
Kubín
20

0 
ro

ko
v 

Ja
nk

a 
M

at
úš

ku
Po

hľ
ad

 n
a 

ži
vo

t d
ol

no
ku

bí
ns

ke
ho

 b
ás

ni
ka

, p
ro

za
ik

a 
 

a 
dr

am
at

ik
a,

 k
to

ré
ho

 o
dk

az
 ži

je
 a

j n
aď

al
ej

.

V 
m

es
te

 v
ys

ad
ili

 v
yš

e 
50

 n
ov

ýc
h 

st
ro

m
ov

N
áb

re
ži

e 
O

ra
vy

 a
 U

lic
u 

M
. R

. Š
te

fá
ni

ka
 le

m
uj

ú 
ok

ra
sn

é 
bu

ky
 a

 če
re

šn
e.

Prajeme si pokojné Vianoce
Budú iné. Uzavreté, napäté, neisté a tak trochu sladko-trpké. Pred rokom by sme o nich ani  
nechyrovali. Tieto Vianoce chcú prekričať každoročný hluk hypermarketov plných matérie, ľudí zabá-
vajúcich sa na námestiach a vrátiť význam daru ticha, zdravia, rodiny. Sme ešte schopní ich započuť? 

mesačník	 december	2020	 číslo	9	 ročník	XXXVI
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I „Navrhli sme tam vysadenie tridsia-
tich dvoch kusov pyramidálnych 

bukov a tri kusy hrušiek okrasných. Je 
to náhrada za deväť vypílených topo-
ľov, ktoré boli v zlom zdravotnom stave  
a jednu lipu, ktorá bola v Parku Marti-
na Kukučína,“ ozrejmil Miroslav Kosmeľ  
z odboru dopravy, miest. hosp. a ces-
tovného ruchu MsÚ.

Výsadba vytvorí líniu chodníka pri 
rieke Orava
Okrasné buky dorastajú do výšky zhru-
ba desať až pätnásť metrov a šírky je-
den až tri metre. „V lete majú sýtozelené  
a žlté listy a je to pyramidálna forma. Sú 
prestriedané okrasnými hruškami, kto-
ré dorastajú do šírky päť a výšky osem 
metrov. Na jar krásne kvitnú bielymi 
kvetmi a majú aj drobné hruštičky, no 
sú len také ozdobné,“ vysvetlil Martin 
Vaňo zo Záhradníctva Vaňo. Stromy sú 
vhodné do intravilánu mesta, pretože 
nepotrebujú takmer žiadnu údržbu. Ich 
výsadba na nábreží bola však náročná. 
„Okolo stromov ide dosť telefónnych 
optických káblov, takže sme sa hrali  
s tým, že či ich trafíme alebo nie, no na-

koniec sa nám to podarilo úspešne za-
sadiť. Stromy majú zhruba od deväť do 
pätnásť rokov, buky sú staršie, hrušky 
mladšie,“ povedal Martin Vaňo.

Výsadba mesto nič nestála 
Celková suma projektu na Nábreží Ora-
vy bola zaplatená z finančného daru, 
ktorý mestu poskytla spoločnosť Miba. 
„Tento rok sme boli vybraní ako spoloč-
nosť, ktorá prispeje v regióne na nejaký 
nami vybraný alebo spoločne s pred-
staviteľmi vedenia mesta vybraný pro-
jekt. Rozhodli sme sa podporiť projekt 
sumou 10-tisíc eur, keďže si uvedomu-
jeme, že podporujeme výsadbu, tvor-
bu nového stromoradia, ktoré tu bude  
roky,“ skonštatoval Vladimír Toman, 
riaditeľ Miba Sinter Slovakia, s. r. o.

Hlohy nahradili okrasnými čerešňami
Druhý projekt náhradnej výsadby pre-
behol na Ulici M. R. Štefánika a bol na-
vrhnutý kvôli rekonštrukcii chodníka. 
Táto výsadba vyšla mesto necelých 
5 000 eur. „Na páse zelene sme urobi-
li jemné terénne úpravy. Vrátil sa tam 
okrasný trávnik, do ktorého bolo vy-

sadených osemnásť kusov okrasných 
čerešní,“ povedal Miroslav Kosmeľ. 
„Predtým tam boli hlohy, ktoré trpeli 
chorobou a už boli zvnútra duté. Zvolili 
sme stromy, ktoré sú vhodné a bezú-
držbové. Čerešne majú guľovitú formu  
a dorastajú do priemeru tri až päť met-
rov. Na jar kvitnú zhruba v období aprí-
la a na začiatku mája bielym kvetom. 
Majú takisto drobné plody, no nie sú 
jedlé,“ dodal Martin Vaňo. 

V páse, kde bola realizovaná výsadba, 
sa nachádza ešte osem starých hlo-
hov, pričom mesto požiadalo príslušný 
orgán ochrany prírody o povolenie na 
ich výrub. Aj tieto dreviny by chceli na-
hradiť novými narastenými stromami. 
Nová výsadba sa tiež realizuje aj na Ne-
mocničnej ulici v bývalom areáli základ-
nej školy ako náhrada za topole, ktoré 
sa vypílili minulý rok. 

redakcia 

foto: redakcia

Samospráva v spolupráci s komisiou revitalizácie zelene a Záhradníctvom Vaňo vypracovala dva 
projekty ako náhradu za vypílené stromy. Prvý projekt je situovaný na Nábreží Oravy, kde nové 
dreviny zasadili na promenáde od kolonádového mosta smerom k cestnému mostu. 

Na	Nábreží	Oravy	a	Ulici	M.	R.	Štefá-
nika vysadili vyše 50 nových stromov

2 – samospráva

Video z procesu  
výsadby stromov.
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Lístky	si	na	že-
lezničných	stani-

ciach nekúpite

I Od 15. novembra bol v ôsmich orav-
ských obciach pozastavený predaj 

cestovných lístkov na vlak. Železnič-
ná spoločnosť Slovensko tak urobila  
v súvislosti so zhoršenou pandemic-
kou situáciou. Medziročne klesol počet 
cestujúcich, a tým aj záujem o cestovné 
lístky. V súčasnosti je možné si lístok kú-
piť prostredníctvom internetu na strán-
ke ZSSK. 

Testovanie stálo 
mesto 60 centov  
na	obyvateľa

Tri kolá celoplošného testovania vyšli 
mesto Dolný Kubín na viac než 20-tisíc 
eur. Väčšina sumy šla na odmeny pre ad-
ministratívnych pracovníkov, ktorí boli 
súčasťou jednotlivých odberných miest.

I „Zvyšné peniaze pokrývajú prená-
jom miestností a časť toho tvoria aj 

náklady na ochranné pomôcky, ktoré 
sme museli zabezpečiť z našich vlast-
ných prostriedkov. Suma za jedno otes-
tovanie sa v Dolnom Kubíne pohybuje 
na úrovni niečo viac ako 60 centov na 

jedného otestovaného obyvateľa. Vy-
účtovanie je odovzdané na okresnom 
úrade a v najbližších dňoch by mala 
prísť finančná náhrada zo strany štátu,“ 
ozrejmil primátor Ján Prílepok.

Samospráva už dostala peniaze za 
prvú vlnu
V prípade ďalších potencionálnych tes-
tovaní mesto predpokladá, že náklady 
budú podobné. O niečo vyššie môžu 
byť kvôli kúreniu, keďže sa má ochla-
dzovať. „Pokiaľ ide o ďalšie prostriedky, 
ktoré sme si uplatňovali ešte ako nákla-
dy vynaložené na zvládnutie prvej vlny 
covidu, čiže tie náklady, ktoré boli hneď  
z jari a cez leto, tak tieto prostriedky 
nám práve v týchto dňoch už prišli na 
účet,“ dodal Ján Prílepok. Ide o sumu, 

ktorá pokrýva všetky náklady, ktoré 
mesto vynaložilo v súvislosti s prvou vl-
nou na dezinfekciu, ochranné pomôcky 
a podobne. 

redakcia; foto: redakcia

Vymenili podlahu  
na	moste	na	Gäceľ

Lavica, ktorá prepája Bystereckú ulicu 
s Gäceľom, prešla opravou. Staré dosky 
postupne praskali, no ešte pred zimou 
ich vymenili za nové a hrubšie. 

I „Drevená podlaha na lavici vyka-
zovala veľké známky poškodenia, 

často sme museli zasahovať a meniť 
dosky. Preto sme sa rozhodli podla-
hu kompletne vymeniť. Ide približne  
o dvestodvadsať m2 drevených smre-
kových foršt hrubých osem centimet-
rov. Spodnú podlahu tvorili tiež smre-
kové foršty hrubé sedem centimetrov. 
Tieto dosky sú namorené bochemitom 
proti plesniam a hubám,“ vysvetlil Mi-
roslav Kosmeľ z odboru dopravy, miest. 
hosp. a cestovného ruchu MsÚ.

Napojenie z druhej strany rieši obec 
Oravská Poruba
Keďže mestu patrí iba lávka, úprava 
chodníka, ktorý je na druhej strane rie-
ky, už nie je v jeho správe. Napojenie 
ale môže zrekonštruovať obec Oravská 
Poruba. „Zo strany mesta Dolný Kubín 

sme priamo z Bystereckej cesty vy-
tvorili pekné napojenie. Nedá sa však 
povedať, že takéto isté napojenie je aj 
na strane katastrálneho územia Gäceľ. 
V tejto veci pán primátor požiadal sta-
rostu, aby to napojenie zlepšil, pretože 
lavica je užívaná nielen obyvateľmi Dol-
ného Kubína, ale aj obyvateľmi Or. Po-
ruby a Gäceľa,“ povedal M. Kosmeľ.

Finančné náklady na opravu lávky 
predstavujú 13-tisíc eur. Toto premos-
tenie je jedno z ôsmich, ktoré v meste 
ide ponad rieku Orava.

redakcia; foto: redakcia 

Ďalšou možnosťou je SMS lístok ale-
bo aplikácia Ideme vlakom. Takisto 
môžete požiadať vlakvedúceho, ktorý 
vám lístok predá bez prirážky. Lístok si 
dočasne nekúpite v Dlhej nad Oravou,  
v Dolnom Kubíne, v Medzibrodí nad 
Oravou, v Nižnej, v Oravskom Podzám-
ku, v Párnici, v Podbieli a v Tvrdošíne. 
Po zlepšení situácie sa predaj cestov-
ných dokladov obnoví.

Nikola Repková; foto: redakcia

Podrobnejšie informácie 
získate po naskenovaní 

kódu.

Načítajte kód  
a pozrite si priebeh prác.
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I „Na jar sme v rozpočte škrtali všetko 
práve z obavy, ako sa bude vyvíjať 

ekonomika a ako nám budú prichádzať 
podielové dane. Postupne, ako sa to 
uvoľňovalo, sme už v júni niektoré akcie 
mohli opäť zapojiť. Môžem konštatovať, 
že tento rok sa nám podarilo veľmi veľa 
vecí v meste opraviť, vylepšiť, skrášliť  
a vďaka tomu, že nám praje počasie, 
sme boli schopní to robiť ešte aj v tých 
už takmer zimných mesiacoch,“ pove-
dal primátor Ján Prílepok.

Pokračovalo sa v rekonštrukcii komu-
nikácií a chodníkov
Z rozpočtu sa vyčlenila suma 65-tisíc 
eur, za ktorú opravili zhruba 2 500 met-
rov štvorcových. Práce sa dokončovali 
v mesiacoch november a december. 
„Z väčších opráv je to Ulica M. Uhra, 
kde sme celoplošne vymenili živičný 
povrch, upravili vodovodné šúplatky, 
ale aj existujúce vjazdy k rodinným do-
mom. Celkovo sa tam opravilo dvesto-
pätnásť metrov v celej šírke komuniká-
cie,“ ozrejmil Miroslav Kosmeľ z odboru 
dopravy, miest. hosp. a cestovného 
ruchu MsÚ. Ďalšia oprava prebehla na 

Ťatliakovej ulici, kde sa na 40 metroch 
v polovičnej šírke komunikácie vymenil 
živičný povrch. Väčšia rekonštrukcia 
chodníkov sa urobila na Matúškovej 
ulici. „Tu ide o dĺžku cca stodvadsaťpäť 
metrov. Vymenili sme živičný povrch, 
ale aj upravili vjazdy a vymenili ob-
rubníky. Obdobnú opravu začali aj na 
Ulici Aleja slobody v dĺžke osemdesiat 
metrov a takisto na Ulici SNP v dĺžke 
sedemdesiat metrov. Práce začali aj 
na Hamuliakovej ulici, kde opravujeme 
chodník v dĺžke osemdesiat metrov,“ 
vysvetlil Miroslav Kosmeľ.

Opravili aj zábradlie na moste, ktorý 
spája Brezovec a Staré mesto
Zábradlie už bolo v zlom stave, tie naj-
rizikovejšie miesta museli v minulosti 
opravovať aj technické služby. „Išlo  
o obojstrannú výmenu v dĺžke stodva-
násť metrov. Za týmto účelom sme dali 
vyrobiť nové zábradlie, staré skorodo-
vané sme odstránili. Nové zábradlie 
sme namontovali na chemické kotvy,“ 
povedal Miroslav Kosmeľ. Touto rekon-
štrukciou sa most vrátil aj k pôvodnej 
farbe, ktorú mal kedysi v minulosti. 

„Tento most Brezovčania roky nazýva-
jú modrým mostom, aj keď posledných 
dvadsať rokov bol červeno-biely. Keď 
sme osádzali novú konštrukciu záb-
radlí, rozhodli sme sa prinavrátiť mu 
pôvodnú modrú farbu. Je to aj v súlade  
s tým, že ponad cestu 1/59 sú aj ostatné 
mosty modré,“ ozrejmil Ján Prílepok.

