Kubín
Predseda vlády poďakoval zdravotníckym
pracovníkom dolnokubínskej nemocnice

Uctili si pamiatku P. O. Hviezdoslava

Lampiónovým sprievodom si Dolnokubínčania
pripomenuli 173. výročie narodenia nášho dejateľa.

Máme majsterku sveta v pretláčaní

Barbora Bajčiová prepisuje historické tabuľky
armwrestlingu. V súčasnosti nemá konkurenciu.

Ocenenie si na Srňacom od premiéra prevzalo jedenásť jednotlivcov a jeden kolektív.
Cieľom stretnutia bola aj komunikácia o spôsoboch a formách pomoci pre naše zdravotníctvo.
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V rámci pracovného výjazdu na Orave ocenil predseda vlády Slovenskej republiky Eduard Heger
zdravotníckych pracovníkov nemocnice v Dolnom Kubíne. V sobotu 12. februára si na Srňacom
ďakovné listy od premiéra a primátora prevzalo 11 jednotlivcov a jeden kolektív.
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„Pripojil som sa k tejto akcii, lebo
som chcel aj ja v mene vlády poďakovať zdravotníkom za náročné obdobie, ktoré počas pandémie prežívajú.
Nebolo to však len o poďakovaní, ale
aj o prísľube, že zdravotníctvo je pre
našu vládu prioritou. V pláne obnovy
sme naň vyčlenili enormné finančné
prostriedky. Celkovo sa šplhajú nad
jednu miliardu eur. Sú to peniaze, ktoré
primárne smerujú do investícií, ale sme
si vedomí, že je potrebné riešiť taktiež
otázku navýšenia počtu zdravotníkov
a samozrejme aj ich ohodnotenie. Vidíme i ďalšie problémy, ktoré je nutné
riešiť, preto som prišiel so zdravotníkmi
stráviť čas na neformálnej pôde v prírode. Cieľom tejto akcie bolo rozprávať sa
o tom, ako zdravotníctvu pomôcť,“ vysvetlil predseda vlády SR Eduard Heger.
Keď skúsené sestry plačú
Medzi ocenenými zdravotníkmi bola aj
vedúca sestra covidového oddelenia
Anna Ostrihoň Lonská. Práca na oddelení je podľa jej slov náročná hlavne
psychicky. „Dennodenne vidíte umierať
ľudí, o ktorých by ste vôbec nepredpokladali, že zomrú. Na obed ste toho
človeka kŕmili, pomáhali mu vstať
z postele, prejsť sa a večer, bohužiaľ,
koniec. Je to psychicky náročná práca
aj pre personál, ktorý bol zvyknutý na
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umieranie. Toto ochorenie má úplne
iný priebeh. Príde naraz, z plného zdravia,“ ozrejmila vedúca sestra covidového odd. dolnooravskej nemocnice Anna
Ostrihoň Lonská. Personál covidového
oddelenia, ktorý bol dennodenne v infekčnom prostredí, sa počas všetkých
vĺn pandémie v nemocnici nenakazil.
Vedúca sestra za tým vidí prísne dodržiavanie predpisov, ale aj silného tímového ducha. „Keď bolo treba zabrať,
môj personál, všetky sestry, sanitárky
i lekári zabrali. Neexistovalo povedať
nie. Ťahalo sa. Vedeli sme, že musíme
spolu fungovať ako tím, podržať sa navzájom. Keď sa vyzlečiete z toho skafandra, prichádzajú emócie, plač. A keď
sa rozplače sestra, ktorá robí štyridsať
rokov a je zvyknutá na umieranie, je to
náročné. Za 20 minút sa však musela
obliecť a ísť znova ošetrovať chorých,“
doplnila Anna Ostrihoň Lonská.
Unavení stoja pred ďalšou výzvou
Situácia v dolnooravskej nemocnici je
momentálne stabilná a vlnu omikronu
zdravotníci zvládajú. Prioritou vedenia
je v súčasnosti skracovanie čakacích
dôb na zákroky a operácie a tiež pokračovanie v bielej medicíne v najvyššej možnej miere. „Držím nám palce,
aby marcové slnko dostalo covid do
nízkych čísiel, aby sme sa čo najskôr
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preklopili do normálneho režimu. Už
to trvá príliš dlho, vidím to na svojich
ľuďoch, preto je dnešný deň v prírode
tak dôležitý. Som rád, že sme ho takto
spoločne strávili. Sme už všetci unavení, celá spoločnosť si chce vydýchnuť.
Verím, že sa s týmto vírusom naučíme
žiť v režime, ktorý nebude traumatizovať a deliť spoločnosť. Chceme sa vrátiť
k bielej medicíne v plnom rozsahu. Covid spôsobil, že je veľa pacientov, ktorí
majú iné, závažné zdravotné problémy, no sú odsúvaní. Pred nami je ťažká úloha, a to skrátenie čakacích dôb,
ktoré za dva roky narástli, tiež pokúsiť
sa skvalitniť zdravotnú starostlivosť
o všetkých pacientov,“ dodal Jozef Mintál, riaditeľ dolnooravskej nemocnice.
Mesto ocenilo zdravotníkov pri príležitosti 156. výročia narodenia spisovateľa
a lekára L. N. Jégého, po ktorom nemocnicu pomenovali.
redakcia

