencia školy si toto riešenie 
plne vynucovala.

Situácia možností pridelenia bytov rodinných je problema
tická a kritická. Pokiaľ ide o ubytovanie slobodných kádrov,  
v tomto smere MsNV t. č. nemá vonkoncom žiadne možnosti 
a tento stav potrvá, až pokiaľ nebude vystavená nová slobo
dáreň o kapacite cca 80 buniek, výstavba ktorej má byť zapo
čatá v III. kvartáli tohto roku a ukončená v roku 1973.

Počet pridelených bytov v roku 1970: 114 
Prehľad získaných bytov  nová výstavba za roky 1963  1970: 
505 bytov z družstevnej bytovej výstavby, 
48 bytov z vlastnej bytovej výstavby, 
120 bytov z kombinovanej bytovej výstavby, 
304 bytov z komunálnej (štátnej) bytovej výstavby. 
Spolu: 976 bytov, čo je 48 % z celkového bytového fondu DK.

V rámci individuálnej bytovej výstavby bolo v uvedenom 
období postavených 70 rodinných domov. Starostlivosti  
o štátny bytový fond je zo strany Domovej správy každoročne 
venovaná pozornosť a členovia bytovej komisie MsNV sa zú
častňujú občasných previerok, pokiaľ ide o užívateľov bytov, 
ako aj starostlivosti o bytový fond zo strany Domovej správy.

O tom, že Kronika mesta Dolný Kubín sa postupne stávala 
nástrojom propagandy Komunistickej strany, svedčia názvy 
zápisov z prvého polroka 1971:

„Putovná štandarda ZVL Mokraď“, „Národné výbory v pol
storočnici KSČ“, „Výstava k jubileu KSČ“, „Deň pionierov“, 
„Vylosovanie súťaže 50 rokov KSČ“, „Kubínčania mládeži“, 
„Okresná konferencia Národného frontu v Dolnom Kubíne“, 
„Hodnotné mládežnícke smeny“, „Oslavy 101. výročia na
rodenín V. I. Lenina“, „Zo zasadnutia okresnej konferencie 
Národného frontu v Dolnom Kubíne“, „Prednáška z kurzu 
Socialistického zväzu mládeže“, „Slávnosť ku Dňu českoslo
venských pionierov“, „Z okresnej konferencie Stráže Verejnej 
bezpečnosti v Dolnom Kubíne“, „Prvomájové oslavy“, „Osla
vy Dňa víťazstva“, „Štátne vyznamenanie najlepším“, „List od 
predsedu vlády SSR“, „Hostia najvzácnejší“, „Dolnokubínski 
komunisti o naliehavých potrebách mládeže“, „Zdravica OV 
KSS“, „Zo slávnostného pléna OV KSS v Kubíne“, „50 rokov 
víťazného boja KSČ“, „Cesta zrodu KSS na Orave“, „Listy ÚV 
KSČ a KSS z pléna OV a MsV KSS“, „Naši delegáti na XIV. zjazd 
KSČ“, „Starí komunisti z Dolného Kubína“, „Výchovné využitie 
50. výročia vzniku KSČ“, „Zo slávnostného pléna Okresnej od
borovej rady v DK“, „ZO KSS Dolný Kubín k jubileu 50. výročia 
KSČ“, „Hlásenie XIV. zjazdu KSČ“, „Závery XIV. zjazdu KsČ“.

originálny zápis z mestskej kroniky z roku 1971
spracoval Vladimír Adamec, kronikár mesta

text reflektuje dobu, nie názorové presvedčenie redakcie
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Ľudia podľahnú reklamám, že nevšedné dni spestríme boha
tými darčekmi alebo fantastickými zážitkami. Ale poznáme 
to, tú druhú stránku našich pomerov. Čarovné chvíle sú príliš 
krátke, ich vôňa rýchlo vyprchá. Spoločné stretnutia vystrie
dajú lúčenia a odchody. Často sme frustrovaní nenaplnenými 
túžbami, neporozumením a odlúčením. Vtedy nás prestupuje 
netrpezlivosť, nezvládnutý hnev a hrubosť. Často si ani neu
vedomujeme, že atmosféru spoločnosti vytvárame my sami. 
Bez ohľadu na logiku a opodstatnenosť všeobecných naria
dení, negatíva prenášame do rodín a vzťahov. V konečnom 
dôsledku kvalitu nášho bezprostredného okolia ovplyvňu
jeme sami. Je na nás, ako naplníme, či nenaplníme očaká
vanie príchodu porozumenia do našich rodín. Niekedy stačí 
prejaviť ochotu, odpustenie alebo pozornosť. Sme súčasťou 
spoločnosti, kde je nevyhnutné naplniť očakávanie milosr
denstva spolucítením, uznaním alebo priamou pomocou.