Počas opravy most strážili policajti
Pretože išlo o most, ktorý je veľmi za-
ťažený chodcami, oprava prebiehala 
dva dni. „Najprv bolo zábradlie demon-
tované a následne na druhý deň bolo 
namontované. Počas doby, keď bolo 
zábradlie preč, sme most zabezpečili 
mechanickými zábranami, ale aj mest-
skou políciou, ktorá na premostenie 
dozerala prakticky celú noc,“ dodal Mi-
roslav Kosmeľ. Ani povrch mosta nie je 
v stopercentnom stave, no podľa samo-
správy máme v rámci mesta aj komuni-
kácie, ktoré sú na tom horšie a tie bude 
opravovať prioritne. 

redakcia 

foto: redakcia

Kvôli koronakríze muselo mesto na jar prehodnotiť svoje rozvojové plány a opravy, aby sa ušet-
rilo. Po uvoľnení situácie sa však samospráva rozhodla viaceré rekonštrukcie zrealizovať, veľká 
časť z nich prebehla v mesiaci november. 

Pred	príchodom	zimy	stihli	opraviť	
ďalšie	komunikácie
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Na mestskom úrade 
zriadili prvý kontakt
Od marca 2020 sa na MsÚ zmenil režim. 
Pohyb po poschodiach je obmedzený 
a obyvatelia vybavujú agendu už pri 
vstupe. Je to bezbariérové a zároveň to 
súvisí s bezpečnosťou a hygienou. Tento 
spôsob sa osvedčil a mesto by ho chcelo 
zachovať aj naďalej, preto zriadilo nové 
miesto prvého kontaktu. 

I „Bude to novovytvorené pracovisko. 
Hneď pri vchode do mestského úra-

du bude k dispozícii zamestnanec prvé-
ho kontaktu. Do výberového konania 
sa nám prihlásilo takmer sedemdesiat 
záujemcov, z ktorých sme prostred-
níctvom online výberového konania, 
čo bola pre nás novinka, vybrali jednu 

uchádzačku, ktorá splnila všetky pred-
poklady na túto pracovnú pozíciu,“ 
povedala prednostka MsÚ DK Andrea 
Barienčíková. 

Veľa papierov vybavia už pri vstupe
Pracovníčka referentského miesta na-
stúpila začiatkom novembra, zatiaľ 
pracuje v spojenej kancelárii prvého 
kontaktu a turisticko-informačného 
centra. „Na toto miesto už máme pri-
pravený aj nábytok – tzv. klientsky pult, 
ktorý je inštalovaný. Návštevníci mest-
ského úradu si tam budú môcť vybaviť 
základné náležitosti, ktoré budú potre-
bovať a poprípade budú presmerova-
ní na ďalších pracovníkov mestského 
úradu, ak sa potrebujú s nimi osobne 
stretnúť,“ ozrejmila Andrea Barienčí-
ková. Mesto to vníma ako inovatívne  
a zjednodušené riešenie pre obyvate-

ľov. Celý priestor je zároveň monitoro-
vaný a dezinfikovaný. „Cieľom bolo bez 
ohľadu na to, či bude pokračovať takáto 
situácia s covidom, vytvoriť miesto, kde 
keď prídete na MsÚ, hneď si vás niekto 
všimne a hneď sa vám bude snažiť po-
môcť a nasmeruje vás do tých správ-
nych dverí,“ dodal primátor J. Prílepok.

redakcia; foto: redakcia

V	meste	môže	 
pribudnúť	deväť	
nabíjacích	staníc	 
pre	elektromobily

Jedným z bodov novembrového mest-
ského zastupiteľstva bolo budovanie 
nabíjacej infraštruktúry v Dolnom Kubí-
ne. Ministerstvo hospodárstva zverejnilo 
výzvu, v ktorej sa mesto môže uchádzať 
o dotáciu na výstavbu nabíjacích staníc 
pre elektromobily. Tri nabíjacie stĺpy by 
mohli vybudovať na Veľkom Bysterci – na 
parkovisku pred mestským kultúrnym 
strediskom.

I „Navrhujeme, aby takéto tri nabíja-
cie stanice vznikli na Bysterci pred 

Námestím slobody, aby boli napojené 
z rozvádzača z okresného úradu pro-
stredníctvom podzemnej siete jestvu-
júceho verejného osvetlenia a aby tieto 
nabíjacie stanice boli prevádzkované 
mestom,“ povedal Miroslav Kosmeľ  
z odboru dopravy, miest. hosp. a cest. 
ruchu MsÚ.

Nabíjanie má byť bezplatné
V meste sa podľa odboru dopravy pohy-
buje do 10 elektromobilov, preto by aj 
spotreba elektrickej energie na dobíja-
nie bola nízka. Službu nechcú spoplat-
ňovať aj preto, aby vodičov motivovali 
správať sa šetrne k životnému prostre-
diu. Vybudovaním sa mesto automa-

ticky zaradí aj do celoslovenskej siete 
nabíjacích staníc. Poslanci predloženie 
tejto žiadosti a potrebnej spoluúčasti 
schválili. „Celkové predbežné nákla-
dy, ktoré sme vyčíslili v rozpočte, sú vo 
výške 15 894 eur a tieto náklady môžu 
byť znížené o dotáciu, ktorá je v maxi-
málnej výške 8 000 eur. Žiadosť bolo 
potrebné podať do konca novembra,“ 
ozrejmil Miroslav Kosmeľ.

Firma Pema chce zo stĺpov verejného 
osvetlenia vytvoriť nabíjačky 
V ďalšom bode rokovania poslanci 
podporili projekt Obnovy a prípravy 
existujúcej infraštruktúry verejné-
ho osvetlenia na smart city riešenia,  
v rámci ktorého by zo stĺpov verejného 
osvetlenia mohli vzniknúť nabíjacie za-
riadenia. Ide o projekt dolnokubínskej 
firmy Pema pod gesciou Ministerstva 
hospodárstva SR. Firma sa dostala do 
druhého kola výzvy a teraz má toto 
zariadenie zrealizovať. „Vyšla výzva 
ministerstva na schému podpory ma-
lých a stredných podnikov, ktoré by 
implementovali inovatívne riešenia  
v mestách. Javil sa nám to ako zaujíma-
vý spôsob, ľudia, ktorí nemajú garáž, by 
si takto mohli autá nabíjať. S technický-
mi službami sme zmapovali jednotlivé 
časti verejného osvetlenia, vytipovali 
sme tri lokality, ktoré potrebujú obno-
vu verejného osvetlenia, ale zároveň sú 
schopné slúžiť účelu, ktorým je otesto-
vať stožiare verejného osvetlenia ako 
zdroje napájania,“ vysvetlil Ján Drozd, 
konateľ Pema com, s. r. o.

Spoluúčasť mesta má byť iba na vý-
davkoch s verejným osvetlením
Projekt by sa mal realizovať pred kinom 
Choč, daňovým úradom a penziónom 
Koliba. V týchto lokalitách by malo byť 
do sústavy verejného osvetlenia inšta-
lovaných 6 kusov nabíjacích staníc pre 
elektromobily, ktoré budú súčasťou 
stĺpov verejného osvetlenia. „Za stĺpy, 
ktorých súčasťou bude nabíjačka na 
elektromobily, nebudeme platiť na 
konci nič, pôvodne sme mali platiť štr-
násť percent zo sumy stĺpov. Taktiež sa 
nám podarilo vyrokovať, že odo dňa 
účinnosti tejto zmluvy dostaneme záru-
ku po cca troch rokoch, keď by sme od-
kupovali celé osvetlenie od firmy Pema. 
Od tej doby nám začína plynúť záruka 
60 mesiacov,“ povedal viceprimátor 
Dolného Kubína Matúš Lakoštík.

Čas nabíjania má byť stredne rýchly
Nabíjanie elektromobilov by, podľa 
spoločnosti Pema, nemalo ovplyvniť 
výkon stĺpov verejného osvetlenia, 
svetlo v noci má byť prioritou. Ak sa 
mesto po troch rokoch rozhodne, že už 
nemá záujem o nabíjačky, nebude pla-
tiť nič a stĺpy budú nahradené klasický-
mi. Doba nabíjania nabíjačiek z oboch 
projektov má byť stredne rýchla.

redakcia

Pozrite si reportáž TVDK.
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I „Ak hovoríme o Vladimírovi Medzihradskom, tak nevieme, 
z ktorého konca začať. Bol to novinár? Bol to fotograf? Bol 

to organizátor cestovného ruchu? Bol to vizionár? Bol to fan-
tasta, ktorý dokázal zrealizovať svoje sny, presadiť ich až do 
tých posledných detailov? V prvom rade to bol človek, ktorý 
miloval Oravu. On všetky svoje talenty a schopnosti poskytol 
a presadil na úžitok nášho regiónu. Takže obetoval jej nielen 
svoje srdce, ale svoju celú profesionálnu kariéru,“ spomína 
na svojho niekdajšieho ,,direktora“ Ján Šimún. 

Najradšej fotil naše oravskô slniečko
Vladimír Medzihradský začínal ako novinár vo vtedajšej re-
dakcii Oravy. Bol uznávaným fotografom a jeho diela ocenili 
v Prahe a aj na Fotofóre. Svoje fotografie tiež pravidelne zve-
rejňoval v turistickej literatúre a propagačných materiáloch, 
ktoré väčšinou aj sám vytváral. „Získal hlavnú cenu na Foto-
fóre v Ružomberku. V tom čase to bola jedinečná akcia na 
území celého Československa. Svoje výstavy fotografií mal  
v Prahe, potom, samozrejme, na Slovensku, v Maďarsku  
i v Poľsku. Cez svoje fotografie propagoval región. Vydával 
rôznych sprievodcov o Orave, Oravskej priehrade, Roháčoch. 
Tieto propagačné materiály išli do zahraničia, do Švajčiarska, 
do Nemecka. Takto dával spoznávať seba a svoj kraj, ktorý 
miloval, aj široko-ďaleko,“ objasnil Ján Šimún.

Motor rozvoja regionálneho cestovného ruchu
Vladimír Medzihradský sa zaslúžil o vznik Okresnej správy 
cestovného ruchu v Dolnom Kubíne a sám ju až do jej záni-

ku aj riadil. Pracovalo v nej viac ako 150 ľudí. Podľa jej vzoru 
vytvárali správy cestovného ruchu alebo rekreačných služieb 
po celej krajine. „Bol aj zakladateľom Kooporu, koordinač-
nej porady riaditeľov okresných správ v cestovnom ruchu  
a rekreačných služieb Slovenska. Neohraničil sa len na náš 
región. Bol motorom rozvoja regionálneho cestovného ruchu 
na celom Slovensku. Ďalšia bola spolupráca s vládnym výbo-
rom pre cestovný ruch. To bol vtedy strešný orgán, cez ktorý 
sa financoval rozvoj cestovného ruchu. Významná bola jeho 
spolupráca s fakultou ekonomiky služieb a cestovného ruchu 
v Banskej Bystrici,“ vysvetlil Ján Šimún. V Dolnom Kubíne vy-
tvoril Vladimír Medzihradský pilotný projekt Cestovnej a in-
formačnej kancelárie Slovakotour, ktorá sídlila vo vtedajšom 
dome osvety. Nechýbala predajňa suvenírov Na priedomí  
a propagačný ateliér cestovného ruchu. „Podľa tohto vzoru 
sa budovali cestovné informačné kancelárie Slovakotouru 
po celom Slovensku. Takou perličkou je, že náš dolnokubín-
sky Slovakotour mal pobočku v Bratislave. V tejto cestovnej 
kancelárii sa predávali miestne suveníry, v tom čase ich bolo 
ťažké zohnať,“ doplnil Ján Šimún.

Svoj malý svet našiel na Gäceli
Vladimír Medzihradský svoju pozornosť orientoval aj na Gä-
ceľ. Objavil v ňom rekreačný, turistický a kultúrny potenciál. 
„Táto Gäceľská usadlosť už bola určená na zánik. Rekonštru-
ovaná bola reštaurácia Pod lipami. Vybudoval tu chatovú 
osadu, autokemp Tília a zachránil ešte dva staršie objekty.  
V tom čase sa stal kemp Tília Gäceľ známy nielen po celom 

foto: Vladim
íra M

edzihradská

V utorok 10. novembra zomrel vo veku 86 rokov publicista, fotograf a iniciátor turiz-
mu na Orave Vladimír Medzihradský. Blízki spolupracovníci si na neho spomínajú 
ako na vizionára, ktorý predbehol svoju dobu a ako na jednu z vedúcich postáv  
v cestovnom ruchu. Vladimír Medzihradský zasvätil svoj život propagácii Oravy po 
celom Československu. 

Zomrel	Vladimír	Medzihradský,	iniciátor	
turizmu	na	Orave
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Československu. On nevidel cestovný ruch iba v duchu - 
prespať, najesť sa, vypiť si. V tomto parku sa konali koncerty 
vážnej hudby a Gäceľ sa stal prímestskou rekreačnou zónou. 
Paradoxne, s Gäceľom sa spája aj jeho nenaplnený starý sen. 
Bol to minimundus – zmenšené stavby Európy a sveta, ale 
tento sen už nedokázal zrealizovať,“ skonštatoval Ján Šimún.