foto na titulnej strane a v článku: Úrad vlády SR

Premiér ocenil zdravotníkov
dolnooravskej nemocnice

DONsP je v TOP 5
všeob. nemocníc
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou
Ladislava Nádaši Jégého (DONsP) skončila v najnovšom hodnotení Nemocnica
roka, ktoré realizuje nezávislý inštitút
INEKO, na piatom mieste v kategórii všeobecných nemocníc. Oproti minulému
roku si naši zdravotníci polepšili o jednu
priečku. Zároveň je najlepšou nemocnicou Žilinského samosprávneho kraja.
„Kontinuálne kolíšeme v prvej šestke.
Posledné roky sme boli už aj tretí. Samozrejme, túžime sa dostať na medailové priečky. Každý rok dôkladne analyzujeme, v čom sme sa polepšili, v čom
zas nepolepšili. Vnímame, že nemocnica urobila veľký pokrok z pohľadu prístrojového vybavenia i z pohľady úpravy vnútorných priestorov. Klesla nám
však spokojnosť pacientov. Nie dramaticky, ale tu vidíme rezervu. Slabinou je
aj schopnosť informovanosť pacienta
cez našu internetovú stránku, to môžeme tiež zlepšiť. Čo sa týka spokojnosti

INEKO hodnotilo aj
ZŠ a SŠ v meste
Po rebríčku najlepších nemocníc pripravil nezávislý inštitút INEKO aj hodnotenie
slovenských základných škôl, stredných
odborných škôl a gymnázií.

I

„V Dolnom Kubíne máme štyri základné školy zriadené mestom
a dve neštátne základné školy. Najlepšie dopadla ZŠ J. Matúšku ako škola
s výbornými výsledkami. Ďalšie tri školy, v poradí ZŠ P. Škrabáka, ZŠ M. Kukučína a ZŠ Kňažia boli s veľmi dobrými
výsledkami. Rozdiel medzi nimi sčasti
je, no nie až taký dramatický,“ vysvetlil
Michal Švento, vedúci odboru školstva,
kultúry, mládeže a športu MsÚ DK.
Hodnotili testovanie i výsledky
Pri základných školách hodnotí INEKO
výsledky celonárodných testov v 5. a 9.
ročníku a mimoriadne výsledky žiakov.
Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch
žiakov. „Vždy sme rozvíjali školu najlepšie, ako sme vedeli. Podľa aktuálnych
potrieb, myšlienok, nápadov, ale aj požiadaviek rodičov a predstáv učiteľov.

pacientov, kľúčový je prístup personálu. Dlhodobo sa snažíme pracovať s celým naším kolektívom zdravotníckych
aj nezdravotníckych pracovníkov. Kovid
však spôsobil vyššie psychické napätie
personálu a z toho možno pramenili aj
určité nepríjemné situácie, ktorých boli
pacienti aj náš personál svedkami. Mali
sme tu rôzne návštevy, aj antivaxerov.
Je to dosť nepríjemné. Napriek tomu si
myslím, že umiestnenie našej nemocnice v hodnotení INEKO je dobré. Urobíme všetko pre to, aby sme sa posunuli
minimálne o jedno miesto vyššie,“ želá
si riaditeľ DONsP Jozef Mintál.
Najnižšia úmrtnosť po operáciách
Inštitút INEKO posudzoval nemocnice
podľa vybraných ukazovateľov kvality
poskytovanej zdravotnej starostlivosti,
operačných skúseností lekárov, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov,
hospodárenia a transparentnosti za obdobie rokov 2017 až 2020. Z hodnotenia
vyplýva, že dolnooravská nemocnica
má vôbec najnižšiu úmrtnosť po operačných výkonoch spomedzi ostatných
nemocníc. „Táto anketa je najvšestranVýsledky určite potešia, no zatiaľ nie
sú pre nás smerodajné. Naďalej by sme
chceli zabezpečovať takú kvalitu ako
doteraz. To znamená kvalitné vzdelávanie, kvalitný prístup ku vzdelávaniu,
vzdelávanie učiteľov i všetkých zamestnancov,“ objasnil riaditeľ ZŠ J. Matúšku
Rastislav Eliaš.
Medzi SOŠ najlepšia obch. akadémia
INEKO si vo svojom rebríčku posvietilo
aj na stredné odborné školy a gymnáziá. Hodnotilo externú časť a písomnú
formu internej časti maturít i mimoriadne výsledky žiakov. V rámci dolnokubínskych stredných odborných škôl dosiahla najlepšie umiestnenie obchodná
akadémia. V žilinskom kraji obsadila 21.
priečku. „INEKO nehodnotí komplexne
kvalitu školy, pretože hodnotí výsledky žiakov. Tiež neberie do úvahy aj iné
faktory, ako je vzdelávanie, napríklad
pridanú hodnotu školy. Samozrejme,
že nás toto umiestnenie teší. Najlepšie sme uspeli v kategóriách maturitné
skúšky. Ďalej je to pridaná hodnota školy v rámci slovenského jazyka a literatúry. Takisto sme veľmi úspešní v prijímaní našich absolventov na vysoké školy,“
vysvetlila Vilma Janotíková, riaditeľka
Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne.
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nejšia a kritéria, ktoré berie do úvahy
sú najkomplexnejšie v rámci všetkých
ankiet a rebríčkov, ktoré na Slovensku
sú. Pomerne vysoké hodnotenie sme
dosiahli v transparentnosti a zároveň
sme dopadli veľmi dobre i z pohľadu
ekonomických kritérií. Od roku 2014
nevytvárame nové záväzky, čiže nemocnica je finančne stabilná, a to má
vplyv na výsledky ankety. Čo sa týka
náročnosti diagnóz, aj to samozrejme
ovplyvnil kovid. V menšej nemocnici je
to o to náročnejšie, že biela medicína
je zatlačená do úzadia. Kapacity musia
byť plne vyčlenené na boj s kovidom.
To znamená, že zrazu sa stane hlavnou
diagnózou niečo úplne iné. Myslím si,
že to sa netýka len D. Kubína, ale všetkých nemocníc. Všetky poklesli aj počtom výkonov, aj náročnosťou diagnóz,
čakačky sa napĺňajú. Je to smutné, ale
deje sa to. Kovidová situácia utlmuje
bielu medicínu. Do ďalších rokov dúfam, že sa naučíme žiť s kovidom do
takej miery, aby biela medicína mohla
fungovať ako má,“ ozrejmil J. Mintál.
redakcia
Pri gymnáziu ocenilo INEKO aktivity
V rebríčku gymnázií obsadilo Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava
v Dolnom Kubíne 17. priečku v rámci žilinského kraja. INEKO ho označilo
za školu s dobrými výsledkami žiakov
a ocenilo jeho participáciu na programe Medzinárodná cena vojvodu
z Edinburghu či zapojenie sa žiakov do
súťaží organizovaných OZ Trojsten. Dolnokubínske cirkevné gymnázium hodnotené nebolo. „Nás samých to privádza
k tomu, aby sme vedeli, na čom máme
pracovať. Aby sme mohli rásť v oblastiach, v ktorých vidíme, že nemáme
také veľké skóre. Momentálne sa chceme sústrediť hlavne na talentovanú
mládež, na nadaných žiakov a s nimi
dosahovať čo najlepšie výsledky,“ uviedol riaditeľ gymnázia Peter Strežo.
INEKO upozorňuje, že výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl, nepokrývajú celý obsah
vzdelávania a nemerajú ani pridanú
hodnotu školy. Rebríčky ale môžu byť
pomocným ukazovateľom pri výbere
školy, najmä by mali pritiahnuť záujem
verejnosti k diskusiám o ich kvalite.
redakcia
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Parkovacie karty za sklom áut končia,
nahradia ich elektronické
Od prvého januára 2022 spustilo mesto Dolný Kubín systém elektronických parkovacích kariet, ktoré postupne nahradia doterajšie papierové karty, vydávané pre zónu
regulovaného parkovania v meste. Prechod na nový systém je jednoduchý. Akonáhle
motoristom skončí platnosť papierovej parkovacej karty, požiadajú o elektronickú.