Nielen v dôsledku udalostí minulého roku však žijeme vo 
zvláštnom osobnom lockdowne. Lockdown, toto nelichotivé 
slovo pôvodne označovalo uzamknutie väzňov v celách za 
účelom dočasného bezpečnostného opatrenia. Po prvýkrát 
bolo použité pred necelým polstoročím. Odvtedy sa použí
va aj pri správach o blokovaní vzdušného priestoru, uzavre
tí miest po teroristických útokoch alebo pri preventívnych 
opatreniach spojených s pandémiou. Aj my sme v dôsledku 
všeobecných zásahov zažili izoláciu od ostatných ľudí. Mne 
toto slovo zároveň evokuje uzamknutie sa v egoizme. Žiaľ, 
neraz sa stávame väzňami vlastnej neznášanlivosti, hnevu  
a nenávisti... A pritom očakávame ľúbosť. Počas týchto sviat
kov si uvedomujeme, že láska prišla v Ježišovi Kristovi. Sám 
prejavoval milosť vo svojom okolí a vyzýval k nasledovaniu. 
Raz svojim učeníkom rozprával príbeh o prekonávaní osa
melosti a sebectva. Sujet sa odohráva na ceste mimo obydlí, 
na ktorej leží doráňaný, zbojníkmi olúpený pocestný. Dvaja 

okoloidúci, ktorí boli ponorení do svojej izolovanosti, obišli 
biedneho. Až tretí pocestný vynaložil námahu, čas a finančné 
prostriedky na záchranu človeka. Stal sa blížnym opustené
mu núdznemu. Žiaľ, je mnoho tých, ktorí sa cítia opustení 
ľudskosťou a ich duša je doráňaná grobianstvom.

Cez bránu milostivých Vianoc prechádzame ku obzorom no
vého kalendárneho roka. Dostávame nielen čas, ale aj mož
nosti naplniť očakávanie po prejavoch humánnosti. Obavu 
z prehry dokáže prekonať odvaha viery. Viery v Boha, ktorý 
vstupuje do našich životov a my môžeme stolovať s Ním. 
Zvláštnym spôsobom pokračuje aj adventný čas. Z kresťan
ského hľadiska je zároveň obdobím očakávania druhého prí
chodu Pána Ježiša Krista. Napriek horizontu celého balíka 
nových dní preciťujeme naliehavosť času. Namiesto uprato
vania domácnosti prichádza akcent na spravovanie našich 
myšlienok a skutkov. Namiesto nákupov darčekov Božie slo
vo zdôrazňuje naplnenie života Božím Duchom. Vtedy si uve
domíme, že je čas opustiť žalár osamotenia. Prajem vám, aby 
sme spoločne vyšli v ústrety láske, viere a nádeji.

So želaním Božieho požehnania
Rastislav Stanček, predsedajúci zborový ev. a. v. farár

foto. Kam
il Škvarka; pixabay.com

Milí čitatelia, tieto riadky píšem počas adventu. Je to obdobie očakávania prícho-
du. Spoločne sa tešíme na rodinné stretnutia, na ktorých si v priebehu vianočných 
sviatkov chceme venovať pozornosť a lásku. Túžime, aby táto podmanivá chvíľa tr-
vala čo najdlhšie. Aj preto je predsviatočné obdobie plné príprav a neraz aj zhonu. 

Spoločne v ústrety...
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I V Evanjeliu podľa svätého Lukáša čítame tieto slová: „I po
rodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok 

a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.“ 
(Lk 2,7) Pri samotnom uvažovaní by sme mali mať na zrete
li, že Boh si vo svojej prozreteľnosti sám vybral spôsob, ako 
chcel prísť na túto zem. Práve preto môžeme badať posolstvo 
od Boha, ktoré nám tu zanecháva hneď na začiatku svojho 
poslania. Kristus sa rodí v maštali. Betlehem ho neprijal. Ide 
o dva svety, dve krajnosti. Prvý svet je svet prepychu, hodo
vania a prázdnej, vyčerpateľnej radosti. Druhý svet je svetom 
chudoby a prázdnoty. Symbolom prvého sveta je hostinec, 
symbolom toho druhého je maštaľ. Z prvého sa rodia boháči 
a chamtivci, ľudia, ktorí vkladajú svoju nádej do bohatstva  
a matérie. Z druhého sveta sa rodia chudobní. Kristus svojím 
postavením, miestom v maštali dáva najavo aj to, že každý je 
pozvaný, vrátane toho najposlednejšieho. Prístup k maštali 
je otvorený. Kristus svojou chudobou tieto požiadavky maže 
a ponúka sa mnohým. Narodí sa Kristus aj v mojom vnútri? 
Nerobme mu zbytočné prekážky prepychu a vyčerpateľnej 
radosti. Vytvorme mu to správne miesto, miesto chudoby  
a lásky, ktoré už dobre pozná – a tým miestom je naše srdce.

Zavinutie Kráľa do plienok je ďalším prvkom, ktorý nám vy
tvára celkový obraz o Kristovi. Novorodeniatko bolo podľa 
slov evanjelistu Lukáša zavinuté celé do obyčajnej látky. Krá
ľa sme uložili ako niekoho obyčajného, a pritom bol tak veľ
mi výnimočný. A stále je! Kristus k nám neprišiel, aby od nás 
prijímal dary. On prišiel obdarovať. To je náš Boh, famózny vo 
všetkom, čo koná. Nechajme sa počas tohto času obdarova
nia zo strany našich blížnych obdarovať aj naším najbližším 
priateľom. Charles de Foucauld nazýva svojich spolubratov 
termínom „malý brat Krista“. Kristus je v týchto časoch do
slovne náš „maličký brat“, svojou chudobou nás chce dnes 
obohatiť, umožnime mu to. Podmienkou je mať prázdne  
a otvorené ruky, ktoré sú gestom odovzdania sa Bohu.