Záchranca starej drevenej architektúry
V strede záujmu V. Medzihradského bola aj záchrana vtedaj-
šej Rekreačnej drevenej dediny Srňacie, dnes už mestskej 
časti Dolného Kubína. „V tejto dedine postupne rekonštruo-
val staré drevené objekty. Dával ich do užívania ako atypic-
ké ubytovanie. Niečo podobné, záchrana starej architektúry 
bola aj v Podbieli, kde sa nachádzal jedinečný súbor objektov 
drevenej architektúry na Bobrovej rali. Takisto tieto objekty 
boli zachraňované, rekonštruované. Toto všetko sa zrodilo  
v hlave Vladimíra Medzihradského, ktorý to dokázal vtedy 
presadiť a získať aj potrebné financie,“ ozrejmil Ján Šimún. 

Verejné táboriská, chaty a autokempy
Vladimír Medzihradský spolu s Okresnou správou cestov-
ného ruchu vybudoval turistické zariadenia v Oraviciach, 
Roháčoch a aj pri Oravskej priehrade. „V Oraviciach to boli 
po colnej stráži staré objekty, ktoré sa rekonštruovali a boli 
veľmi obľúbené turistami z celého Československa, NDR  
a Poľska. Pri nich bolo verejné táborisko. Z druhej strany 
kopčeka máme Roháče, to bola jeho srdcovka. V Roháčoch 
bola postavená chata Primula, ešte pred otvorením vyhorela. 
Dokázal sa pozbierať a nanovo ju obnoviť. Výnimočný bol aj 
priľahlý horský kemp Abies. Na Oravskej priehrade bolo ďal-
šie také stredisko s československým významom, autokemp 
v Starej hore, autokemp v Slanickej Osade a neskôr bol po-
stavený Betula kemp,“ spomína Ján Šimún.

Turistickým objektom dal mená po rastlinách a stromoch
Zaujímavosťou je, že všetky zariadenia, ktoré Vladimír Me-
dzihradský spolu so správou cestovného ruchu vytvoril, 
dostali mená po kvetoch a stromoch. „Abies kemp, Betula 

kemp, Primula, Tília, Krokus kemp v Oraviciach. V tomto sa 
vedel vyhrať. Vladimír Medzihradský bol aj športovo založe-
ný, to si pamätajú jeho súputníci z vtedajších čias. Bol nad-
šený lyžiar, jachtár. Bol pri zakladaní zjazdoviek na Kubínskej 
holi a v Roháčoch, tiež pri prvej činnosti horskej služby, tak-
že nebol to nejaký domased, ale bol mimoriadne aktívny na 
všetky strany,“ chváli svojho bývalého šéfa Ján Šimún.

Mentor, po ktorom ostalo prázdno
Nezaháľal ani na dôchodku. Zapájal sa do verejného diania, 
publikoval a nebol mu ľahostajný ani osud mesta. „Pre mňa 
to bol mentor, môj mentor, ktorý ma naučil nielen tým od-
borným vedomostiam, ale aj vzťahu ku regiónu, ku oblasti 
aj k tej práci. Chýbať bude určite, to vidíme už dnes, že chý-
ba. Posledné roky, keď mu už zdravie nedovolilo sa verejne 
angažovať, tu bolo prázdno. Dovolím si povedať, že miestny 
cestovný ruch by určite vtedy bez neho nedosiahol tieto roz-
mery,“ dodal na záver Ján Šimún.

redakcia; foto: redakcia

Opustil	nás	spisovateľ	 
a	ilustrátor	Stanislav	Markovič

Začiatkom novembra zomrel v Dolnom Kubíne známy spisova-
teľ, publicista, ilustrátor a grafik Stanislav Markovič. Verejnosť 
ho poznala ako autora a ilustrátora viacerých publikácií a vý-
stav. Okrem iného vydal knihu poviedok a aforizmov či ilustro-
val Slovenské rozprávky a riekanky - Keď rozpráva stará pec.

I „Bol neskutočne sčítaný. Tak, ako sa v minulosti nieko-
mu hovorilo, že je polyhistor, to isté by sa dalo povedať aj  

o pánovi Markovičovi, pretože on bol skvelý v umení, vo filo-
zofii, kreslil. Mával nádherné vernisáže vo Florinovom dome, 
či už to boli perokresby, čiernobiele, ale aj farebné. Boli tam 
prekrásne obrazy z Oravského hradu. Okrem toho sa venoval 
aj literatúre. Mal aspoň tri vernisáže kníh, ktoré sám vydal, či 
už to boli určité glosy, anekdoty alebo zaujímavé podnetné 
myšlienky,“ spomína rodinná známa Janka Michalková. Na 
Stanislava Markoviča v dobrom spomína aj učiteľ Juraj Lako-
štík: „Inšpiroval ma, hovoril mi, aby som sa išiel pozrieť s deť-

mi na jeho výstavu. Ovplyvnil ma do takej miery, že som začal 
pravidelne navštevovať výstavy spolu s deťmi a využívam to 
vo svojej práci na hodinách.“ 

„Jeden básnik napísal, že každý deň stretnúť človeka, to 
stačí. A to by som chcela zdôrazniť, že človek s veľkým Č, so 
zmyslom pre humor, s toleranciou, to pre mňa bol on, vzor 
takého úžasného človeka,“ doplnila Janka Michalková.

redakcia; foto: redakcia

Po načítaní kódu si môžete zaspomínať na  
V. Medzihradského. Uvidíte archívne zábery, 

fotografie a ukážky jeho turistických publikácií.
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I Bohuš Nosák a ďalší jeho spolužiaci sa cez prázdniny vy-
brali  na púť do rôznych regiónov Uhorska. Inšpirovaní 

svojím učiteľom Ľudovítom Štúrom zbierali ľudovú tvorbu  
a zapisovali zvyklosti života. Po stretnutí s oravskými pláten-
níkmi do svojho itinerária napísal: „Hej, to nám treba, to, Slo-
váci, ľúbiť kraj svoj rodný a národ, čo v ňom býva, nadovšet-
ko.“ V tomto duchu viedol svojich žiakov v Dolnom Kubíne 
aj pedagóg Leopold Bruck. Janko Matúška mal práve desať 
rokov, keď tento učiteľ nastúpil do evanjelickej a. v. školy. Iste 
ho zaujal Bruckov zanietený prístup k vzdelávaniu s novými 
metodickými postupmi, ktoré zdieľal so svojimi kolegami. Nie 
náhodou práve v tomto regióne vznikol pedagogický spolok  
s názvom Spoločnosť vychovávateľská bratstva evanjelické-
ho učiteľského na Orave. Prvým predsedom sa stal Jankov 
starší brat Juraj. Bol to on, kto svojmu mladšiemu bratovi 
ukázal cestu vzdelávania na evanjelickom lýceu v Bratisla-
ve. Juraj je dokonca uvedený medzi zakladajúcimi členmi 
Společnosti česko-slovanskej v školskom roku 1829/30. Jan-
ko sa v tomto ústave takisto angažoval  a v rokoch 1842/43 
bol tzv. „dohlédač knihovny“. Cesty bratov Matúškovcov sa 
opäť stretli na ich rodnej Orave. Aj keď pochádzali z Dolného 
Kubína, Juraj pôsobil ako evanjelický a. v. farár v Istebnom  
a Janko po bratislavskom štúdiu od roku 1844 ako súkromný 
vychovávateľ. Pre mnohých absolventov lýcea to bola bežná 
prax. Privyrábali si tak na nové štúdiá, ktoré často absolvo-
vali v zahraničí. Počas pedagogickej praxe, ktorú vykonával 
v Oravskom Podzámku, sa stal aj členom oravského samo-
vzdelávacieho pedagogického spolku. Práve preto sprevá-

dzal Pavla Dobšinského po Oravskom hrade v roku 1846. 
Tento výlet opísaný v cestopisnom denníku ukončili na fare 
v Istebnom, kde Pavol s Matúškovcami riešili používanie slo-
venského jazyka počas kázne na službách Božích. Dobšinský 
vtedy konštatoval, že farári na Liptove už takýmto spôsobom 
pracujú a oravskí duchovní ich v tom „horlivo nasledujú“.

Obidvoch Matúškovcov zastihla na Orave aj nová politická si-
tuácia v meruôsmych rokoch, v ktorej sa aktívne angažovali 
spolu s evanjelickými a. v. farármi Ctibohom Zochom z Jase-
novej, Ondrejom Brózikom z Veličnej a Samuelom Novákom 
z Dolného Kubína. Po spoločnom zápase sa v roku 1849 ich 
cesty rozišli. Juraj vykonával funkciu farára v Liptovskom Mi-
kuláši a Janko takmer prišiel o život. Po potlačení revolúcie 
sa viacerí oravskí štúrovci zachraňovali útekom z domova. 
Janko sa s malou skupinkou ukrýval v horách Oravy. V zime 
a doslova zaviati snehom strácali sily. Na poslednú chvíľu sa 
rozhodli vyhľadať pomoc, no Janka museli nechať na mieste. 
Zachránili ho, ale extrémne vyčerpanie a dlhotrvajúca cho-
roba zanechali následky na celý jeho život. Možno v úplnej 
samote spomínal na študentské časy v Bratislave. Vtedy, keď 
bol plný síl a obklopený spolužiakmi. Pokladali ho za veľmi 
dobrého rečníka a nádejného poeta. Po stretnutí Štúra, Hur-
bana a Hodžu v Hlbokom v roku 1843 napísal snáď ako prvý 
báseň v „novej“ slovenčine. Nepoznáme jej text, iba vieme, 
že mala názov Pri uvítaní bratov. Lenže v tom roku prišlo 
nečakané „ochladenie“. Tak, ako snehové záveje zakryjú ve-
getáciu, emancipačné snahy Ľudovíta Štúra a jeho prívržen-

foto: redakcia

„Otcovia naši, priatelia moji,
spevca si inak ctievali,

 idúc do boja, ku svojej zbroji
i harfu sebou brávali.“

Spevák (úryvok). Janko Matúška

V	januári	si	pripomenie	200.	výročie	naro-
denia	autora	slovenskej	hymny	J.	Matúšku
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cov boli marené. Začal proces odstránenia Ľudovíta Štúra  
z postu námestníka Juraja Palkoviča na bratislavskom lýceu. 
Študenti Janko Matúška, Janko Kráľ, Mikuláš Dohnány a ďalší 
sa stretávali na Vysokej ulici. Vianočný čas a prelom kalen-
dárnych rokov priniesol vzácny dar – nový text piesne Janka 
Matúšku Nad Tatrou sa blýska. Počas tvorby ho v kruhu pria-
teľov sprevádzal na gitare Jozef Podhradský. Stretnutia boli 
plné odhodlania. Viliam Pauliny-Tóth si do svojho denníka  
z posledného dňa roka 1843 a prvého dňa nasledujúceho 
roku zapísal: „Dnešný večer sme spolu strávili v dôverných 
rozhovoroch. Veľmi mnohí narádzajú, aby sme všetci odišli  
z bratislavských škôl... Opätovná veľmi búrlivá porada. Ohni-
vejší junáci za pomstou bažia, usadlejší ich tíšia. Niečo sa 
však stať musí. Veľkou väčšinou hlasov je rozhodnuté, aby 
každý, ktorý akokoľvek ťažko, ale predsa je v stave zanechať 
požúnske školy, tie zanechá koncom semestra.“ V zápisoch 
pokračoval aj na začiatku marca 1844, keď sa po zaspievaní 
Matúškovej piesne  22 študentov rozhodlo opustiť Bratislavu. 

Priatelia sa po takmer zamrznutého Janka Matúšku vrátili. 
Nasledovalo dlhé zotavovanie. Keď v Domovej pokladnici  
v roku 1851 vyšiel text dnešnej národnej hymny pod názvom 
Dobrovoľnícka, jej autor nebol uvedený. Následné obdobie 
bolo dokonca poznačené spormi bádateľov o autorstve pies-
ne. Omrzliny a podlomené zdravie neboli jedinými príčinami, 
prečo sa Janko literárne a emancipačne odmlčal. Po ukon-
čení pedagogickej činnosti v roku 1851 pracoval ako úradník 
na viacerých pozíciách v Trstenej a DK. V tomto meste, kde 

začal písať prvú stránku svojho života dňa 10. januára 1821 
dokončil svoju pozemskú púť dňa 11. januára 1877. Tu, v rod-
nom Dolnom Kubíne, kde v 60-tych rokoch 20. storočia asa-
novali jeho rodný dom. Nad jeho hrobom bol o dva roky po 
jeho smrti postavený prvý pamätník financovaný z darov ná-
rodovcov a príbuzných. Senior Samuel Novák pri tejto príle-
žitosti predniesol aj tieto slová: „ ...ajhľa, tento pomník...  aby 
ten hlásal i potomstvu, že Janko Matúška bol pevcom jeho, 
bol rodoľubom verným, milujúcim národ svoj až po hrob. 
Oj, položil si on i sám pomník, ktorý trvať bude, pokiaľ len  
v národe a v ľude našom ozývať sa budú národne piesne jeho, 
ktoré náš ľud a mlaď naša už dávno spieva. Áno, pokiaľ Tatra 
stojí, ozývať sa bude i pieseň jeho Nad Tatrou sa blýska.“

Rastislav Stanček; foto: redakcia

Knihám darovali nový domov
Do Vianoc zostáva už len pár dní a zázraky sa dejú. Aké? No 
predsa knižné. Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom 
Kubíne sa rozhodla, že svojim vyradeným knihám dá šancu na 
nový život a posunie ich ďalej, novým čitateľom na miesta, kde 
by to možno nečakali.

I Ide o nový projekt knižnice „Daruj knihe nový domov“, 
ktorý však v sebe spája niekoľko čiastkových projektov. 

Spoločným znakom sú knihy. Také, ktoré už nemajú v kniž-
nici dosť miesta a stali sa akoby nadbytočnými. Ale zďaleka 
nie zbytočnými.