foto: redakcia

I

Na jej vybavenie stačí smartfón, tablet alebo počítač
s pripojením na internet. Stále ju však obyvatelia vybavia
aj osobne na mestskom úrade. „Mesto pristúpilo k riešeniu
elektronickej parkovacej karty z viacerých dôvodov. Hlavným
dôvodom bolo umožniť záujemcom o parkovaciu kartu vybaviť si ju z pohodlia domova. Nemusia chodiť na mestský
úrad, dokážu si to zariadiť na diaľku, čo môže byť v súčasnej
pandemickej dobe veľkou výhodou. Posledný dôvod vyplýva
z potreby kontroly oprávnenosti parkovania na rezidentných
parkovacích miestach alebo aj návštevníckych. Kontrola kartičiek hlavne v zimnom období bola značne problematická.
Autá boli častokrát zapadnuté snehom a nebola možnosť takej kvalitnej kontroly ako teraz. Mestská polícia má momentálne k dispozícii mobilnú aplikáciu, ktorá po načítaní EČV vie
okamžite vyhodnotiť, či má auto vydanú parkovaciu kartu,
zakúpený SMS parkovací lístok alebo či má zakúpený parkovací lístok cez mobilnú aplikáciu. Avšak naďalej ostáva parkovací lístok z automatu, ktorý zatiaľ musí mestská polícia
fyzicky kontrolovať,“ vysvetlil Ján Lavrík z odboru dopravy
a miestneho hospodárstva MsÚ DK.
Registrácia je jednoduchá a rýchla
Systém ParkDots, ktorý mesto využíva na manažment parkovania pokrýva všetky procesy od podávania žiadostí cez ich
schvaľovanie a úhradu až po kontrolu dodržiavania pravidiel.
„Moderný mestský parkovací systém ParkDots je navrhnutý
tak, aby slúžil vodičom aj samospráve. Prostredníctvom systému obyvatelia získavajú možnosť elektronického vybavenia parkovacích kariet v centre mesta. Ocenia najmä rýchlosť
a pohodlie, ktoré im nové riešenie prináša, pretože všetko
zvládnu cez jednoduchý webový portál: permits.parkdots.
com. Už nie je nutné chodiť osobne na úrad, vypisovať žiadosti a strácať čas. Všetko vodiči vybavia z pohodlia domova.
Je to zároveň aj ekologické riešenie, keďže parkovacie karty
sú elektronické a netreba nič tlačiť,“ vysvetlil Martin Ivančík,
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obchodný zástupca zo spoločnosti PosAm. Vodiči, ktorí žiadajú o vystavenie parkovacieho oprávnenia, sa môžu rozhodnúť medzi tromi druhmi kariet: abonentské, rezidentské
alebo služobné. Stačí, ak sa zaregistrujú na hore uvedenej
stránke, kde si vyberú mesto Dolný Kubín a vyplnia žiadosť.
Potrebné je priložiť aj požadované dokumenty, ako občiansky preukaz či veľký technický preukaz. O schválení žiadosti
bude mesto klientov informovať prostredníctvom e-mailu.
„Žiadateľ môže požiadať o všetky parkovacie karty, ktoré sú
vydané na EČV. Na diaľku nemôže požiadať o prenosnú parkovaciu kartu, ktorá je vydaná napr. na firmu, nakoľko tieto
by sa nedali skontrolovať aplikáciou mestskej polície. Takže prenosné abonentské parkovacie karty sa budú vydávať
starým spôsobom, to znamená, žiadateľ musí prísť na MsÚ
a požiadať o kartu ako doposiaľ. Všetky ostatné karty budú
elektronické a nebude už povinnosť ich mať viditeľné na
oknách motorových vozidiel. Ďalšou výhodou pre motoristov je to, že keď bude končiť platnosť parkovacej karty, tak
zhruba dva týždne pred skončením tejto platnosti im príde
na e-mail, ktorý si v žiadosti uviedli, informácia o exspirácii
parkovacej karty. Hneď potom si môžu vybaviť novú kartu na
ďalšie parkovacie obdobie,“ ozrejmil Lavrík s tým, že vyplnenie e-mailovej adresy je dôležité pre komunikáciu medzi obyvateľom a mestom. „Po vyplnení žiadosti príde žiadateľovi
na tento e-mail informácia, že karta bola schválená a zaslaná
mu bude aj informácia o úhrade,“ doplnil Lavrík.
V elektronickom systéme sú už všetky
Elektronickú parkovaciu kartu môžete uhradiť tromi spôsobmi. Najrýchlejší je priamo bankomatovou kartou počas vypĺňania žiadosti, vtedy je parkovacia karta ihneď po transakcii
aktívna. Ďalšou možnosťou je úhrada na účet mesta alebo
osobne v pokladni mestského úradu. Ak máte stále platnú
papierovú parkovaciu kartu z minulého roka, stačí počkať na
jej exspiráciu a potom požiadať o elektronickú. „Všetky karty,
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ktoré boli vydané v minulom roku a prechádzajú s platnosťou
do tohto roku, boli automaticky importované do elektronického systému. Motoristi by si ich však mali ponechať, aby vedeli, kedy im končí platnosť. Zatiaľ im totiž nepríde na e-mail