Uloženie do jasieľ. Ako krásne to znie v ušiach, no v skutočnos
ti ide o žľab na potravu pre dobytok. Jasle nám v skutočnosti 
symbolizujú nechápavé ľudstvo. Dôvod, pre ktorý ľudstvo 
toto tajomstvo nechápe, je ten, že Boh sa zjavuje pokorne,  
v maštali, nie v sláve, ale v chudobnom narodení. Chudoba  
u Krista je príčinou nevidenia a nepochopenia zo strany iných. 
Boh nás tieto Vianoce možno pozýva i k tomu, aby sme sa  
v duchu preniesli do Betlehema a stretli sa s malým Ježiškom. 
Pokojne sa mu môžeme aj priblížiť tak blízko, ako to len ide. 
Toto dýchanie na Krista je nám umožnené vďaka jeho chu
dobnému príchodu, v ktorom sa nám ponúka. Táto ponuka je 
stále aktuálna. Boh nám skrze takéto narodenie akoby vraví, 
že túži po nás, aby sme boli pri ňom, aby sme naňho dýchali. 

Nie že by potreboval on našu blízkosť, ale vo svojej múdrosti 
si je vedomý, že to my potrebujeme jeho prítomnosť. Dýchaj
me naňho priamo v maštali. Nájdime spôsob, ako sa mu mô
žeme možno aj dnes ešte viac priblížiť a dotknúť sa ho.

„Keď anjeli odišli od nich do neba, pastieri si povedali: „Poďme 
teda do Betlehema a pozrime, čo sa stalo, ako nám oznámil 
Pán.“ Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené  
v jasliach.“ (Lk 2,15-16)

Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia. Ježiš sa rodí ako ten, 
ktorý si vybral jednoduchosť a chudobu srdca. Žiadajme pri 
jasličkách túto jednoduchosť srdca, aby sme mohli aj my šíriť 
radosť Kristovho narodenia a vzájomne si prajme, nech sa aj 
my staneme pravými nositeľmi tohto vzácneho posolstva. 

Všetkým vám vyprosujem obrovskú radosť z narodenia Toho, 
ktorý ako jediný dáva nášmu životu ten pravý zmysel...

Ján Zavacký, katolícky kňaz, kaplán v Dolnom Kubíne

Nechajme sa vtiahnuť  
do Betlehemskej noci

Drahí bratia a sestry, milovaní Kubínčania! Prežívame vianočný čas, čas, ktorý je naplnený oča-
rujúcou radosťou, ba až túžbou každému želať dobro a šťastie. My, kresťania, poznáme skutočný 
dôvod tejto Radosti. Právom píšem Radosti s veľkým R, ide totižto o Osobu, vďaka ktorej preží-
vame tieto krásne chvíle. Nechajme sa vtiahnuť do Betlehemskej noci, ktorá zmenila chod dejín.
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I Aké však boli Vianoce a Štedrý deň v našom regióne, naprí
klad v 19. a začiatkom 20. storočia? Ako ich prežívali naši 

predkovia? Čomu verili? Na naše otázky odpovedá PhDr. Eri
ka Kulášová, etnografka Oravského múzea P. O. H.

Čo vieme o najstaršej histórii Vianoc?
Vianoce ako kresťanské sviatky sa oslavujú približne od  
4. storočia na počesť narodenia Ježiša Krista. Pôvodne boli 
sviatkami zimného slnovratu, pričom 25. december bol osla
vovaný ako deň znovuzrodenia Slnka. Život človeka v minu
losti závisel od prírodných a klimatických podmienok, veľ
kosť úrody rozhodovala o jeho prežití, pričom ľudí navyše na 
živote ohrozovali aj z dnešného pohľadu banálne ochorenia. 
Preto boli magické úkony vykonávané alebo spájané so Šted
rým dňom zamerané na zabezpečenie prosperity, na pozitív
ne ovplyvnenie prírody, života a zdravia. Veštby a pranostiky 
predpovedali úrodu, vydaj, narodenie i úmrtie. Mnohé z nich 
ešte stále vykonávame a dodržiavame, avšak ich prvotný vý
znam už nepoznáme.

Čo v minulosti u nás predchádzalo obdobiu Vianoc?
Školopovinné deti roznášali pár dní pred Vianocami po do
mácnostiach oblátky, ktoré v dedinách zvykol piecť pán uči
teľ, „rechtor“. Počet oblátok sa zhodoval s počtom členov do
mácnosti, prípadne jedna sa odkladala, zväčša na vianočný 
stromček, pre Ježiška. Vianočné oblátky z nekvaseného cesta 

pečené vo forme s cirkevnými symbolmi boli štedrovečerným 
obradovým jedlom, ktoré malo aj funkciu hostie. Ich úlomky 
sa pridávali do siatin alebo sa odkladali na liečenie chorôb.

V predvečer Štedrého dňa sa približne od konca 19. storočia 
v domácnostiach pripravoval vianočný stromček. Predchá
dzalo mu zdobenie interiérov domov jedľovými chvojinka
mi, ktoré sa v príbytku zakladali za obrazy svätých. Vianoč
ná výzdoba v podobe zavesenej chvojinky nechýbala ani na 
dverách maštale, posväcoval sa ňou statok i maštaľ. Živý via
nočný stromček visel z povaly alebo býval postavený v kúte 
izby. Jeho výzdobu jabĺčkami, papierovými ružami, orechmi 
či ozdobami zo slamy mali na starosti obyčajne mladší členo
via rodiny. Dodnes sa vianočný stromček ponecháva v dome 
spravidla do Troch kráľov. V severnejších lokalitách zapich
li malý stromček aj do hnojiska, kde ho nechali do nového 
roka, pretože sa mu pripisovala funkcia prosperity a ochrany 
pre celé hospodárstvo.