Oravská knižnica ešte na Mikuláša rozdala viac ako stovku 
krásnych kníh, ktoré darovali čitatelia a zamestnanci knižni-
ce. Z knižných mikulášskych balíčkov sa tak mohli tešiť senio-
ri v Zariadení  opatrovateľskej služby v Dolnom Kubíne, klien-
ti v Domove sociálnych služieb v Dolnom Kubíne a mamičky 
s deťmi zo Zariadenia dočasného bývania v Dolnom Kubíne. 

Prvý ročník Knižného Mikuláša mal úspech, preto nenechal 
na seba dlho čakať ani ďalší nápad. Od myšlienky k realizácii 
nebolo ďaleko. Tím knihovníkov z dolnokubínskej knižnice 
sa pustil do práce. Ešte pred Vianocami sa im podarilo zre-
alizovať projekt Na ceste, a to v spolupráci so Železnicami 
Slovenskej republiky, dopravcom ARRIVA Liorbus a mestom 
Dolný Kubín. Na tri autobusové a päť železničných staníc na 
Orave a do nocľahárne v Dolnom Kubíne umiestnili knižné 
police - „staničné knižnice“, ktoré naplnili vyradenými, ale 
stále zaujímavými knihami rôznych žánrov pre rôzne kategó-

rie čitateľov. Tak, aby si na svoje prišli malí aj veľkí cestujúci, 
ktorí čakajú na vlak či autobus na staniciach v Dolnom Ku-
bíne, Kraľovanoch, Párnici, Oravskom Podzámku, v Trstenej  
a v Námestove.  Svoju knižnú policu majú vďaka projektu Na 
ceste aj klienti mestskej nocľahárne, ktorí sú tu na akomsi ži-
votnom rázcestí.

Projekt Daruj knihe nový domov vznikol z jednoduchého dô-
vodu. Knižnica a jej zamestnanci nechceli, aby knihy smútili 
v sklade bez nádeje, že si ich ešte niekto prečíta. A napokon 
chceli aj to najdôležitejšie - poskytnúť knihy ďalším čitateľom 
a podporiť tak záľubu v čítaní kníh. 

Projekty Na ceste či Knižný Mikuláš nie sú jedinými aktivita-
mi, ktoré knižnica spustila. Plánujú ďalšie akcie na tému Da-
ruj knihe nový domov. Tie sú však prekvapením pre čitateľov. 

Text a foto: Zdenka Prílepková, Or. knižnica A. Habovštiaka
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I „Mesiace október a november sa 
v mestskom kultúrnom stredisku 

niesli v znamení úpravy a skrášľovania 
priestorov. Ako kolektív sme sa rozhodli 
venovať tejto budove tento čas a pustili 
sme sa do opráv, maľovania a upravo-
vania,“ ozrejmila riaditeľka MsKS Jana 
Greššová. 

Zveľadili chodby a zrekonštruovali 
toalety
V celej budove upratovali a poriadok 
robili aj v pivniciach. Priestory chodieb 
vymaľovali, náter urobili na 1600 met-
roch štvorcových. „Na túto aktivitu sme 
sponzorsky dostali farby z Domu farieb 
z Dolného Kubína, za čo srdečne ďaku-
jeme, pretože takto sme priestory mohli 
vynoviť za nízke náklady. Venovali sme 
sa aj opravám a úpravám priestorov, 
ktoré nám vznikli z dôvodu kontroly 
inšpektorátu práce, aby sme mohli do-
držať normy, ktoré táto verejná budova 
má spĺňať,“ vysvetlila riaditeľka MsKS. 
Rekonštruujú aj toalety, ktoré sa nachá-
dzajú vedľa divadelnej sály na prvom 
poschodí. Mesto na ich opravu poskytlo 
24-tisíc eur. „Táto rekonštrukcia začala 

v druhej polovičke novembra a ešte stá-
le pokračuje. Veríme, že v novom roku 
už budeme môcť privítať verejnosť vo 
vynovenom mestskom kultúrnom stre-
disku,“ povedala Jana Greššová. 

Kúpili aj nový nábytok
Do výstavných priestorov kúpili nový 
závesný systém a v divadelnej sále 
pribudli aj prístavky. Nábytok uhradili  
z presunutých peňazí, ktoré mesto pô-
vodne vyčlenilo na jarmok. „Objednáv-
ka však nekončí a realizácia bude po-
kračovať novými stoličkami s návlekmi 
a stolmi do estrádnej sály, kde budeme 
môcť ponúknuť novú kapacitu dvesto 
miest. Bude to spĺňať určitý štandard, 
ktorý by už táto estrádna sála mala bež-
ne ponúkať verejnosti,“ vysvetlila Jana 
Greššová.

Predvianočné obdobie bude na kul-
túru chudobné
MsKS nemôže organizovať vianočné 
trhy ani iné tradičné adventné podu-
jatia, na ktoré boli Dolnokubínčania 
zvyknutí. „Aktuálne opatrenia nám síce 
povoľujú v našej divadelnej sále 50 % 

kapacitu na organizovanie kultúrne-
ho podujatia, ale povedzme si pravdu. 
Kultúra sa v tejto dobe akoby stala tou 
poslednou časťou, o ktorej v peňažen-
ke naša verejnosť zmýšľa. Veľmi sme 
to pocítili aj na filmovom premietaní 
rozprávky pre deti, ktoré by v minulosti 
bolo vypredané s preplneným hľadis-
kom, no museli sme ho zrušiť. Bohužiaľ, 
ľudia sa boja chodiť na kultúru a ešte 
stále majú strach stretávať sa na hro-
madných podujatiach,“ skonštatovala 
riaditeľka MsKS. V mestskom kultúrnom 
stredisku sa vynašli a pre verejnosť pri-
pravili v rámci predvianočného progra-
mu aspoň štyri adventné tvorivé diel-
ne. „Samozrejme, aj tie sú obmedzené 
množstvom účastníkov, ale predsa len, 
každú stredu o štvrtej až do Vianoc sa  
u nás v estrádnej sále môžu záujemco-
via stretnúť a spoločne tvoriť a pripra-
vovať maličkosti do svojich vianočných 
domovov,“ dodala Jana Greššová. Aktu-
álny program adventných podujatí náj-
dete na stránkach mestského kultúrne-
ho strediska a mesta Dolný Kubín.

redakcia

foto: redakcia

Prevádzka mestského kultúrneho strediska (MsKS) je kvôli pandémii obmedzená a v jeho priesto-
roch sa nekonajú spoločenské a kultúrne podujatia. Tento čas preto využili na rekonštrukčné prá-
ce a opravy, ktoré by za plnej prevádzky nestíhali.

Čas	bez	kultúry	využili	 
na rekonštrukciu
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Judita Hencovská 
vydala	zbierku	 
detských	piesní

V posledných dňoch vyšla prvá zbierka 
piesní dolnokubínskej autorky Judity 
Hencovskej. K textom Ľubomíra Feldeka 
a Jána Andela pridala noty a vznikli tak 
hravé detské pesničky. Autorka je vyštu-
dovaná huslistka, učí na základnej ume-
leckej škole v Trstenej a zbierku vytvorila 
počas jarnej karantény.

I „Mám doma knižky s krásnymi det-
skými básničkami od týchto auto-

rov a sú to skvosty, niečo som si z toho 
vybrala a dopasovala k tomu melódiu. 
Všetci sme boli zavretí doma, tak som 
to brala ako zábavu,“ vysvetlila autorka 
zbierky piesní Judita Hencovská.

Ľubomír Feldek jej nápad odobril
Notová zbierka obsahuje štyri 
dvoj-piesne a úpravy dvoch ľudových 

piesní. Sú určené predovšetkým pre pe-
dagógov a žiakov speváckych odborov 
na základných umeleckých školách. Sú-
časťou publikácie sú ilustrácie od Silvie 
Hučkovej. Zhudobnenie básní autorka 
komunikovala aj s Ľubomírom Fel-
dekom. „Nemala som odvahu len tak 
siahnuť po jeho dielach, je to majster. 
Dostala som od neho slovný súhlas, že 
môžem jeho básne použiť a plánujem 
mu aj poslať výtlačok, aby videl, že sa 
to zrealizovalo,“ povedala Judita Hen-
covská.

Piesne už nacvičujú žiaci ZUŠ
Podnet vytvoriť zbierku prišiel zo strany 
hudobnej pedagogičky zo ZUŠ Ivana 
Ballu Romany Šumskej, nakoľko súčas-
ného notového materiálu je veľmi málo. 
„Je to kvalitná práca, všetky skladby  
z tohto diela už študujem s mojimi žiak-
mi. Sú to veľmi hravé piesne s nápadom 
a z hľadiska invencie sú charakteristic-
ké pre túto autorku,“ ozrejmila. Judita 
Hencovská už vydala husľové skladby,  
v tomto roku jej husľové kvarteto získa-

lo aj druhú cenu na súťaži Rajecká hu-
dobná jar. Venovala sa archivácií a digi-
talizácií notových materiálov, ako prvé 
však vznikali jej vedecké práce v rámci 
jej hudobného výskumu na Orave. V bu-
dúcnosti by ešte chcela vydať zbierku 
husľových skladieb. Viaceré sólové aj 
komorné diela už má rozpracované. 

redakcia; foto: redakcia

ZŠ	Janka	Matúšku	
postupne	vymieňa	

staré dreviny
V areáli ZŠ J. Matúšku už počas jarných 
mesiacov vyrúbali staré dreviny. Tie svo-
jou výškou predstavovali nebezpečen-
stvo. Škola sa zaviazala stromy nahradiť 
novými. To sa im podarilo v novembri, 
keď bolo v areáli vysadených 8 stromov. 

I „Pôvodne tu bolo sedem stromov. 
Boli tu listnaté topole, smrek, dub, 

lipa, buk a jeden smrek v areáli školy. 
Nahradili sme ich lipami malolistými, 
dúfame, že budú krásne voňať a sprí-
jemnia okolie. Zasaď si svoj strom, to 

bola plánovaná akcia sadenia s rodič-
mi a žiakmi, ale protiepidemiologické 
opatrenia, zákaz vychádzania, združo-
vanie do 6 osôb, nám toto prekazilo. 
Museli sme improvizovať a prispôsobiť 
projekt aktuálnym podmienkam,“ opí-
sal akciu riaditeľ ZŠ Rastislav Eliáš.

Vo výmene poškodených drevín budú 
pokračovať aj naďalej
Na financovaní výmeny stromov sa 
podieľali obč. združenia Kohútik a Ko-
huťák, ZŠ Janka Matúšku a časť bola 
zaplatená z rezervy primátora mesta. 
Stromy boli úmyselne vybrané tak, aby 
dosahovali viac ako predpísanú výšku, 
aby návštevníci a občania Dolného Ku-
bína videli čo najskôr, že stromy sú na-
hradené. Na území školy sa nachádzajú 

ďalšie stromy, ktoré nespĺňajú bezpeč-
nostné kritériá. Tieto dreviny sú príliš 
vysoké a majú na sebe značné poško-
denia. Preto bude nevyhnutné vymeniť 
ich v najbližšej dobe za nové.

Nikola Repková; foto: redakcia

Hviezdoslavov  
Kubín	bol	online

I Celoštátna postupová súťaž a pre-
hliadka v umeleckom prednese 

poézie a prózy, v tvorbe recitačných 
kolektívov a divadiel poézie detí, mlá-
deže a dospelých - Hviezdoslavov Ku-
bín, sa tento rok presunula do online 
priestoru. Od 11. do 13. decembra ste ju 
mohli sledovať na oficiálnom YouTube 

Hviezdoslavovho Kubína. Všetci inter-
preti poslali svoje nahrávky vopred  
a porota ich hodnotila online. „66. 
ročník Hviezdoslavovho Kubína sa  
v tomto roku niesol v úplne inom du-
chu. Systém prehliadky bol nastavený 
tak, že súťažiaci, ktorí postúpili z kraj-
ských prehliadok, poslali nahrávky 
svojich prednesov alebo divadelných 
predstavení organizátorom. Videá sa 
zostrihali do kompletných blokov. Aj 
diskusia medzi súťažiacimi a porotou 

a následné hodnotenie prebiehalo po-
čas troch dní online,“ objasnila riadi-
teľka mestského kultúrneho strediska 
Jana Greššová. Tento ročník bol iný aj  
v tom, že do neho neboli zaradené 
detské kategórie, a to hlavne kvôli ob-
medzeniam, pre ktoré sa deti nemohli  
v základných a umeleckých školách pri-
pravovať na svoje vystúpenia.

redakcia

Naskenujte kód  
a pozrite si ukážky z knihy.
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I Na ťahu bude teraz ministerstvo ži-
votného prostredia, ktoré bude opäť 

posudzovať vplyv rýchlostnej cesty na 
životné prostredie EIA. Práve tunelový 
variant má najväčšiu šancu opäť uspieť. 
„Ja osobne podporujem tunelový va-
riant, pretože na ministerstve dopravy 
máme blízko k životnému prostrediu  
a k jeho ochrane. Do budúcnosti chce-
me budovať zelenú dopravu. Počkajme 
si na výsledky a pevne verím, že to veľ-
mi dobre dopadne,“ uviedol po stretnu-
tí Jaroslav Kmeť, štátny tajomník MDaV.