informácia o tom, kedy karta končí, pretože pôvodný systém
pri vydávaní tlačených kariet túto funkčnosť nepodporoval,“
zdôraznil Ján Lavrík.
redakcia

Zrenovovali obradnú sieň

mi prvkami, ako sú napríklad zrkadlá na stenách ale aj novým
stolíkom. Do budúcna tu plánujeme ešte vytvoriť priestor,
ktorý bude dôstojným miestom na spoločné fotografovanie,
či už pre oslávencov, prípadne ženícha s nevestou,“ ozrejmil
Matúš Lakoštík. Vo vynovených priestoroch obradnej siene
už stihlo uzatvoriť manželstvo aj niekoľko párov. V minulom
roku sa tu konalo celkovo 44 svadobných obradov. Na území
mesta Dolný Kubín môže v rámci štátnych sobášov vykonávať obrady primátor mesta, jeho zástupca ale aj traja určení
poslanci mestského zastupiteľstva.

Dolnokubínčania môžu svoje výnimočné životné okamihy osláviť v modernejšej obradnej sieni v historickej radnici. Priestory
prinášajúce mnohým nezabudnuteľné momenty majú totiž za
sebou rozsiahlu renováciu.
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„Chceli sme vytvoriť krásny priestor pre nevesty, ženíchov či pre fotografov, a to nielen pre sobášne obrady, ale
taktiež pre viaceré spoločenské udalosti, ktoré sa v týchto
priestoroch každoročne konajú, ako je napríklad Deň žien,
Deň matiek, Deň detí ale aj odovzdávanie vysvedčení základným umeleckým školám a podobne. Tento priestor pozostáva
z troch miestností. Tou najdôležitejšou je práve obradná sieň.
Pred ňou sa nachádza prípravná miestnosť, takzvaný salónik,
kde čakajú hostia pred vstupom do hlavnej miestnosti. V ďalšej miestnosti sa pripravujú účinkujúci a sobášiaci,“ povedal
Matúš Lakoštík, zástupca primátora mesta D. Kubín.
V obradnej sieni zachovaná len hlavná stena
Obradná sieň prešla kompletnou rekonštrukciou. Zachovaná zostala len hlavná stena. Má totiž umeleckú hodnotu.
Vymenila sa podlaha, vymaľovali steny a boli nainštalované
aj nové lustre a LED osvetlenie. „Nový šat tiež dostali okná,
ktoré boli kompletne natreté. Inštalovali sme nové záclony aj
závesy, tak aby spĺňali nielen historickú požiadavku doby, ale
aj modernú. Miestnosť je vybavená úplne novými stoličkami
a taktiež kobercom. Náter bol aplikovaný aj na vykurovacie
telesá, teda na radiátory, kde sa vymenili i termohlavice. Tým
dochádza k zvýšeniu komfortu kúrenia v tejto miestnosti, ale
taktiež aj k určitej úspore nákladov,“ doplnil Matúš Lakoštík.
Zmodernizovaný bol aj salónik, kde sa hostia pripravujú na
samotný vstup do hlavnej obradnej miestnosti. „Vybudované
bolo nové zázemie a priestor na prípravu rýchlych nápojov.
Salónik bol taktiež vybavený novými stoličkami, dekoračný-