Výrazným symbolom Vianoc bol betlehem, ktorý mal svoje 
miesto pod stromčekom alebo na stolíku vedľa neho. Plas
tické zobrazenie biblického príbehu narodenia Ježiša Krista 
s reáliami valašského života predstavovalo výrazný prvok  
v slovenskej tradičnej kultúre. Stavanie samostatných kos
tolných betlehemov rozšírili v 16. storočí v Európe františkáni  
a jezuiti. Osobitným typom boli prenosné betlehemy, pri
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Čo si predstavíme pod slovom Vianoce? Pravdepodobne spoločne s rodinou strávený čas, 
ozdobený vianočný stromček, účasť na bohoslužbe, rozvoniavajúcu kapustnicu, vypráža-
ného kapra so zemiakovým šalátom, vzájomné odovzdávanie darčekov či rozprávku Tri 
oriešky pre Popolušku v televízii. Vo všeobecnosti možno povedať, že Vianoce sa postupne 
čoraz viac stávajú kultúrno-spoločenským sviatkom, obdobím príjemne stráveným v kru-
hu najbližších, ale tiež obdobím, v ktorom v celej spoločnosti vládne príjemná atmosféra.

Etnografka Or. múzea Erika Kulášová:  
Na Štedrý deň platil zákaz niečo si požičať 
a zároveň požičané sa malo vrátiť, aby ro-
dina do nového roka nevstúpila s dlžobou
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spôsobené koledovým obchôdzkam. Jeden z chlapov niesol 
betlehem na krku a spolu s ostatnými spievali a rozprávali 
betlehemskú hru prostredníctvom postáv Fedora, Stacha, 
Starého, Baču, Anjela a Kuba.

Ako sa začínal samotný Štedrý deň?
24. decembra, na Štedrý deň, ktorý sa nazýval tiež „Vilia“, 
„Hody“ či „Gody“, gazdiné skoro ráno začínali s pečením 
kysnutých koláčov, pretože drobné pečivo slúžilo ako výsluž
ka pre malých vinšovníkov alebo pastierov, prichádzajúcich 
do domácností hneď ráno. Ak cesto zle vykyslo, mohlo to byť 
predzvesťou úpadku hospodárstva. Gazdiná si cesto, ktoré 
jej ostalo na rukách, zvykla otrieť o ovocné stromy, aby tieto 
„rástli ako to cesto“. Pastieri so sebou prinášali do domác
ností tzv. „polazník“ alebo „boženík“, lieskové alebo brezové 
prúty s ovsenými steblami a čečinkou. Tie mali ochraňovať 
dom pred zlými silami a živelnými pohromami, alebo slúžili 
pri prvom jarnom výhone zvierat z maštale. Pastier zároveň 
rodine zavinšoval:

„Vinšujem vám veselé Vianoce,  
nech sa vám stromček trbliece, 
aby ste zdraví boli, 
aby ste mali v maštali pekné voly, 
koľko máte v šuflíku lyžičiek, 
toľko gazdinka, aby ste mali v maštali telíčiek, 
koľko máte v plote kolov, 
toľko gazdičko, aby ste mali na dvore volov 
a koľko máte kolo stola reťazí, 
aby ste mali toľko doma peňazí.“ 
„Nesiem vám tu polazník, 
Kristu Pána radostník, 
aby ste boli zdraví a veselí, 
ako v nebi anjeli.“ 
„Pochválený buď Ježiš Kristus.“

Gazda položil „polazník“ alebo „boženík“ do kúta izby alebo 
na tragár (nosný trám v dome). Pastierovi sa za jeho služby 
poďakovali, pripomenuli spokojnosť s pasením v uplynu
lom roku a skromne ho pohostili. Dopoludnia začali gazdiné 
pripravovať varené jedlá. Najčastejšie to bola kapustnica  
s hríbmi, opekance s makom, niekde zasa halušky s bryn
dzou alebo strúhaným oštiepkom, fazuľová alebo šošovicová 
polievka, sladká slivková polievka, hrach „na zobky“, kaša 
„kuľaša“, gríska „Ježiškova kašička“, pečená ryba, pirohy, 
zemiaky, rezance a pod., podľa lokality a zvykov rodiny. Pes
trosť jedál bola ovplyvnená ekonomickou situáciou rodiny, 
avšak počas Štedrej večere sa mal každý najesť dosýta, aby 
bol sýty po celý rok.

V niektorých dedinách dali piecť toľko chlebov, koľko bolo 
ľudí v dome, a do každého sa zapichol strúčik cesnaku. 
Komu očernel, ten mal v novom roku chorľavieť, až dokon
ca zomrieť. Inde zase upiekli menší „kabáč“ aj pre zvieratá 
v maštali, prípadne sedem chlebov na každý deň v týždni. 
Pečivo prítomné na štedrovečernom stole, či už v podobe 
chleba, koláčov alebo cestovín, malo veľký význam a magic
kú funkciu. Bolo vyjadrením očakávania dobrej úrody v na
sledujúcom roku. V niektorých oravských obciach zasa prelo
mili kôrku chleba, „kromku“, do striedky vložil cesnak, kúsok 
oblátky a med a odložili ho pod stromček, čím nadobudol 

magickoochrannú funkciu. Časť takéhoto chleba vkladali 
pod prvú vyoranú brázdu, zvyšok slúžil na liečenie boľavých 
zubov. Chlieb mal na stole zostať až do nového roka, aby  
v nasledujúcom roku nechýbal.