Sme tam, kde sme boli už pred desia-
timi rokmi
Na stretnutie boli prizvaní aj zástup-
covia občianskej iniciatívy Rýchlostná 
cesta mimo mesta. „Som rád, že sa ľu-
dia z ministerstva dopravy rozhodli ve-
novať nášmu mestu väčšiu pozornosť 
a z môjho pohľadu je veľmi pozitívne 
to, čo povedal štátny tajomník, že sú 
za nás. Verím, že sa už nebudú budovať 
cesty nariadením zhora, ale že sa budú 
rešpektovať potreby občanov daného 
mesta. Čo ma neteší a znepokojuje je 
to, že sa bude opätovne riešiť posu-
dzovanie EIA, ktoré už bolo ukončené  
v roku 2012 a bolo v prospech modré-

ho tunelového variantu. V tomto smere 
sme opäť na začiatku, len o desať ro-
kov neskôr. Takto nás to naozaj mož-
no stihne až v roku 2030. Pri šťastí, ak 
budú peniaze,“ vysvetlil Norbert Kustra 
z občianskej iniciatívy Rýchlostná cesta 
mimo mesta.

Chcú merať intenzitu dopravy
Zástupcovia MDaV na stretnutí požia-
dali mesto aj o dáta o intenzite dopra-
vy, ktoré by mohli byť nápomocné pri 
budúcich rozhodnutiach ministerstva. 
Mesto už jednu kameru na zisťova-
nie hustoty dopravy v meste využíva.  
V minulosti mapovala dopravu aj na 
ceste 1/70. „Poprosili sme mesto, ak má  
k dispozícii nejaké novšie meranie 
intenzity dopravy, pretože sme ma-
nažment, ktorý sa rozhoduje na zá-
klade dát, nie na základe toho, kde 
bývame, takže akékoľvek novšie dáta 
podporíme,“ dodal štátny tajomník. 
„V roku 2021 má ministerstvo a mesto 
ambíciu zbierať dáta o pohybe vozi-
diel digitálnou formou. Predpokladám 
rôznymi senzormi a kamerami. Niečím 
podobným, čím my v Dolnom Kubíne 
už od minulého roka taktiež monitoru-
jeme pohyb hlavne chodcov, ale aj vo-

zidiel na našich komunikáciách a podľa 
toho strategicky plánujeme niektoré 
rekonštrukcie,“ upresnil primátor Ján 
Prílepok.

Najaktuálnejšou témou je cesta 1/70
Okrem rýchlostnej cesty R3 sa rokova-
nie zaoberalo aj najproblematickejšou 
cestou v meste 1/70. „Z pohľadu do-
pravných problémov v našom meste 
je oveľa dôležitejšie v tejto chvíli a pre 
najbližšie roky riešiť cestu 1/70. To zna-
mená celú cestu od vjazdu od Velič-
nej až po kruhovú križovatku pri Lidli  
a pošte. Všetky križovatky na tejto ceste 
by bolo dobré prehodnotiť a posúdiť. 
Je naozaj dôležité, aby sa tým aj zá-
stupcovia Slovenskej správy ciest, kto-
rým táto cesta patrí, seriózne zaoberali  
a aby sme už vedeli, ktorým smerom sa 
budeme v najbližších rokoch uberať,“ 
doplnil primátor. „Práve sme sa dohodli 
na spoločnej spolupráci so Slovenskou 
správou ciest. Zintenzívnime spoluprá-
cu a budeme sa snažiť dočasne vyriešiť 
dopravné zápchy, ktoré v meste vznika-
jú na týchto križovatkách,“ dodal štátny 
tajomník MDaV Jaroslav Kmeť.

redakcia

foto: redakcia

V piatok 4. decembra prišli zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDaV) na rokova-
nie do Dolného Kubína. Témou stretnutia bola budúcnosť rýchlostnej cesty R3, ale aj cesty 1/70. 
Mesto Dolný Kubín, ktoré aj uznesením mestského zastupiteľstva preferuje modrý tunelový va-
riant R3, poskytlo štátnemu tajomníkovi MDaV Jaroslavovi Kmeťovi argumenty aj analýzu, prečo 
je tento variant pre mesto najlepším riešením.

Ministerstvo dopravy je naklonené 
tunelovému variantu 
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Organizácie	v	DK	
môžu	žiadať	o	dotá-

cie do konca roka
Športové a kultúrne organizácie, ktoré  
v Dolnom Kubíne vykonávajú prospešnú 
činnosť, môžu aj tento rok od mesta žia-
dať finančné prostriedky na ich aktivity 
v nasledujúcom roku. Radnica vypísala 
výzvy pre záujemcov o dotáciu, svoje 
žiadosti môžu posielať mestu. Magistrát  
v rámci svojej dotačnej politiky vy-
členil na uvedený účel sumu vo výške 
184 550 eur, čo je v porovnaní s týmto 
rokom vyššia suma o viac ako 16-tis. eur. 

I „O dotáciu môžu požiadať všetky 
právnické osoby, združenia, nezis-

kové organizácie, živnostníci a kluby, 
ktoré boli založené v Dolnom Kubíne 
alebo pôsobia v našom meste. Treba 
však upozorniť, že tak, ako aj minulý 
rok, nemôžu o dotáciu požiadať fyzické 
osoby,“ vysvetlil Michal Švento, vedú-
ci odboru školstva, kultúry, mládeže  
a športu MsÚ s tým, že presné pod-
mienky určuje Všeobecné záväzné na-
riadenie č. 7/2020 o poskytovaní dotá-
cií, ktoré obsahuje všetky podrobnosti  
o poskytovaní podpory zo zdrojov mes-

ta. Podľa slov Šventa nebude tento rok 
samospráva vyžadovať od žiadateľa vý-
pis z registra trestov právnických osôb, 
pretože ich vie zabezpečiť vo vlastnej 
réžii. Zníži sa tým administratíva pre 
jednotlivých žiadateľov.

Rekordná výška dotácií
Na oblasť športu je na budúci rok vy-
členená suma 120 150 eur a maximál-
na výška jednej dotácie nemôže pre-
siahnuť 54 000 eur. V kultúrnej oblasti  
a v oblasti podpory detí a mládeže sa 
rozdelí celkovo 14 850 eur. O úspešných 
žiadateľoch rozhoduje mestské zastu-
piteľstvo na základe návrhu komisie 
školstva, mládeže a športu, komisie kul-
túry a cestovného ruchu alebo komisie 
sociálnych vecí a zdravotníctva. „Aj na-
priek horšej prognóze ekonomického 
vývoja spôsobenej koronavírusom sa 
naše mesto rozhodlo opäť aj v ďalšom 
roku podporiť činnosť športových, kul-
túrnych a sociálnych organizácií, ktoré 
majú svoju nezastupiteľnú úlohu pre 
našich obyvateľov i život v našom mes-
te. Keďže každoročne záujem zo strany 
žiadateľov rastie, teší ma, že aj my ich 
môžeme podporiť vyššou sumou ako  
v minulom roku," konštatoval Ján Príle-
pok, primátor mesta.

Na doručenie žiadosti ostáva už len 
niekoľko dní
Žiadosť musí byť doručená najneskôr 
do 31. decembra 2020 na Mestský úrad 
v Dolnom Kubíne. Potrebné je, aby bola 
vyplnená na predpísanom tlačive spolu 
s povinnými prílohami, ktoré záujem-
covia nájdu na internetovej stránke 
mesta. V dotačnom programe na pro-
jekty Šanca pre všetkých 2021 je pre 
oblasť voľného času, kultúry a športu 
určených 35-tisíc eur, kde o pridelení 
32-tisíc eur na projekty bude rozhodo-
vať mestské zastupiteľstvo a 3 000 eur 
rozdelí primátor mesta. Záujemcovia  
o dotáciu pre sociálnu oblasť budú 
môcť čerpať zo sumy 14-tisíc eur. „V ob-
lasti projektov môžu poslanci na jeden 
projekt schváliť maximálnu výšku do-
tácie v sume 1 500 eur,“ doplnil Švento.   

M. Buzna, mesto DK; foto: pixabay.com

Mesto darovalo  
nemocnici  

dezinfekčný	prístroj
Mesto darovalo Dolnooravskej nemoc-
nici s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého  
v DK (DONsP) finančný dar na nákup 
dezinfekčného prístroja. Na poslednom 
mestskom zastupiteľstve o tom rozhodli 
mestskí poslanci. Rovnaký prístroj na de-
zinfekciu využíva aj mesto.

I „Pri všetkých tých finančných, ale 
aj personálnych nákladoch, ktoré 

nemocnica vynakladá posledné mesia-
ce na zvládnutie tejto situácie, to síce 
nie je veľmi vysoká suma, ale poslúži 
práve na taký prístroj, ktorý pomôže 
zabezpečiť bezpečné prostredie nielen 
pre pacientov, ale aj pre zamestnancov 
nemocnice,“ ozrejmil primátor Ján Prí-
lepok. 

Prístroj používajú počas prevádzky
S prístrojom dezinfikujú priestory pri 
vstupe ľudí do nemocnice, ale aj pri 
príjme covidových pacientov. „Používa-
me ho vždy na dezinfekciu pri prepúš-
ťaní či prijímaní pacientov a aj keď sú 
covidoví pacienti vození do nemocnice. 
Cena prístroja je 2 268 eur. Dezinfekcia, 
ktorú do neho nalievame, stojí niekoľko 
centov, čiže je prakticky zadarmo, lebo 
si ju vyrábame sami. Do priestoru dáme 
aj dva prístroje. Počas  parenia môžu 
ľudia prechádzať a nie je to škodlivé na 
oči, ani na dýchacie cesty,“ vysvetlila 
námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľ-
skú starostlivosť Alena Dudášová. 

Má využitie aj počas testovania
Výhoda prístroja je, že sa môže využívať 
v rámci prevádzky a nemusí sa čakať, 
kým sa miestnosť odvetrá, ako pri iných 
strojoch. „Okrem tohto daru si veľmi vá-
žime celkovú spoluprácu s mestom. My 
zasa robíme všetko preto, aby sa naši 
spoluobčania mohli spoľahnúť, že tu 
nájdu kvalitný personál aj službu, ktorá 
bude na úrovni zodpovedajúcej alebo 
mierne prevyšujúcej štandard v Sloven-
skej republike, to je náš spoločný cieľ,“ 
dodal riaditeľ DONsP Jozef Mintál.

redakcia
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I „Emócie boli neopísateľné. Celá tá náročná príprava sa 
vám v jednom momente zjaví pred očami, rovnako všetky 

prekážky a to, aké to bolo náročné. Bol to naozaj výborný po-
cit. Keď zahrali slovenskú hymnu, bolo to nezabudnuteľné,“ 
neskrýval radosť Martin Sagan z FC Dynamic Dolný Kubín.

Najlepší medzi svetovou špičkou
Jeho tréner Peter Kokoška sledoval majstrovstvá v priamom 
prenose, so svojím zverencom nemohol vycestovať kvôli 
pandémii. „Martin nám urobil veľkú radosť. Nikto to nečakal, 
ani on sám, ani ja ako tréner. Práca s Martinom je veľmi dob-
rá, piaty rok sem za mnou chodí, poslúcha na slovo a ja mu 
odovzdávam moje dvadsaťpäťročné skúsenosti s prípravou 
športovcov v tomto športe. To, čo sa podarilo, je nesmierny 
úspech, ktorý je na celý život, lebo málokomu sa také niečo 
podarí,“ povedal tréner FC Dynamic Dolný Kubín Peter Ko-
koška. „Konkurencia je na svetových podujatiach vždy veľmi 
ťažká. No ešte v živote som nemal takú náročnú konkurenciu. 
V obidvoch kategóriách proti mne súťažili súperi z celého sve-
ta, bola to už trochu iná liga,“ zhodnotil Martin Sagan.

Prípravu im narušila pandémia
Kvôli koronavírusu do poslednej chvíle nevedeli, či sa maj-
strovstvá sveta vôbec uskutočnia a či sa ich slovenská repre-
zentácia zúčastní. Prípravu im sťažilo aj zatvorenie všetkých 
fitnescentier. „Ja som sa začal pripravovať už v januári na 
majstrovstvá sveta, ktoré mali byť v Číne. Ale, bohužiaľ, presu-
nuli sa do Španielska. Stále som nevedel, či budú, ale nechcel 
som to vzdať. Až na poslednú chvíľu sa rozhodlo, že sa teda 

ide,“ povedal Martin Sagan. „Maximálne dva týždne pred sme 
sa dozvedeli, že sa na majstrovstvá pôjde a pre pretekárov 
bolo náročné, aby to zvládli fyzicky, či psychicky. Kulturistika 
je šport, v ktorom rozhoduje príprava, tá je veľmi dôležitá,“ 
vysvetlil tréner Martina Sagana. Tréningy tesne pred šampi-
onátom zintenzívnili. Martin musel ešte upraviť svoju formu 
a znížiť váhu. Za tri týždne sa mu podarilo dať dole desať ki-
logramov. „Mesiac pred súťažou som mal väčšinou každý deň 
tréning plus  nejaké aeróbne aktivity. Bolo to ťažké, hlavne 
kvôli tomu, že fitká boli zavreté, musel som cvičiť doma a to 
zhadzovanie išlo trošku ťažšie,“ skonštatoval Sagan.

Výborne spolupracujú a chcú dosiahnuť ďalšie úspechy
Peter Kokoška, ktorý sa v roku 2010 stal majstrom Európy, 
mu odovzdáva svoje skúsenosti už päť rokov. „Je to vždy  
o dôvere medzi pretekárom a trénerom, lebo iba vtedy sa dá 
naozaj urobiť pokrok a výborný výsledok. No je to aj o dôvere 
vo mňa a v moje skúsenosti. Keď mu niečo poviem, tak to aj 
splní. Celú dobu je tá spolupráca naozaj výborná,“ zhodnotil 
Peter Kokoška. „Máme medzi sebou veľmi dobrý vzťah, dôve-
rujeme si, veľmi mi pomáha a za tú dobu vidieť výsledky, jed-
noducho, je najlepší na Slovensku,“ povedal majster sveta. 
Martinovi Saganovi sa ešte v roku 2018 podarilo získať titul 
juniorského majstra sveta, tento rok sa stal seniorským šam-
piónom a už teraz má úplne jasno v tom, čo chce dosiahnuť  
v najbližšej sezóne. „Pokračujeme ďalej, život sa tým neza-
stavil a určite plánujem byť majster sveta aj o rok,“ dodal. 

redakcia
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24-ročný Martin Sagan, ktorý je zverencom Petra Kokošku, zaznamenal obrovský 
úspech. V Španielsku sa mu podarilo vyhrať titul seniorského majstra sveta v kla-
sickej kulturistike a tiež titul vicemajstra sveta v podkategórii Games classic body-
building. Pre športovca je to zatiaľ najväčší triumf v kariére. 