Obedy dovezú na novom aute
Dolnokubínska radnica podáva pomocnú ruku svojim občanom v náročnej životnej situácii. Sociálne služby poskytuje
obyvateľom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby,
prípadne nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na
uspokojovanie základných životných potrieb alebo majú ťažké
zdravotné postihnutie, či dovŕšili dôchodkový vek.
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„Mesto ponúka donášku jedla všetkým tým, ktorí to potrebujú. Rozvážajú ju naši zamestnanci priamo do prirodzeného rodinného prostredia. Prijímatelia majú možnosť
výberu z dvoch jedál denne,“ povedala Eva Palugová z odboru sociálnych vecí a rodiny MsÚ. Túto sociálnu pomoc poskytujeme v pracovných dňoch, v čase od 10:00 do 14:00 hod.
Denne sa rozváža 80 obedov. Obedy pripravuje reštaurácia
Savana, ktorá vyhrala súťaž na donášku obedov.

Pribudnúť by mohol aj nový klavír
„Pohrávame sa taktiež s myšlienkou zakúpiť do týchto
priestorov klavír. Sú to miestnosti, ktoré majú naozaj dobrú akustiku, a teda by sme boli veľmi radi, keby sa tu konali
menšie komorné koncerty. Je to reprezentatívna miestnosť,
kde sa nemusíme hanbiť pozvať ani delegácie najvyšších
úrovní alebo aj zo zahraničia,“ dodal Matúš Lakoštík. Väčšina
prác v obradnej sieni bola v réžii zamestnancov mestského
úradu, ale aj zimného štadióna, ktorí kvôli jeho rekonštrukcii a aktuálnej pandemickej situácii nemohli vykonávať svoje
činnosti na vlastnom pracovisku. Celková suma renovácie
bola necelých 20-tisíc eur.
text a foto: redakcia
Požiadať o donášku je možné rôznymi spôsobmi
O poskytnutie tejto sociálnej pomoci je možné požiadať rôznymi spôsobmi. „Túto službu je možné si vybaviť podaním
žiadosti na mestskom úrade osobne, elektronicky, respektíve
po telefonickom dohovore navštívi náš sociálny pracovník
domácnosť žiadateľa. Mesto so žiadateľom uzatvorí dohodu
o úhrade za donášku jedla. Dohodne sa spôsob úhrady za
stravu, ktorá sa vykonáva jedálnymi kupónmi. Tie si žiadateľ
zakúpi na mestskom úrade. Hodnota jedného obeda je štyri
eurá. Cena za donášku je 0,50 centov,“ doplnila Eva Palugová.
Ak je príjem žiadateľa nižší ako 470 eur, je možné poskytnúť
finančný príspevok na služby jedálne. Odbor sociálnych vecí
a rodiny však má aj jednu novinku. Zamestnanci totiž budú
obedy rozvážať na novom, priestrannejšom aute, ktoré skvalitní poskytovanú službu. Zakúpené bolo z rozpočtu mesta
a nahradí doteraz používané, ktoré slúžilo už viac ako 14 rokov. Ide o auto značky Toyota v sume 18 500 eur.
redakcia
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Prvé tohtoročné rokovanie mestského zastupiteľstva bolo online. Vo štvrtok 17. februára mali
poslanci na programe 13 bodov rokovania. Hneď v úvode schválili päťpercentné spolufinancovanie projektu, vďaka ktorému by v areáloch ZŠ J. Matúšku a ZŠ Komenského mohli vzniknúť
cykloprístrešky pre 10 až 12 bicyklov. Celková hodnota projektu je viac ako 10-tisíc eur.
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Poslanci rovnako odobrili predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok a jeho päťpercentné spolufinancovanie za účelom získania nového
automobilu pre potreby domácej opatrovateľskej služby. To by mohlo zjednodušiť presun zamestnancov medzi
klientmi, ich prevoz do zdravotníckych
zariadení a uľahčilo by nákupy základných potrieb pre klientov. Zakúpením
vozidla by sa tiež zlepšila dostupnosť
služby pre odkázaných a bývajúcich
v okrajových častiach mesta. Limit na
nákup vozidla je 11 700 eur.
Viac ako 180-tisíc eur na dotácie
Februárové rokovanie pokračovalo
schválením poskytnutia dotácií na
činnosť a projekty v oblasti športu,
voľného času detí a mládeže, kultúry
a sociálnych vecí. Komisie pri mestskom zastupiteľstve a poslanci rozdelili
na činnosť a projekty v tomto roku viac
ako 162-tisíc eur. Ďalších viac ako 18-tisíc eur bude môcť počas roka rozdeliť
primátor. Medzi najviac podporované
organizácie patria už tradične mestský futbalový a hokejový klub, ďalej TJ
Orava, Žatva 90, klub Garáž či Športový
klub polície v DK – sekcia: vodné športy.
Najvyššie dotácie na svoje projekty získali združenia a organizácie Krpček, Art
air center, Ballulla, Laura, či T.A.R.G.O.