Platili pre Štedrý deň nejaké zaujímavé pravidlá?
V tento deň sa nepatrilo chodiť po cudzích domoch, takis
to po návštevách v otrhanom odeve a neupravený, pretože 
tento človek mohol do domácnosti priniesť chudobu. Platil 
zákaz niečo si požičať a zároveň požičané sa malo vrátiť, aby 
rodina do nového roka nevstupovala s podlžnosťou. Do
mácnosti mali byť čisté a všetko malo byť na svojom mieste. 
Každý sa usiloval vyhnúť zlej nálade alebo hádkam, aby sa 
neopakovali počas celého roka. Pred večerou sa všetci umyli  
a obliekli do čistých šiat. Štedrá večera sa začínala po vý
chode prvej hviezdy, čo oznamovalo aj zvonenie kostolných 
zvonov. Malým deťom sľubovali, že ak dovtedy vydržia nejesť, 
uvidia „zlaté prasiatko“. V niektorých obciach pred večerou 
hodila gazdiná symbolicky do kútov izby hrach „pre dušičky“ 
ako obetinu, alebo mal mať tento úkon pozitívny vplyv na 
chov hydiny.

Pod stôl alebo posteľ gazda položil železné časti poľnohos
podárskych nástrojov, napr. sekeru alebo lemeš z pluhu, kto
ré predstavovali železné zdravie. Nohy stola obkrútil reťazou 
a uzamkol zámkou, čo malo symbolizovať svornosť rodiny. 
Snopček nevymláteného obilia pod stolom predstavoval 
symbol požehnania úrody v nasledujúcom roku, zároveň vy
jadroval vďaku za úrodu v danom roku, ale aj to, že Ježiš sa 
narodil na slame. „Zbanka“ na mútenie mlieka mala priniesť 
jeho dostatok. V niektorých domácnostiach opreli o stôl novú 
brezovú metlu. Všetko, čo sa nachádzalo na štedrovečernom 
stole, pri ňom či pod ním, nadobúdalo pozitívne magické 
vlastnosti a malo rituálny význam. K štedrovečernému stolu 
sa prizývali aj duše zomrelých predkov. Gazdiná vyšla z dve
rí domu a zvolala: „Všetky dušičky, poďte s nami večerať!“  
V niektorých rodinách prestierali tanier naviac pre člena do
mácnosti, ktorý v danom roku zomrel alebo pocestného.

Ako prebiehala samotná večera?
Týmto dňom sa končil adventný pôst, ktorý sa ešte dodržia
val celý deň. Jedlo sa málo a len bezmäsité pokrmy, čo však 
neplatilo pre obyvateľov s evanjelickým vierovyznaním. Gaz
diná na stôl prestrela vyšívaný ľanový obrus, naň poukladala 
riad s pokrmami (v minulosti sa jedlo z jednej misy), zapálila 

(pokračovanie na ďalšej strane)
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sviečku a všetci sa spoločne pomodlili, prípadne zaspievali 
adventnú pieseň. Charakter jedál, ich poradie a počet chodov 
symbolizovali predovšetkým želanú hojnosť v rodine, zdra
vie, šťastie a prosperitu v hospodárstve v nastávajúcom roku. 
Hlava rodiny prstom namočeným v mede poznačila každého 
člena domácnosti na čelo znakom kríža. Ľudia verili, že kon
zumáciou medu budú dobrí a sladkí, ako je med a usilovní  
a pracovití ako včeličky. Cesnak mal zasa odohnať všetky 
choroby a neduhy. V niektorých rodinách si k štedrovečer
nému stolu položili menší stolík, na ktorý odkladali použitý 
riad a jedlo, pretože od štedrovečerného stola nemal nikto 
odchádzať. Ďalšie vysvetlenie zvyku bolo, aby počas roka ne
odbiehala hydina. 

Na štedrovečernom stole nesmel chýbať už spomínaný chlieb 
ako obradové pečivo. Modlitebná knižka, svätená voda alebo 
pátričky symbolizovali vieru. Mäso niekedy na štedrovečerný 
stôl dávali, ale jedávali ho až po polnoci. V jednom rohu stola 
bola nasypaná hrsť plodín (alebo do misky vložená pšenica, 
cibuľa, cesnak, drobný peniaz, oblátka a sviečka), ktoré do
pestovali a chystali sa ich zasiať aj v ďalšom roku. Nechýbalo 
kysnuté pečivo plnené makom, lekvárom či tvarohom, do
stupné ovocie  najčastejšie jablká, cesnak pre zdravie, med 
a už spomínané oblátky. Dospelí si na zdravie pripíjali pálen
kou „okovitkou“. Plodiny ostávali na stole až do Troch kráľov.

Pokrm z ryby na štedrovečernom stole symbolizoval pôstny 
čas, ale vďaka šupinám i bohatstvo. Mäso z hydiny sa kon
zumovať nesmelo, pretože by sa rozletelo šťastie i majetok, 
čo neplatilo v obciach s evanjelickým vierovyznaním. Pre
stretý štedrovečerný stôl pokropili svätenou vodou. Kúsok zo 
slávnostného jedla hodila gazdiná do ohňa, aby dobre slúžil  
a ľuďom neuškodil. Omrvinky zo štedrovečerného stola ale
bo zvyšky jedál, vkladané do „šaflíka“, boli určené zvieratám. 
Každému zvieraťu vložil gazda sväteniny do pysku, „aby aj 
oni pocítili čaro tejto noci“ a zároveň mali zaručiť, aby bol do
bytok tučný, netrpel hladom a chorobami.