V	Dolnom	Kubíne	vychovali	majstra	sveta	 
v kulturistike 
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Eva	Mikulášová	bola	v	uzavre-
tom	tréningovom	centre

Eva Mikulášová z Triatlon tímu Dolný Kubín dostala pozván-
ku na účasť na sústredení Slovenskej plaveckej federácie  
v priestoroch olympijského centra v Šamoríne. Spolu s ďalšími 
vybranými športovcami mohla trénovať na vrcholné podujatia 
v rámci hermeticky uzatvoreného tréningového centra.

I Z karanténnych dôvodov to bol jediný otvorený bazén na 
Slovensku. „Konečne to bola zmena prostredia. Veľmi som 

sa tešila na mojich kamarátov, ktorých som už dlho nevidela. 
Bolo nás tam dvanásť dievčat a dvanásť chalanov z celého 
Slovenska, vrátane vodnopólistov  a ďalších, ktorí pretekajú 
na vode,“ povedala  Eva Mikulášová z Triatlon tímu DK. 

Izolovaná na dva týždne 
Aby nedošlo ku vzájomnej alebo komunitnej nákaze, všetci 
účastníci sústredenia boli na začiatku otestovaní. „Títo plavci 
tam mali možnosť dva týždne trénovať v uzavretej bubline. 
Boli tam s nimi len traja tréneri z plaveckej federácie a ostatní 
tréneri ani rodičia tam prístup nemali,“ vysvetlil tréner Triat-
lon team DK Michal Holub. 

Je vo výbere, aj keď ešte nemá status reprezentantky
Reprezentantkou môže byť až o rok ako štrnásťročná. Vy-
bratá bola na základe dosiahnutých časov a bodov. „Eva má 
potenciál prepracovať sa a kvalifikovať sa na Európske hry 
mládeže, ktoré sa uskutočnia v roku 2022 v Banskej Bystrici. 
Plavecká federácia túto situáciu zohľadnila a plavcov, ktorí 
majú šancu sa kvalifikovať, vzala na toto sústredenie aj na-

priek tomu, že ešte nie sú reprezentanti,“ ozrejmil Michal Ho-
lub. „Mojím cieľom je zlepšovať si časy a posúvať sa dopredu, 
chcem vyhrávať,“ povedala Eva Mikulášová.

Absolvovala fyzicky náročný tréning
Počas karantény trénovali členovia Triatlon tímu DK iba na 
suchu. Venovali sa posilňovaniu, behu a cyklistike, k bazé-
nom stále nemá prístup nikto. Eva Mikulášová patrila medzi 
výnimky. „Mali sme suché aj vodné tréningy dokopy dvakrát 
za deň,“ ozrejmila Eva Mikulášová. „Keďže to bolo formou sú-
stredenia s viacerými tréningami do dňa, očakávali sme, že to 
bude určite veľmi ťažké,“ dodal Michal Holub. 

Eva Mikulášová je majsterkou Slovenska v disciplínach 100 
metrov motýlik a 100 metrov polohové preteky. V tomto roku 
bola aj ocenená na podujatí Športovec mesta Dolný Kubín.

redakcia; foto: Slovenská plavecká federácia
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I „Slúži to na špecifické typy vrch-
nákov, buď z plastových fliaš alebo 

čistiacich prostriedkov,  bolo by dobré, 
keby boli čisté. Keď sa srdcia zaplnia, 
skontaktujú sa ľudia, ktorým bude po-
moc adresovaná a v spolupráci s ďalším 
združením, ktoré má na starosti zber ta-
kýchto odpadov, sa vrchnáčiky zamenia 
za peniaze a pomôže sa tak tým, ktorí to 
potrebujú,“ vysvetlil projektový koordi-
nátor a učiteľ odborných predmetov na 
SOŠP v Kňažej Stanislav Urban.

V neľahkej dobe si treba pomáhať
S nápadom vytvoriť projekt prišla ria-
diteľka strednej školy Adriana Bellová, 
jeho názov je V každom z nás bije srdce 
a hlavnou myšlienkou je potreba spolu-
patričnosti v tomto období. „V lete som 
bola v nejakom meste a veľmi sa mi pá-
čilo, že ľudia mali možnosť tieto vrchná-
čiky hádzať do niečoho pekného, a tak 
navonok prejavovali ochotu niekomu 
pomôcť. My sme to napísali aj na tabuľ-
ku, ktorá je na srdci v meste – Pre viac 
dobra medzi nami. Dnes je ťažká doba, 
je dôležité, aby sme si v predvianočnom 
čase pripomenuli, že záleží na tom, čo 
šírime medzi sebou a nie na tom ostat-
nom,“ ozrejmila riaditeľka SOŠP Kňažia 
Adriana Bellová.

Srdcia sa nebudú demontovať, mali 
by slúžiť nastálo
Jedno srdce je umiestnené v centre 
mesta pred obchodným domom, druhé 
nainštalovali pred základnou školou  
v Kňažej. „Pôvodne sme zvažovali, že 
ho dáme pred našu školu, ale potom 
sme si povedali, že by sa malo k nemu 

dostať čo najviac ľudí. Po dohode s pri-
mátorom sme sa rozhodli, že ho dáme 
do stredu v mestskej časti v Kňažia,“ 
dodala Adriana Bellová. S tvorbou kon-
štrukcií pomáhala spoločnosť NIKRO. 
„Majstri našej strednej školy spolupra-
covali s firmou NIKRO v Oravskej Po-
rube. Oni dodali materiálne a technické 
vybavenie a majstri to už potom vyrá-
bali,“ povedal Stanislav Urban. Projekt 
má aj sociálno-environmentálnu strán-
ku. Škola chce poukázať na to, že triediť 
odpad je nutné a že touto separáciou je 
možné pomôcť aj druhým ľuďom. „Je 
to možnosť pre tých, ktorí nie sú majet-
ní alebo nemajú dostatok finančných 
prostriedkov, aby takto svojou troškou 
prispeli a niekomu pomohli,“ dodal Sta-
nislav Urban

redakcia
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Stredná odborná škola polytechnická (SOŠP) v Kňažej pripravila projekt na zbierku plastových 
vrchnáčikov, ktoré sa následne darujú rodinám, aby získali finančné prostriedky na liečbu. Sú-
časťou projektu sú dve srdcia, do ktorých ľudia môžu vhadzovať vrchnáčiky a pomôcť tak dobrej 
veci. 

SOŠP	Kňažia	vytvorila	projekt	 
na	zbierku	vrchnáčikov

Pozrite si reportáž.  
Stačí načítať kód.
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Klientom Zariade-
nia	opatrovateľskej	
služby	darovali	 
vianočné	balíčky

Členovia občianskeho združenia Aktív 
Relax spolu s dobrovoľníkmi vytvorili via-
nočné balíčky pre seniorov v Zariadení 
opatrovateľskej služby (ZOS) v Dolnom 
Kubíne. Inšpirovali sa celoslovenským 
projektom s názvom Koľko lásky sa 
zmestí do krabice od topánok.

I „Kúpili sme krabičky, s ich balením 
nám prišli pomôcť členovia aj pria-

telia, ktorí doniesli aj nejaké dary. Pri 
komunikácii so zariadením sme zisťo-
vali, čo klienti potrebujú, a to sme sa 
im snažili zabezpečiť,“ ozrejmila iniciá-
torka a členka O. Z. Aktív Relax Natália 
Jurčíková.

Pripravili krabičky pre 21 klientov 
Darčeky boli rôznych typov, pre ženy 
aj mužov. „Základnou vecou bol tovar  
z drogérie ako šampóny, sprchové gély 
či vreckovky. Ďalej ponožky, sladkosti, 
rôzne drobnosti a ručne robené po-
hľadnice s odkazmi,“ vysvetlila Natália 
Jurčíková. Klientom zabalili aj veľké 
spoločné darčeky, kde boli knihy, an-
tistresové omaľovánky, pastelky, ale 
aj dezinfekčné prostriedky či posteľné 
prestierania. Dostali tiež vlnu, ktorú 
využijú v rámci ergoterapie. „Toto ob-
dobie je pre nich  náročné, klienti trpia 
tým, že nemajú sociálne kontakty a ne-
môžu prísť rodinní príslušníci. Preto im 
takéto darčeky dávajú signál, že ľudia 
na nich nezabudli,“ povedala sociálna 
pracovníčka ZOS Danka Chupáňová.

Dostali aj prístroj na dezinfekciu 
Pri balení krabičiek sa zistilo, že v zaria-
dení nutne potrebovali aj germicídny 
žiarič, ktorý slúži na rýchlu dezinfek-

ciu priestorov. Na stroj sa poskladali  
a darovali ho spolu s krabičkami. „Je to 
veľmi dôležitý medicínsky prístroj na 
čistenie vzduchu, môžu ho používať aj 
na izbách klientov, aby sa zbavili kva-
pôčkových infekcií,“ ozrejmila Emília 
Jurčíková z o. z. Aktív Relax. „Najdôle-
žitejšie je byť v čistom a bezinfekčnom 
prostredí, pretože naši seniori tvoria 
najzraniteľnejšiu kategóriu obyvateľov, 
nám to veľmi pomohlo a sme za to veľ-
mi vďační,“ dodala Danka Chupáňová. 
Klienti ZOS budú tráviť vianočné sviat-
ky spoločne ako každý rok, no podľa 
nariadení krízového štábu. Seniorov 
pravidelne testujú a dbajú na dodržia-
vanie epidemiologických opatrení.  

redakcia

Výťažok	z	burzy	
venovali detskému 

oddeleniu
Pani Gabriela Matkulčíková s dobrovoľ-
níkmi v spolupráci s mestom zorganizo-
vali charitatívnu burzu s názvom Staré 
veci nie sú od veci. Záujemcovia si mohli 
vybrať alebo za symbolickú cenu kúpiť 
rozličný tovar. Výťažok z burzy bol veno-
vaný Detskému oddeleniu Dolnooravskej 
nemocnice s poliklinikou L. N. Jégého.

I „Podarilo sa nám vyzbierať 1270 eur, 
ktoré budú použité na potreby det-

ského oddelenia. Chcela by som poďa-
kovať všetkým ľuďom, ktorí túto burzu 
podporili tak, že doniesli veci alebo si 
niečo kúpili, a tým prispeli nemocnici,“ 
ozrejmila organizátorka akcie Gabriela 
Matkulčíková.

Zakúpia zariadenia najvyššej kvality
Detské oddelenie darované finan-
cie využije na zakúpenie pulzových 
oxymetrov. „Sú to zariadenia na mera-
nie pulzovej frekvencie a okysličenia or-
ganizmu. Za posledné dva roky prešlo 
celé detské oddelenie rekonštrukciou. 
Dokončujeme už finálnu fázu, sociálne 
zariadenia a aj v rámci modernizácie sa 
snažíme kráčať s dobou a to sa týka aj 
prístrojového vybavenia oddelenia. Za 
túto sumu kúpime niekoľko pulzových 
oxymetrov najvyššej kvality,“ povedala 
primárka detského oddelenia DONsP 
Beáta Dudášiková.

Akcia má aj ekologický rozmer
Nepredané veci poputujú ďalej na cha-
ritatívne účely. V budúcnosti organizá-
tori plánujú aj v organizovaní búrz po-
kračovať. „Ľudia nás oslovujú a chceli 
by aj ďalšie akcie. Dokonca žiadajú, aby 
boli v dlhšom časovom úseku, pretože 

sme to mali len od deviatej do pätnástej 
a boli požiadavky,  aby sme to rozložili 
aj na dva dni,“ dodala Gabriela Matkul-
číková. Okrem peňazí sa podarilo ob-
darovať nemocnicu dvoma zánovnými 
tlačiarňami a jedným multifunkčným  
zariadením, vrátane náhradných tone-
rov od iniciatívy Tvoj Kubín. 

redakcia; foto: redakcia

Potravinová pomoc 
pre núdznych

Pani Gabriela Matkulčíková spolu s dob-
rovoľníkmi zorganizovala potravinovú 
zbierku, ktorá bola súčasťou burzy. Po-
travinové balíčky pripravili pre ľudí bez 
domova a ďalších, ktorí to potrebujú. 