www.dolnykubin.sk

AquaRelax stavia vonkajší bazén výhodnejšie, no chýba mu návštevnosť
Ďalšia časť programu patrila mestskej
obchodnej spoločnosti AQUA KUBÍN,
ktorá prevádzkuje AquaRelax. Poslanci
najskôr schválili navýšenie úveru na výstavbu vonkajšieho bazéna na základe
výhodnejších podmienok, ktoré banka
mestskej spoločnosti ponúkla. Banka
navrhla zníženie úroku o 0,1% na celú
výšku poskytnutého úveru. Zároveň
akceptovala odklad splácania úveru do
1. januára 2023, ktorý AQUA KUBÍN, s. r. o.
požadoval z dôvodu nezaťažovania tohtoročného rozpočtu mesta. Vysúťažená
cena výstavby vonkajšieho bazéna je
vo výške viac ako 588-tisíc eur. Poslanci zároveň hodili ďalšie, v poradí už
tretie, záchranné koleso pre aquapark
a schválili zvýšenie základného imania
spoločnosti o 70-tisíc eur. AquaRelax
bol v tretej vlne pandémie zatvorený
od 27. septembra minulého roka a od
19. januára 2022 ho mohli otvoriť pre
kategóriu OP+. Obmedzenie podnikateľskej činnosti sa prejavilo v poklese
tržieb a následne vo vykázaní straty na
hospodárskom výsledku v roku 2021.
Spoločnosť avizuje výrazný prepad
v reálnych príjmoch aj v roku 2022. Od
28. februára by však v AquaRelaxe mali
zrušiť všetky obmedzenia a zaplávať či
oddýchnuť si v ňom bude môcť každý.
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Financovanie neštátnych škôl sa
mení, rovnako aj školský obvod detí
z ulice Na Sihoti
V závere rokovania poslanci schválili dve všeobecne záväzné nariadenia
(VZN). Prvé o určení výšky finančných
prostriedkov vyčlenených na mzdy
a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ
a školského zariadenia zriadených
mestom. K zmene VZN mesto pristúpilo po novelizácii zákona, ktorý upravil
financovanie neštátnych škôl a školských zariadení. Tie budú po novom financované na základe zmluvy a nebudú
sa riadiť VZN. Druhé VZN, ktoré poslanci
odobrili, sa týka určenia školských obvodov v meste. Týmto VZN samospráva
určuje, v ktorých základných školách
majú žiaci podľa trvalého bydliska právo plniť si povinnú školskú dochádzku.
Oproti doteraz platnému VZN z roku
2016 sa mení len školský obvod detí
s trvalým pobytom na ulici Na Sihoti. VZN presúva túto ulicu zo školského obvodu ZŠ J. Matúšku do obvodu
ZŠ M. Kukučína, kde patria aj všetky
ostatné ulice sídliska Bysterec. Do školského obvodu ZŠ P. Škrabáka pribudla
po poslaneckom návrhu aj jedna z najnovších ulíc M. M. Hodžu.
redakcia

foto: Kamil Škvarka

Poslanci schvaľovali financie pre
kluby a združenia i AquaRelax

Matričný úrad
bilancuje rok 2021
K poslednému dňu minulého roku žilo
v DK 17 882 obyvateľov. Oproti roku 2020
je to o 189 ľudí menej. Klesol však aj počet narodených detí. Kým v r. 2020 sa ich
narodilo 193, v r. 2021 pribudlo 179 detí –
z toho 84 chlapcov a 95 dievčat.
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svojim deťom tradičné, ale aj nie často
používané mená. Medzi dievčenskými
dominovali Adela, Karolína, Ester, Mária
či Nina. Z netradičných mien pri dievčatách to boli napríklad Margot, Zaira,
Zara, Thea a Aiche. Medzi chlapcami
bolo najviac nositeľov mien ako Adam,
Jakub, Marek, Matej, Michal i Samuel.
Medzi netradičné patrili napríklad Ali,
Bronson, Edgar, Malcom či Simon.

„Prvým dieťaťom roku 2022 na Orave bola Dolnokubínčanka Nelka
Medvecká, ktorá sa narodila 1. januára
štyridsať minút po polnoci. Posledným narodeným dieťaťom roku 2021
v dolnokubínskej nemocnici bol Nikolas
z Vasiľova, ktorý prišiel na svet štyridsať
osem minút pred príchodom nového
roka,“ povedala Petra Šárfy z evidencie
obyvateľstva MsÚ DK. V dolnooravskej
nemocnici sa za uplynulý rok narodilo
694 detí. Budúce mamičky tu prichádzajú z rôznych kútov Slovenska. V minulom roku dávali Dolnokubínčanky

Manželstvo uzatvorilo 127 párov
Rok 2021 sa však niesol aj v znamení sobášov až 127 párov. V matričnom obvode Dolný Kubín, do ktorého patrí 9 okolitých obcí, ktoré nemajú matriku, bolo
uzatvorených 125 manželstiev. Najza
ujímavejší bol sobáš v marci 2021, keď
si Kubínčanku bral muž zo Zimbabwe.

V dennom centre
vznikol detský kútik

Položili sme nové podlahy a objednali
retro industriálny nábytok. Chceli sme
vytvoriť pekný detský kútik aj s hračkami, ktoré sme dostali od ľudí v meste
Dolný Kubín. Dúfame, že tu začnú chodiť seniori so svojimi vnúčatkami, ale
aj rodičia, aby videli, akú máme krásnu
záhradu i detský kútik. Možno tu zrealizujeme aj tvorivé dielne s deťmi. Sú
tu tiež posilňovacie stroje, deti si môžu
s rodičmi aj zacvičiť,“ vysvetlila Zuzana
Haláková z denného centra.