Čo nasledovalo po večeri?
Vianočné darčeky v dnešnom chápaní, teda tie, ktoré nosí Je
žiško, boli v tradičnej kultúre Slovenska neznáme. Tento zvyk 
sa rozšíril až spolu s vianočným stromčekom, pričom dar mal 
pôvodne podobu vinša, piesne alebo výslužky. Neskôr sa dar
čeky, ak vôbec boli, vyznačovali skromnosťou a praktickos
ťou. Pre deti to bývali topánky (niekedy o pár čísiel väčšie), 
pre staršie dievčatá kabátik alebo hrubá vlnená šatka, „kut
ľovka“ do kostola.

Po večeri nasledovala opäť modlitba a vianočná pieseň „Na
rodil sa Kristus Pán“ alebo „Tichá noc“. Kresťanský význam 
sviatku vyjadrovalo spievanie kolied v kruhu rodiny alebo 
pod oknami susedov „išli po spievaní“, čo trvalo až do začatia 
polnočnej omše, ktorá bola u rímskych katolíkov vyvrchole
ním večera a ukončením pôstu.

„Pochválen Pán Ježiš Kristus!“ 
„Vinšujem Vám šťastlivé sviatky,  
aby Vám Pán Boh dal šťastia, zdravia 
a hodného božského požehnania, 
na dietkach radosti,  
na poli hojnosti,  
na statku brzosti.“ 

Hospodárom želali v nastávajúcom roku dobrú úrodu, zve
ľadenie dobytka a v osobnom živote zdravie, šťastie a spo
kojnosť. Aj vďaka vinšom malých detí nadobúdal tento večer 
čarovnú atmosféru a zanechával v ľuďoch nezabudnuteľné 
zážitky. Ľudia sa usilovali byť na seba milí, pretože také malo 
byť ich správanie aj v nasledujúcom roku. Verili, „že ako bude 
v tento deň, tak bude po celý rok“. Gazdovia si na polnočnú 
svätú omšu zobrali do vrecka jabĺčko (v iných obciach napr. 
kúsok chleba alebo koláč) a po návrate ním pohladkali sta
tok, aby bol okrúhly a zdravý ako to jabĺčko. Po omši sa zase 
náhlili domov, pretože tak rýchlo mali skončiť aj so žatvou  
v ďalšom roku, prípadne im malo rýchlo dozrieť obilie.

Sú pre obdobie Vianoc typické aj nejaké ďalšie povery, na 
ktoré sme dnes už možno aj zabudli?
Napríklad keď gazdiná chystala lyžice k Štedrej večeri, ne
smela ich rátať, len zobrať a rozložiť po stole. Ak nejaká chý
bala, mal niekto v rodine zomrieť, ak ich bolo viac, mali čakať 
prírastok. Gazdiná nemala po kuchyni veľa pobehovať, „aby 
sa krava dobre telila“.

Ak sviečka na stole horela intenzívne, mali byť všetci v nasle
dujúcom roku zdraví. Po večeri, keď ju zhasli, prísediaci sle
dovali, ktorým smerom pôjde dym alebo ktorým smerom sa 
otočí knôt sviece. Ak to bolo k oknu, mal do rodiny pribudnúť 
ďalší člen, ak ku dverám, niekto z blízkych mal umrieť. 

Štedrý deň bol vhodný aj pre veštby o vydaji. Dievčina po ve
čeri pozametala izbu a smeti vysypala na hnoj. Potom už len 
pozorne počúvala, z ktorej strany zabreše pes, pretože z tej 
strany mal prísť jej „vysnívaný“. Ráno sa snažila rozpamätať 
na sen, ktorý sa jej sníval, pretože ten, kto sa jej prisnil, mal 
byť jej „nastávajúcim“. 

V obciach na dolnej Orave mohlo dievča od Lucie do Vilie vždy 
len jedenkrát za deň odhryznúť z jablka. Ak to splnilo, cestou 
na polnočnú omšu malo stretnúť „toho pravého“. Ak si diev
ka dala na svätú Luciu do vázy konáriky z ovocných stromov  
a tie do Vianoc zakvitli, mala sa v nasledujúci rok vydať. Keď 
kráčala na polnočnú omšu a pri niektorom z domov spadla, 
práve tu mala byť nevestou. Podľa počasia v dňoch od Lucie 
do Vilie (každý deň predstavoval jeden mesiac v roku), sa 
predpovedalo počasie v nasledujúcom roku. Po večeri gazdi
ná počúvala kohúta z maštale. Koľkokrát zakikiríkal, za toľko 
mesiacov mala prísť jar.

Vladimír Adamec
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Výber prác detí z medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica 2021, organizovanej Oravským kultúrnym strediskom.
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I Prísť mali aj deti, no prísne protipan
demické opatrenia to neumožnili. 

Každá škola má svoj vlastný stromček, 
rozprávkovú tému a špecifické ozdoby 
z ekologických a odpadových materiá
lov. „Prvotným cieľom už pred dvoma 
rokmi, keď sme túto akciu rozbiehali, 
bola myšlienka environmentálnej vý
chovy. Naučiť deti cítiť ekologicky, ale 
súčasne zistiť, že aj Vianoce a strom
čeky sa dajú zdobiť z odpadového ma
teriálu. Preto nazývame túto akciu Eko 
Vianoce  aj odpad môže krášliť. Tento 
rok sme vymysleli, že to bude v duchu  
z rozprávky do rozprávky. Každá škola si 
vybrala rozprávku a v duchu tejto roz
právky ozdobí svoj stromček z ekolo
gických materiálov,“ objasnila autorka 
myšlienky a riaditeľka ZŠ s MŠ Kňažia 
Daša Badáňová.