I „Požiadali sme ľudí, aby prispeli po-
travinami a priniesli ich na burzu, 

pretože máme veľa žiadostí o pomoc. 
Tam sme robili balíčky a ešte nám zvýši-
lo, tak sme mohli pomôcť aj ľuďom bez 
domova, ktorí sú ubytovaní v zariadení 
Kotva. Potraviny sme mali pripravené 
pre desať klientov, ktorí sa prihlásili, že 
sú ochotní na burzu prísť a nehanbia sa, 
pretože veľa ľudí sa hanbí za to, že nemá 

peniaze a nemá tam ako prispieť. Takže 
tým desiatim, ktorí mali prísť, sme na-
chystali balíčky,“ povedala organizá-
torka zbierky Gabriela Matkulčíková. 
Z vyzbieraných potravín dobrovoľníci 
vyčlenili aj desať mikulášskych balíčkov 
pre deti ubytované v zariadení Kotva. 

redakcia

Priebeh prípravy  
vianočných balíčkov  

uvidíte vo videu.
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I Z celkovej oblasti štedrovečerného zvykoslovia a povier 
treba nám venovať na prípravu a presný popis štedro-

večerných jedál najviac starostlivosti a pozornosti. Veď na 
Štedrý večer musí byť všetko zvlášť starostlivo pripravené. 
S čímže by sa mohli gazdinky zavďačiť pri kolede mäsiarovi, 
bačovi, zvonárovi a hlásnikom (bachtárom), keby nenapiekli 
dobrých, do ružova upečených syrníkov? A veru o nič nie sú 
horšie ani zaliepance plnené sladkou kapustou, mrkvou, lek-
várom alebo tvarohom. Pozostatky cesta sa tiež nezahodia. 
Urobia sa z nich šúľky, ktorým sa dá tvar vtáčikov, a tie potom 
slúžia ako zábavka deťom, niekedy aj takým veľkým ako na 
vydaj súcim dievčaťom. 

Ale nielen tieto jedlá sa pripravujú na Štedrý večer. Z jedného 
hrnca vytŕča ošklbanú slepú hlavu vykŕmená hus, v druhom 
hrnci sa v polievke varia pľúca, v osladenej vode sa močia 
opekance a treba robiť ešte i pirohy. V celom popise príprav 
vidno už akúsi obradnosť, čo svedčí o tom, že v ponímaní po-
spolitého ľudu sa už aj príprava jedál stala súčasťou celého 
štedrovečerného zvykoslovia. 

Tu sa otvoria dvere a hlásnici vkročia do izby. Na chrbte majú 
po veľkej tanistre, naplnenej čerstvými syrníkmi. Starší z nich 
začne vianočný vinš, končiaci sa slovami: „Sláva Bohu na 
nebi, pokoj ľuďom na zemi.“ A až po jeho skončení povedia: 
„Pán Boh vám daj dobrý deň!“ Na to sa odpovedá: „Pán Boh 
daj i vám, vitajte!“ Gazdiná doplňuje vítaciu formulku: „Poďte 
ďalej, sadnite si a povedzte, či ste zdraví, či ste nepočuli ne-

jakú novinu?!“ „Nič nového, vy skôr viete, keď ste pri ceste“, 
odvrávajú hlásnici. Oni nemajú kedy sliediť za novinami. Deň 
je i tak krátky, treba sa obracať, aby čím skôr schodili dedinu. 
A preto dostanúc koláčov, porúčajú sa...

Za hlásnikmi prichádza obecný kraviar, ktorý prináša so se-
bou tri brezovce (pozn.: brezové prútiky) s tisinovou chvoj-
kou (pozn.: vetvička z tisu) a riasou z ovsa na vrcholku. Tie sa 
zavesia pod povalu a až na jar, keď pôjde statok po prvý raz 
na pašu, pošibe ich gazda týmito prútikmi a zahodí za nimi, 
aby sa vraj statok svojou vôľou z paše nevracal a neodlučoval 
od kŕdľa. Za brezovec a za vinš aj kraviara odmenia syrníkom. 
A teraz sa to už hrnie jedno za druhým. Za kraviarom prichá-
dza jaloviar tiež s brezovcom a za ním bača, ktorému sa sypú 
okrem koláčov do zamasteného mešca aj šestáky a července 
(pozn.: medené mince) alebo grajciare. Posledným z koled-
níkov je zvonár, ktorého tiež bohato odmenia, lebo o priazeň 
zvonára sa uchádza celá rodina. 

Starou poverou je pripraviť večeru načas (do zvonenia), lebo 
ak by rodina bola posledná pri večeri, bola by i po celý rok 
posledná v práci. Domáci gazda sa potom takto prihovára ku 
gazdinej: „Už prikrývaj! Či my budeme ostatní zo všetkých? Či 
len nám má ísť najposlednejšie všetka robota?“

Gazdiná slúchla a hneď prikryla stôl bielym činovatým obru-
som (pozn.: tkaným z troch prírodných nití). Kladie naň nové 
drevené lyžice. Ak je malý chlapec v domácnosti, tak prine-

foto: Elena Beňušová / O
ravské m

úzeum

V pravidelnej rubrike našich novín Vám priblížime štedrovečerné zvyky, ako sú za-
chytené v Kronike mesta. Na priblíženie priebehu vianočných sviatkov v našom 
meste a jeho okolí v minulosti kronikár použil viacero zdrojov: Slovenský Letopis 
r. 1861, Slovenské Pohľady z roku 1873, Slovenské zvykoslovie, Vlastivedný zborník 
III., ale aj Spisy Martina Kukučína. Možno vás niektoré zvyky budú inšpirovať počas 
tohoročného Štedrého dňa. 

Zápisky z mestskej kroniky - Vianoce
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sie z kuchyne rozžatú vianočnú sviecu, chvojinkou pripätú 
v cínovom svietniku. Príde ku stolu a pozdraví prítomných: 
„Dobrý večer!“ A všetci mu za pozdravenie zaďakujú, gazda 
ho obyčajne za to pri tejto príležitosti odmení grajciarom.

Na rohu stola je položená kniha modliaca a spevník. Celý dom 
nábožne zaspieva vianočnú pieseň. Potom kľaknú na kolená 
a modlia sa modlitbu, ktorú starý predčituje. On povzdychne 
si za každou vetou a žena utre si slzu derúcu sa z oka.

Potom nasledujú rodinné zvyky, ktoré sa zachovávajú počas 
Štedrého večera kvôli požehnaniu, ako je veštenie z knô-
tikov sviečok, kto budúceho roku v rodine umrie, veštenie  
o úrodách, robenie krížov medom a iné. Ľud už mnohokrát 
v pravdivosť týchto proroctiev neveril, ale napriek tomu ich 
zachovával ako už zakorenenú a živú súčasť štedrovečerné-
ho zvykoslovia v rodine. Vidíme to jasne v nejednej rodine, 
keď všetci pri stole sediaci, starí i mladí, takmer bez dychu 
pozorujú knôt sviečky, ktorý sa po chvíli nachýlil ku starej 
gazdinej. A tá si hneď aj vzdychla, akoby sa proroctvo už aj 
malo vyplniť a ona mala v tú chvíľu umrieť. No, starý gazda, 
či už preto, že opravdu v proroctvo knôtu neverí, či preto, aby 
starú gazdinú potešil, dokladá, že veru už len on pôjde prvý 
a ona za ním, tak ako keď išli spolu pred dávnymi rokmi na 
sobáš.

Ešte jasnejšie vidíme tento rozpor znova v niektorej rodine 
pri veštení o úrodách na Štedrý večer, kde ho sprevádza ešte 
jeden zaujímavý moment, že dedinský ľud je náchylný pri-
kloniť sa k tomu proroctvu, ktoré je pre neho priaznivejšie. 
Tak aj keď veštia o úrodách z uhlíkov, pre istotu však pozrú 
do kalendára, čo hovorí pranostika. A keď podľa kalendára 
je proroctvo úplne opačné ako to, čo priniesli uhlíky, starý 
gazda zostáva pri pranostike, ktorá prorokuje dobré jariny  
a oziminy a stará gazdiná zas pri uhlíkoch, pretože podľa uh-
líkov bude dobrý ľan a konope.

Ako vo všetkých rodinách sa v tento večer nezabúda na prí-
padnú chorobu príslušníkov rodiny alebo rozličné choroby 
statku. Z každého jedla preto po mále sa odkladá na stôl na 
obrus. I sánky z husi sa dostali medzi tieto odhodky. Podľa 
povery z takýchto odpadkov budú znamenité lieky pre ľudí 
i pre statok. No na statok (dobytok) sa na Štedrý večer ani 
po inej stránke nesmie zabudnúť. Nakrája sa toľko smidiek 
(okružkov) chleba, koľko je v dome rožného statku a do kaž-
dej z nich sa zapichne strúčik cesnaku. Veď aj statok musí ve-
dieť, že sú hody a že treba sa aj takto zaistiť proti prípadným 
porobeninám.

I pre dievčatá má tento večer čarovnú moc. Zásterka vyhode-
ná na strechu alebo prvá hviezda, ktorú v tento večer dievča 
uzrie, môže preň veľa znamenať. A preto, kým sa o večeru 
starajú matere, dievčatá, ktoré sa po celý deň musia postiť, 
lebo ináč ich čary by stratili svoju moc, vykradnú sa z domu 
a zamieria do toho domu, v ktorom sa konajú v tomto roku 
priadky. Ktorej sa vyhodená zásterka na prvom raze zachytí 
na streche, sa do roka vydá. Veď každej sa to len tak ľahko 
nestane, lebo spadne na zem. Ale len čo začujú dievky prvé 
údery zvona, už sa aj rozbehnú každá v svoju stranu, preto-
že práve je teraz čas pozerať hviezdy. A pokiaľ zvonár zvoní 
na veži, každá sa usiluje vidieť v krištáľovej vode nabratej zo 
studničky hviezdu, ktorá by jej zjavila jej budúcnosť. 

Na Štedrý večer je tiež zvykom hádzanie jablka do studničky, 
ktoré sa má potom na božie narodenie vybrať a pozrieť, či je 
načaté. Ak je načaté, tak sa aj dievča do roka vydá.

A konečne ešte jeden zvyk dievčat spojený so zaklínaním, 
ktorý má na Štedrý večer priniesť mládencov do domu,  
v ktorom sa v roku konajú priadky. Domáce dievča chytí metlu  
a začne vymetať izbu. A dievčatá, čo ona raz zatiahne metlou, 
hovoria zborove:

„A ty vňať - nedaj im spať. 
A ty povoja - nedaj im pokoja. 

A ty šíp - sem ich štíp. 
A ty tŕň - sem ich hrň. 

A ty hlôch - daj im nôh.“

A toto opakujú, kým je nie izba vymetená. Ale medzi smeťa-
mi, hľa, je i hrach, ktorý domáci gazda bol pred večerom rozo-
sial. Po vymetení sa smeti vynesú na krížne cesty. 

No zvyk chodenia s oceľou (pozn.: s kúskami ocele) patrí už 
len tým najmenším. Otec sa chce svojim synom popýšiť, pre-
to mu káže domácim zavinšovať takto: „A ja malý neveličký, 
pýtam si ja do kapsičky. Kus koláča, kus kabáča, vypustím 
vám z kapsy vtáča.“

originálny zápis z mestskej kroniky
spracoval Vladimír Adamec, kronikár mesta
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I Bojíte sa tmy? Môže sa nám zdať, že v tme sa toho mno-
ho skrýva. Ak je tma, človek prežíva strach. Len viete, čo 

stačí spraviť, aby prešiel strach? Stačí zasvietiť. A aj Boh chce  
v našich životoch zasvietiť. Posiela nám Svetlo, aby sme sa 
už prestali báť. Tým svetlom je krehké dieťa, ktoré tíško plače  
v tichu sveta. Boh nám Ježiša neposiela len tak, ale prostred-
níctvom svojho Syna hovorí, že sme pre neho dôležití, že sme 
pre neho vzácni, že je ochotný zriecť sa všetkého, len aby sme 
my mohli žiť večne. 

Boh posiela toto Svetlo, aby sme sa prestali báť. Aby nám do-
kázal, že nemusíme mať strach o zajtrajšok, lebo On je Otec, 
ktorý sa stará. Nemusíme mať strach, čo bude s naším živo-
tom, lebo On je Otec, ktorý sa stará. Nemusíme mať pocit, že 
sme na svete navyše, lebo On je Otec, ktorý sa zriekol svojho 
Syna, a to kvôli nám. 

Slová, ktoré povedali anjeli pastierom počas svätej noci: 
„Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kris-
tus Pán“, nie sú sprevádzané veľkolepými znameniami, len 
jednoduchými symbolmi. Uvideli len dieťatko zavinuté do 
plienok, ktoré, rovnako ako všetky malé deti, potrebuje ma-
terinskú starostlivosť. Božím znamením je dieťa vo svojej 
závislosti na pomoci a vo svojej chudobe. Božím znamením 
je jednoduchosť. Boh sa kvôli nám stáva malým, krehkým, 
zraniteľným. On nás nechce ovládať silou. On si žiada našu 
lásku, a preto sa stáva dieťaťom. 

V ňom sa zjavila milosť, milosrdenstvo, nežnosť Otca: Ježiš je 
Láskou, ktorá sa stala telom. 

Pastieri boli prví, čo uvideli svetlo a prijali zvesť o Ježišovom 
narodení. Boli prvými, pretože patrili medzi posledných, me-
dzi vytisnutých na okraj. A boli prvými, pretože v noci bdeli 
pri strážení svojho stáda. Ak sa cítite ako poslední, možno 
zranení, či ukrivdení, Boh práve dnes zhliada na takých a pri-
chádza do sŕdc, kde tvorí niečo nové, niečo veľké.

O výnimočnosti ,,malých“ hovorí aj tento príbeh: Pastieri, 
ktorí sa boli v betlehemskej maštali pokloniť Ježiškovi, sa vra-
cali domov. Jeden mladý pastier si z betlehemskej maštaľky 
priniesol steblo slamy. Ostatní sa mu smiali, ale on povedal: 
„Nechám si ho. Je pre mňa znamením Dieťaťa. Keď vezmem 
do ruky toto steblo slamy, spomeniem si naň, aj na to, čo  
o ňom hovorili anjeli. Boží Syn potreboval trochu bezcennej 
slamy. Z toho viem, že Boh potrebuje maličkých a bezcen-
ných. Boh nás, maličkých, potrebuje. Nás, ktorí nemáme veľ-
kú hodnotu, nás, ktorí vieme tak málo.“ Jeden z pastierov mu 
vytrhol steblo z ruky, pokrčil ho a hodil na zem: „Ty a tá tvoja 
sprostá slama! Už mám dosť tých hlúpostí!” Mladý pastier sa 
zohol a zodvihol steblo zo zeme. Vyrovnal ho, pohladil rukou. 
Potom povedal tomu druhému: „Vidíš? Zostalo tým, čím bolo 
– steblom slamy. Nezmenil ho ani tvoj hnev. Iste, je jednodu-
ché zničiť ho. Porozmýšľaj, prečo nám Boh poslal Dieťa, keď 
nám by sa viac hodil silný bojovník. Ale z tohto Dieťaťa raz 
vyrastie muž a bude pevný a nepremožiteľný. Bude vedieť 

20 – vianočné sviatky

Foto: redakcia. Foto na ďalšej strane: K. Škvarka.