Denné centrum na ulici Obrancov mieru
je kvôli pandémii zatvorené od 25. novembra minulého roka. Dolnokubínska
samospráva sa preto rozhodla využiť čas
a ušetrené financie z rozpočtu na menšie
stavebné úpravy a kúpu nového nábytku. V priestoroch denného centra vytvorili aj nový detský kútik.
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Najstaršia obyvateľka má 98 rokov
V minulom roku zomrelo 218 obyvateľov, z toho 116 mužov a 102 žien. Najviac ľudí zomrelo v mesiaci marec. Do
Dolného Kubína sa prisťahovalo spolu

„Január sme neotvorili vzhľadom na
to, že sa začal rozširovať omikron.
Snažíme sa teda rekonštruovať spoločenskú miestnosť. Vymaľovali sme ju
na bielo, taktiež kartársku miestnosť.

Okrem cvičenia si budú môcť rodiny
s deťmi a najmä seniori zahrať stolný
tenis na novom pingpongovom stole, ktorý ešte minulý rok sponzorsky
daroval dolnokubínsky Intersport. Pri

Takýto bol rok 2021
Or. galérie v číslach

darom až 121 diel. Zbierkový fond galérie ku koncu minulého roka obsahoval
8 909 kusov výtvarných diel a ako celok
patrí k najhodnotnejším na Slovensku.
V roku 2021 komplexne zreštaurovali
6 zbierkových predmetov a odborne
ich ošetrili 63. Galéria podala žiadosť
o 9 projektov, z ktorých jej podporili
7 v hodnote viac ako 26-tisíc eur. V Župnom dome bolo minulý rok nainštalovaných 11 výstav a svoje diela uviedlo
13 vystavujúcich autorov. OG pripravila
152 vzdelávacích a 218 kultúrnospoločenských, prezentačných a virtuálnych
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V minulom roku Oravskú galériu
navštívilo spolu 70 700 návštevníkov, z toho 11 731 si pozrelo expozície
v Župnom dome, 56 457 sa plavilo loďou na Slanický ostrov umenia a 2 512
si nenechalo ujsť diela Márie Medveckej
v galérii v Tvrdošíne. V rámci akvizičnej činnosti sa jej podarilo v minulom
roku získať 158 kusov výtvarných diel
v hodnote viac ako 138-tisíc eur, z toho
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154 ľudí a odsťahovalo sa 304 obyvateľov. V roku 2021 žilo v meste 9 282
žien. V aktívnom veku ich bolo 5 854
a v dôchodkovom 1 833. Mužov žilo
v roku 2021 8 600. V aktívnom veku ich
bolo 5 636 a v dôchodkovom 1 279. Najstaršou obyvateľkou DK je pani Helena
z časti Staré mesto, ktorá má 98 rokov.
Samospráva sa na základe klesajúceho
počtu obyvateľstva rozhodla nadviazať
na úspešný projekt počas sčítania obyvateľov, ktorý sa realizoval minulý rok
pod názvom Čo je doma, to sa počíta,
keď malo mesto sčítaných viac ako 90
percent obyvateľov. Samospráva by sa
teraz chcela zamerať na ľudí, ktorí žijú
v našom meste, ale nemajú tu trvalý
pobyt. Ide o podstatný fakt, na základe
ktorého sa financujú samosprávy, nakoľko údaj o počte obyvateľov je práve
rozhodujúci pri prerozdeľovaní podielových daní pre jednotlivé mestá a obce.
redakcia
revitalizácii denného centra pomáhajú
aktivační pracovníci, ale aj zamestnanci
mesta a pracovníci zimného štadióna.
text a foto: redakcia

podujatí. V rámci vedecko-výskumných
aktivít realizovala architektonicko-historický výskum objektu a reštaurátorský výskum exteriérových a interiérových omietok v kostole na Slanickom
ostrove umenia a umelecko-historický
výskum a dokumentáciu faksimilií tamojších reliéfov a ich originálov. Skúmala aj tvorbu Ctibora Belana a Jula
Považana. Or. galéria bola v minulom
roku kvôli pandemickým opatreniam
zatvorená celkovo 131 dní.
redakcia
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Lampiónovým sprievodom
si uctili P. O. Hviezdoslava
Dolnokubínčania si lampiónovým sprievodom pripomenuli 173. výročie narodenia významného slovenského básnika, dramatika, prekladateľa a právnika
P. O. Hviezdoslava. Ten sa konal priamo v deň výročia, v stredu 2. februára.