Z rozprávky do rozprávky 
O dvanástich mesiačikoch, Tri oriešky 
pre Popolušku, Mrázik, Perinbaba, 
Snehulienka a mnohé ďalšie rozprávky 
boli tohtoročným motívom vianočných 
ozdôb. Deti a žiaci ich spoločne s uči
teľmi vytvárali niekoľko dní. „Dostali 
zoznam rozprávok, z ktorých si mali 
vybrať, ktorú rozprávku chcú predviesť 
na svojom stromčeku. Materiály mali 
z odpadu, plastov, ale aj z prírodných 
materiálov, ako sú šišky, konáriky, 
oriešky, všetko sme to nechali na ich 
fantázii. Rozprávky sme vyberali tie, 
ktoré deti poznajú, ako Mrázik, Červená 
čiapočka, Tri oriešky pre Popolušku, ale 
školy si vybrali aj svoje rozprávky, ktoré 
v zozname neboli, pretože sa im zdali 
vhodné, lebo s nimi v škôlkach a ško
lách pracujú,“ vysvetlila Daša Badáňo
vá. „Trvalo nám to možno týždeň, lebo 
sme to robili po trošíčke. Je tam šiška, 
slama, drievka, korok, prasiatko je uro
bené z makovice. Všetko sme vyrábali 
z prírody s pomocou detí,“ doplnila 
učiteľka Eva Batunová z MŠ Obrancov 
mieru. „Použili sme eko materiály, lebo 
v škôlke recyklujeme a deti radi robia  
z prírodných materiálov, nosia ich vždy 
aj z domu. Chodíme aj na prechádzky, 
na Kuzmínove sme nazbierali šušky, ka
mienky si nájdeme pri Orave, a potom 
to všetko využívame,“ dodala učiteľka 
Viera Dúhová z MŠ Námestie Slobody.

Stromčeky neskôr školy zasadia
Základná škola s materskou školou 
Kňažia realizovala Eko Vianoce v Par
ku Martina Kukučína vďaka podpore  
z grantového programu Šanca pre všet
kých. Zakúpené stromčeky sú zasadené 
v kvetináčoch a po skončení výstavy si 
ich budú môcť školy vysadiť vo svojich 
areáloch. „Stali sa súčasťou výzdoby 
mesta. Budú tu inštalované až do no
vého roku ako výstava. Dúfam, že ich 
v takom stave, ako sú, nájdeme aj po 
sviatkoch, ale pred dvoma rokmi sme 
mali dobrú skúsenosť, stromčeky zosta
li nepoškodené,“ praje si D. Badáňová.

redakcia

foto: redakcia

Okrem tradičnej vianočnej dekorácie a betlehemu v altánku, zdobí Park Martina Kukučína počas 
tohtoročného adventu aj 14 rozprávkových vianočných stromčekov. Vo štvrtok 2. decembra ich 
ozdobili pedagógovia zo všetkých materských, základných a špeciálnych škôl v meste. 

Rozprávkové vianočné stromčeky 
zdobia Park M. Kukučína

Takto zdobili  
a rozsvecovali stromčeky  

v Parku M. Kukučína.



www.tvdk.sk23 – vianočné sviatky

Dolnokubínčania 
pripravili sebe  
a druhým tie  

najkrajšie Vianoce
Predvianočný čas využili viacerí dobro-
voľníci, občianske združenia, školy i fir-
my v Dolnom Kubíne na pomoc deťom, 
seniorom, rodinám v hmotnej núdzi a so-
ciálne znevýhodneným spoluobčanom. 
Pripravili pre nich potravinovú, finančnú 
a materiálnu pomoc, ale i darčeky pod 
vianočný stromček.

I Gabriela Matkulčíková v spolupráci 
s mestom a dobrovoľníkmi zorgani

zovali už druhý rok po sebe vianočnú 
potravinovú zbierku. „Tento rok to od
štartovala úplne vo väčšom rozmere ZŠ 
Petra Škrabáka, ktorá počas jedného 
týždňa v škole zbierala so žiakmi trvan
livé potraviny. Potom sa rozhodli na 
základe referencií a skúseností darovať 
tieto vyzbierané potraviny pani Matkul
číkovej. Na základe toho sme sa my ako 
mesto Dolný Kubín, aj ako pravidelní 
dobrovoľníci rozhodli pripojiť k tejto 
zbierke trvanlivých potravín. Zverejnili 
sme na internete výzvu, kde mohli Dol
nokubínčania, ale aj obyvatelia okoli
tých obcí doniesť trvanlivé potraviny 
do priestorov denného centra, ktoré je 
v tomto čase zatvorené kvôli pandémii. 
Potom sa pridali aj jednotlivci, stredná 
zdravotnícka škola a neskôr nás oslovila 
aj súkromná materská škola Montesso
ri. Do zbierky trvanlivých potravín sa aj 
tento rok zapojilo občianske združenie 
Krajší Kubín, to sa rozhodlo darovať ná
kupné poukážky. Tento rok sa rovnako 
pridali aj rôzne podnikateľské subjek
ty, ktoré ale chceli ostať v anonymite,“ 
ozrejmila Michaela Porvichová z MsÚ.