Drahí Dolnokubínčania! Je pre mňa veľkou radosťou a cťou, že sa vám takto mô-
žem v mene celej našej fary prihovoriť. Teším sa, že vám môžem zvestovať radost-
nú zvesť, že Boh posiela do našich životov Svetlo.

Andrej	Ondrejka:	 
Pán	nám	opakuje	–	nebojte	sa
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znášať ľudskú zlobu a vždy zostane tým, čím je – naším Spa-
siteľom. A s rozžiarenými očami dodal: „Nie. Božia láska sa 
nedá zlámať na kúsky a odhodiť. Aj keď sa zdá, že je krehká  
a slabá ako steblo slamy.”

Pán nám opakuje: «Nebojte sa!» (Lk 2,10). Podobne ako pove-
dali anjeli pastierom: „Nebojte sa!“ Aj ja vám zvestujem: Ne-

bojte sa, nebojte sa tmy okolo nás, lebo Boh posiela Svetlo, 
ktoré je znamením, že sme pre Boha vzácni. Preto vám všet-
kým vyprosujem požehnané vianočné sviatky plné Svetla  
a nádeje na krajšiu budúcnosť.

Andrej Ondrejka, katolícky kňaz

Rastislav	Stanček:	Svetlom	sveta	môžeme	
otvoriť	dvere	radosti	pre	zúfalých	 
a	priniesť	víťazstvo	porazeným

Milí spoluobčania mesta Dolný Kubín! Vždy sa teším na vianočné sviatky. Teším sa, ako na sviatok 
Božieho narodenia umiestnim do prostriedku adventného venca sviečku. Áno, advent stále po-
kračuje. Nie je len o hektických prípravách, ale nesie v sebe mnoho dôrazov na prípravu človeka 
stretnúť sa s konajúcim Bohom. Vyzýva nás aj na zlepšenie komunikácie so svojimi blízkymi, či 
náhodnými. 

I December je poznačený pribúdajúcou tmou, ktorú môže-
me vnímať ako symbol negatívnych vecí, ktoré nás v živote 

stretajú. Tma ako opak radosti, keď strácame životný opti-
mizmus. Tma ako samota, či nútené oddelenie od blízkych, 
ktoré sme zažívali počas rôznych obmedzení. Tma ako dezo-
rientácia v komplikovanej spoločnosti, či strata nádeje veriť  
v nápravu vecí verejných. Tma ako strácanie sa jeden druhé-
mu v nepochopení, zlosti či nenávisti. Tma ako smrť, s ktorou 
sa žiaľ stretávame a pripomína nám aj náš obmedzený čas 
na tejto zemi.

Na adventnom venci počas decembra pribúdalo svetlo kaž-
dým novým týždňom. Symbolizuje to snahu človeka zvíťaziť  
a nenechať sa premôcť. Svetlo ako orientácia pre životnú 
púť, aby sme mohli nanovo vykročiť do zajtrajšieho dňa. 
Svetlo, ktoré preniká aj do hlbokých temnôt bytostnej neis-
toty a zúfalstva. Svetlo, ktoré dokáže odhaliť naše dobré, ale 
aj zlé úmysly. Svetlo, s ktorým dokážeme nájsť stratených, 
či stratené. Práve preto cez Vianoce vkladám do prostried-
ku venca sviečku. Je vyššia ako ostatné. Je dôležitejšia ako 
slnečný svit, či žiarovka. Pre mňa symbolizuje vzkrieseného  
a živého Pána Ježiša Krista. V tejto symbolike sa napĺňajú 
biblické proroctvá a význam evanjelia. Ježiš Kristus je zdro-
jom požehnania a centrom večnosti, čo symbolizuje kruh. 
Ústredná sviečka pre mňa znamená príbeh malého dieťaťa, 
ktoré sa narodilo do našej ľudskej obmedzenosti. Krista, kto-
rý zobral našu biedu na drevo golgotského kríža. Záchrancu 
ľudstva, ktorý mi vo svojom vzkriesení ponúka víťazstvo.

Milí čitatelia, prajem Vám, aby ste aj počas každého dňa na-
sledujúceho roka 2021 mali odvahu zapáliť a vnímať ústredný 
zdroj orientácie života. Prajem Vám, aby ste nažívali  v živej 
viere, láske a nádeji. Nech v akýchkoľvek náročných život-
ných zápasoch nestratíte životný optimizmus a silu povzbu-
diť blížneho. Tvoríme veľké spoločenstvo, ktoré je jadrom 
života nášho krásneho mesta. O to viac je dôležité vniesť 

do spolunažívania porozumenie a empatiu. Svetlom sveta, 
ktorým je Ježiš Kristus, môžeme otvoriť dvere radosti pre 
zúfalých a priniesť víťazstvo porazeným. Svetlo Božie, ktoré 
odhaľuje aj naše zlyhania, protivnosť a pomýlené kroky. Prá-
ve Ono nás vyslobodzuje k náprave, zlepšeniu komunikácie  
a v neposlednom rade aj k radosti pomáhať iným. Prosme 
preto o milosť Pána Ježiša Krista, nech sa Jeho láska k nám 
prejaví v našom konaní. Do budúcich dní vám preto žehnám 
Božím pokojom, v mene Boha Otca, Syna Ježiša Krista a Du-
cha Svätého – Amen.

Rastislav Stanček
predsedajúci zborový evanjelický a. v. farár v D. Kubíne
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I Tetka pražievala aj živicu. Kto chcel, mohol si ju kúpiť za 
pár halierov. Volali sme ju smola. Chutila neurčito a dosť 

sa lepila na zuby. Napriek tomu sme ju vyžúvali ako najlepšie 
americké žuvačky. Od pätnásteho do 23. decembra chodili po 
dedine ženy so sochami sv. Jozefa a panenky Márie. S mod-
litbou pre nich hľadali nocľah tak ako oni vtedy, keď prišli do 
Jeruzalema na sčítanie ľudu. Každý deň sa udalosť odohráva-
la v inom dome, v ktorom nocľažníkov nechali na noc. Nikdy 
som si nenechala tieto návštevy ujsť. Bol to prekrásny zvyk 
a príprava na narodenie Ježiša Krista so všetkými strasťami, 
ktoré mu predchádzali. Veľmi som si želala privítať panenku 
Máriu s Jozefom aj u nás. Vyjednávala som s rodičmi, aby 
zašli za tetkami a pozvali ich k nám. Nechápala som, prečo 
nechcú. Veď v našej veľkej jedálni bolo oveľa viac miesta, ako  
v predných izbách niektorých drevených domov. Navrhla 
som aj, že by sa mohlo modliť aj v niektorej triede, veď po 
večeroch bývala škola prázdna. Rodičia sa len s úsmevom 
pozreli jeden po druhom a mamka poznamenala. – No, to by 
sme si Evička dali. Škola sa nemôže využívať na modlenie. – 
Prečo? Nedala som sa odbiť. – Lebo vedľa je kostol. Vynašla 
sa mamka. Nuž, neostávalo mi nič iné, len závidieť tým diev-
čatám, u ktorých mohol svätý pár prenocovať. Ale nevzdala 
som sa. Vyčlenila som doma bábiky, obliekla ich ako Máriu 
a Jozefa a po návrate z modlitieb, zopakovala celý príbeh  
s bábikami a uložila ich k sebe do postieľky. Rodičia ma nená-
padne sledovali, tvárili sa naoko vážne, no v duchu sa určite 
pučili, ako opakujem  modlitby i scénky po ženách. Počula 
som, ako skonštatovali, že je to pekný zvyk. Na Štedrý deň 

pred večerou zazvonili zvony. Ľudia zasadli k štedrovečerným 
stolom. Modlitbou a rôznymi tradičnými  zvykmi začínali celý 
rok očakávanú sviatočnú večeru. Všetci vľúdne naladení, 
usmiati, milí a prajní. Aspoň tak som ich vnímala, keď sme 
chodili s kamarátmi po spievaní.

Nechodili sme po všetkých domoch. Len po  susedoch a dob-
rých známych. Ale tých bolo len zopár. Posledné zastavenie 
bolo vždy u pána farára, a potom sme išli domov. Keď som 
bola staršia (dvanásť- trinásť-ročná) prischlo mi vláčiť so 
sebou 120-basovú harmoniku. Poriadne som nacvičila tri 
koledy: Tichú noc, Plesajte všetci ľudia a Z Panny Pán Ježiš. 
Striedavo sme ich vyspevovali celý večer. S odretými pleca-
mi od remencov a na smrť unavená som sa vracala domov  
s výčitkou rodičom, prečo aj ja nechodím na klavír ako Jarko.

Niekedy sa u nás doma stalo, že sotva sme stihli dovečerať, 
už nám v chodbe zanôtili prví speváci. Deti z chudobnejších 
rodín, kde nebývalo ani príliš jedla a neušlo sa im veru ani 
toľko darčekov ako v iných rodinách. Pobrali sa čo najrých-
lejšie po spievaní, aby si vyspievali koláče i nejaké peniažky. 
Každá gazdiná odkladala dopredu drobné, aby mala dosť  
a neostala zahanbená. Lebo nevyplatiť spevákov by bola po-
riadna hanba a raz-dva by sa nepekná správa rozniesla po 
dedine. Každý dával štedro a od srdca. Dedina znela nádher-
ným spevom zo všetkých strán. Z Nižného konca - Plesajte 
všetci ľudia, už je narodený. 

foto: Elena Beňušová / O
ravské m

úzeum

Na  blízkosť Vianoc v Krížnej  každý rok upozornila tetka Lenčová, vypekaním vo-
ňavých  sladučkých oblátok. Jej vnúčence ich roznášali postupne po celej dedine. 
Aj k nám. Oblátky boli naozajstnou polahodou. Nebolo vari domu v dedine, kde by 
sa nimi nepohostili. 

Eva	Lofajová	spomína	na	Vianoce	v	Krížnej
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Z Krivieho - Narodil sa Kristus Pán v meste Betleheme. Z Uli-
ce – Z Panny Pán Ježiš je narodený a zo Závoza - Kráľ nad 
kráľmi sa narodil. Rôzne koledy spievané rôznymi ľuďmi 
(deti, mládež, dospelí)  z rôznych strán. Krásne ladili a hladili 
duše poslucháčov, stojacich so zatajeným dychom na moste 
uprostred dediny. Ešte aj potôčik  svojím žblnkotom dotváral 
sprievodnú melódiu. Ten krásny zážitok sa  nedá celkom opí-
sať. Treba ho prežiť. Preto s vďakou spomínam, že ma niečo 
také pekné postretlo.

Vyvrcholením Štedrého večera bola polnočná omša. Tetky 
vo vlniakoch, obuté v teplých kapcoch, mládenci, dievky  
a nakoniec muži kráčali dôstojne po vrždiacom snehu rovno 
do vysvieteného kostola. Ženy s dievkami do lavíc, mládenci  
a muži na chór. Väčšinou som stávala s dievčatami vpredu. 
Polnočná omša pôsobila na mňa veľmi slávnostne a tajom-
ne. Ani by mi nenapadlo, vyrušovať ako inokedy. Raz som sa 
však rozplakala. Mohla som mať tak jedenásť rokov. Vychut-
návala som si sviatočnú atmosféru, keď zrazu z chóru zaznel 
hlas mojej mamky. Spievali s tetou Milkou (švagrinou tiež uči-
teľkou) pieseň Búvaj že, Ježišku, búvaj že sladko. Spievali tak 

nádherne, že mi vyhŕkli slzy. Snažila som sa ich zadržať, no 
napokon som sa rozplakala. Plakala som potichu, aby sa mi 
nesmiali, lebo vysvetliť, prečo plačem, by som nedokázala. 
Po skončení polnočnej omše sa všetci ponáhľali domov, ešte 
chvíľu posedieť a podebatovať. Mamka s tetou utekali prvé, 
aby ich ľudia nevideli (počuť ich mohli, ale vidieť nie). Keďže 
učitelia mali zakázané chodiť do kostola, dosť riskovali. Ale 
aj pán učiteľ, ktorý ich sprevádzal na organe. Pokiaľ som ja 
behala po spievaní, oni si u nás pri klavíri nacvičili koledu 
a prekvapili možno celú dedinu. Všetci sa potom ešte zišli  
u nás, aby svoje odvážne vystúpenie zhodnotili. Pred kosto-
lom pri veľkom vianočnom stromčeku vždy ostávali mládenci 
z celej dediny a spievali koledy až do samého rána. Sedávala 
som za zamrznutým oknom, počúvala a cez dychom rozmra-
zenú dierku na skle sledovala, čo sa vonku deje. Nikdy som sa 
nedočkala konca. Unavená prežitou krásou, som posediačky 
na stoličke zaspala. Ráno ma našlo vo svojej posteli, kde ma 
premiestnili  rodičia. Predpokladám, že ocko. 

Eva Lofajová
úryvok z pripravovanej knihy
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