Spolu s potravinami zbierali aj via-
nočné darčeky
Zbierka potravinovej pomoci bude ad
resovaná Dolnokubínčanom v ťažkej 
sociálnej situácii, ale potravinové ba
líčky poputujú aj na celú Oravu. Medzi 
nimi nebudú chýbať ani vianočné pre
kvapenia pre deti zo sociálne slabších 
rodín. Gabriela Matkulčíková zbierala 
zároveň s potravinami aj vianočné dar
čeky. V piatok 10. decembra ich balili  
v dennom centre, do ktorého ich Dol
nokubínčania niekoľko týždňov priná
šali. „Pani Matkulčíková zverejnila na 

internete výzvu, kde požiadala rodičov 
a detičky zo sociálne slabších rodín, aby 
napísali list Ježiškovi o tom, čo si želajú 
rozbaliť pod vianočným stromčekom. 
Mali sme aj také listy, kde si detičky že
lali obyčajné ponožky, spodné prádlo 
alebo posteľnú bielizeň. Do tejto výzvy 
sa zapojilo veľké množstvo darcov, kto
rí nám pomohli zabezpečiť darčeky pre 
viac ako 100 detí na celej Orave. Darče
ky dostanú rovnako aj ich rodičia, ktorí 
by si ich za týchto okolností nemohli 
dovoliť. Všetky sme ich spoločne s pra
covníkmi odboru sociálnych vecí a rodi
ny, mestským úradom a dobrovoľníkmi 
zo strednej zdravotníckej školy zabalili 
v priestoroch denného centra. Rovnako 
sme pobalili aj vianočnú potravinovú 
pomoc, ktorá smeruje nielen do rodín 
na celej Orave, ale aj do zariadenia nú
dzového bývania na Záskalí, do Kotvy či 
nocľahárne,“ vysvetlila M. Porvichová.

Hasiči na Záskalí usporiadali zbierku
Darčeky pre deti zo sociálne slabších 
rodín podaroval aj Intersport a iné 
miestne obchody, ktoré to v súčasnej 
pandemickej situácii nemajú rovnako 
jednoduché. Zapojili sa aj športovci  
z Arsenal Gymu, ktorí venovali výťažok 
z predaja svojich mikín rodinám v nú
dzi. Dobrovoľní hasiči zo Záskalia sa zas 
rozhodli peniaze na darčeky vyzbierať. 
„Sú Vianoce, treba si pomáhať. Je veľa 
detičiek a rodín, ktoré by potrebovali 
pomoc. Išiel som do toho najskôr sám, 
ale potom som oslovil aj členov náš
ho hasičského zboru, všetci sa zapo
jili a podarilo sa nám vyzbierať peknú 
sumu,“ teší sa Erik Pikla z Dobrovoľné
ho hasičského zboru Záskalie.

Srdcia ľudí sú stále otvorené dokorán
Aj v drobnosti je láska. Pod týmto ná
zvom sa skrývala iniciatíva občian
skeho združenia AktívRelax, ktoré sa 
rozhodlo pripraviť darčekové balíčky 
pre seniorov v zariadení opatrovateľ
skej služby. Členovia združenia ich pri
šli odovzdať zamestnancom presne na 
Mikuláša. „Títo starúšikovia, babičky  
a dedkovia sú za múrmi budovy a prá
ve v tomto období nemajú možnosť 
vyjsť von a potešiť sa aspoň z počasia. 
Často sú pre nás neviditeľní. Preto sme 
sa rozhodli tu prísť a dokázať im, že my 
ich vidíme a cítime, že sú tu. Vytvorili 
sme preto výzvu Aj v drobnosti je láska, 
každý záujemca mohol priniesť drob
nosti ako sú dobošky, cukríky, krížovky, 
knižky, hygienické potreby, perá. Pri

pravili sme niečo aj pre zamestnancov 
zariadenia. Kávu, bonboniéru, koláč, 
aby sme sa aj im odvďačili za prácu. 
Táto výzva prebiehala dva týždne, dar
covia nám všetko nosili do sídla nášho 
občianskeho združenia. Potom sme to 
celé rozbalili a v sobotu 4. decembra 
sme to balili do jednotlivých krabičiek,“ 
objasnila autorka myšlienky a členka 
OZ AktívRelax Natália Jurčíková. „Veľ
mi sa z toho tešíme, nakoľko srdcia ľudí 
sú stále otvorené dokorán a prispievajú 
i pomáhajú aj starým ľudom, ktorí sú  
v zariadeniach,“ uviedla soc. pracovníč
ka zariadenia Daniela Chupáňová.

V krabiciach od topánok a v knihách 
darovali seba
Lásku do 40tich krabíc od topánok 
zabalili pre starých v domovoch aj žia
ci a učitelia z Cirkevnej spojenej školy  
v Dolnom Kubíne. Podľa ich slov do 
nich s pokorou a vďačnosťou pribalili aj 
kus srdca. Oravská knižnica Antona Ha
bovštiaka zas seniorom v zariadeniach 
v Dolnom Kubíne darovala to najcen
nejšie, čo má. „Čo iné by mohla kniž
nica priniesť, ako knihy. Je to už druhý 
rok, čo na Mikuláša v rámci našich ak
tivít Daruj knihe nový domov a Kniha 
na ceste prinášame klientom zariadení 
hodnotné, aj keď už čítané knihy. Verím, 
že ich potešia po celý rok,“ dodal na zá
ver riaditeľ knižnice Roman Večerek.

text a foto: redakcia 



Kubín – magazín obyvateľov mesta Dolný Kubín  ∙  Náklad: 6950 ks  ∙  vydavateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 
026 01 Dolný Kubín, IČO: 36375535  ∙  email: tvdk@tvdk.sk  ∙  ISSN 2453-6717 ∙ EV 5269/15  ∙  bezplatné noviny, cenník reklamy nájdete na www.tvdk.sk  ∙  
redakcia: Jakub Krška, Diana Bilousová, Martina Černá  ∙  grafická úprava: Martin Suchý  ∙  tlač: Petit Press, a. s.