foto: redakcia
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Lampiónový sprievod začal pred mestským kultúrnym
strediskom. Dolnokubínčania následne prešli ulicami
mesta až na námestie k domu básnika a k jeho soche. „Naším
lampiónovým sprievodom na počesť dejateľa P. O. Hviezdoslava sa snažíme nadviazať na sto rokov starú tradíciu, keď
v roku 1919 prišli Dolnokubínčania so študentmi zablahoželať Hviezdoslavovi k jeho sedemdesiatym narodeninám, a to
práve na tomto námestí k nemu domov,“ povedal primátor
Dolného Kubína Ján Prílepok. Na spomienkovom podujatí,
priamo pred domom P. O. Hviezdoslava, zaznela aj báseň
z jeho rozsiahlej tvorby. Pre Dolnokubínčanov bol lampiónový sprievod dôstojný počin na počesť dejateľa. „Ďakujeme
za túto chvíľu. Aj keď sme prišli neskôr, vnímame to veľmi
pozitívne. Sme už tak trochu starší, zaspomínali sme si teda.
Hviezdoslav bol kráľ básnikov. Keď som mal pätnásť, pričuchol som s mojou partiou v literárnom múzeu k jeho práci.
Som za to veľmi rád,“ vyznal sa jeden z účastníkov. „Je to veľmi milé a zaujímavé pre ľudí. Akcie takéhoto typu by sa mali
organizovať častejšie. Aj keď počasie veľmi nevyšlo, nápad to
bol skvelý,“ ohodnotil lampiónový sprievod prišlý Kubínčan.
Stopy Hviezdoslava sú na mnohých miestach
S velikánom P. O. Hviezdoslavom sa v Dolnom Kubíne spája
niekoľko významných miest. Tie sú úzko späté s jeho životom
a tvorbou. Najviac ich je práve na námestí, ktoré nesie jeho
meno. „Priamo na námestí máme dom žitia. Tu sa síce nenarodil, ale dožil svoj život, keď sa vrátil z Námestova koncom roka 1899. V Novákovskom dome žil až do svojej smrti.
Tento dom mu ponúkol jeho svokor a so svojou manželkou
tu strávil časť svojho života. Na toto miesto chodili Kubínčania, či už pri šesťdesiatych alebo sedemdesiatych narodeninách s fakľovým sprievodom a prednášali mu zdravice,
nacvičili program, aby si uctili básnika. Významná je i socha
Pavla Országha Hviezdoslava, dokonca i gymnázium, ktoré
takisto nesie meno nášho barda slovenskej literatúry. I his-
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torický cintorín nesmieme opomenúť ako miesto odpočinku Hviezdoslava. V rámci Dolného Kubína je naozaj viacero
miest, či už pre návštevníkov, alebo aj domácich, kde sa
môžu lepšie ponoriť, vhĺbiť do života tohto básnika cez dané
pamätné miesta,“ ozrejmila Katarína Ileninová z Oravského
múzea P. O. Hviezdoslava. Na Hviezdoslavovom námestí je aj
budova Čaplovičovej knižnice, v ktorej sa nachádza literárna
expozícia P. O. Hviezdoslava. Návštevníkom ponúka zaujímavosti zo života básnika, počnúc jeho narodením až jeho
smrťou. Záujemcovia tu nájdu kľúčové a najznámejšie diela
z jeho rozsiahlej či už lyrickej, epickej alebo dramatickej tvorby, ale aj preklady Hviezdoslava.
Planétka pomenovaná Hviezdoslav
Po Hviezdoslavovi nie sú v našej krajine nazvané len ulice či
námestia, ale na počesť tohto veľkého básnika je pomenovaná aj planétka. „V osemdesiatych rokoch v jednej českej
hvezdárni objavil hvezdár istú planétku. Z úcty k básnikovi,
dramatikovi a prekladateľovi Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi ju nazval "3980 Hviezdoslav". Je o rozmeroch asi 12 km,“
doplnila Katarína Ileninová. „Na Hviezdoslava sme v Dolnom
Kubíne veľmi pyšní. Hoci sa narodil v neďalekom Vyšnom
Kubíne, no na sklonku života sa usadil priamo na tomto námestí, ktoré zástupcovia mesta pri príležitosti jeho sedemdesiatych narodenín pomenovali práve Hviezdoslavovým námestím. Bol hrdým Dolnokubínčanom,“ dodal Ján Prílepok.
Tretí ročník lampiónového sprievodu bol z epidemických
dôvodov výlučne len o samotnom sprievode. Kvôli aktuálnej
situácii sa nekonali žiadne sprievodné podujatia ako počas
predošlých ročníkov. Organizátormi podujatia boli mesto
D. Kubín, Oravské múzeum P. O. H., mestské kultúrne stredisko, Gymnázium P. O. H. a Oravská knižnica A. Habovštiaka.
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Nové priestory pomôžu uchovať
kultúrne dedičstvo Oravy
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Oravskom Podzámku
z bývalých administratívnych priestorov, ktoré sa nachádzali
v drevenici pod Oravským hradom, vybudovalo nové a moderné depozitáre etnografie. Tým sa výrazne vylepšili podmienky
pre zbierkové predmety kultúrnej hodnoty z regiónu Oravy.
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„Oravské múzeum dlhodobo bojovalo s dopozitárnymi
priestormi, pretože zbierkové predmety, najmä textílie, boli v nevyhovujúcich priestoroch. Textílie boli uložené
v hradných priestoroch Oravského hradu, v Korvínovom paláci, ktorý nemal vhodné podmienky. Vďaka cezhraničnému
projektu s Poľskou republikou, sme obnovili a zreštaurovali
renesančnú budovu Oravského múzea v Oravskom Podzámku. K nej sme pristavili aj ďalšiu budovu, kde boli vytvorené
administratívne priestory pre zamestnancov múzea, ktorých
sme presunuli z Oravského hradu, a tým pádom sa nám uvoľnili aj priestory v drevenici, ktorá slúžila pod hradom ako administratívny priestor. Rozhodla som sa, že vybudujeme nové
depozitáre, pretože mi veľmi záleží na tom, aby sa zbierkové
predmety uchovali pre ďalšie generácie. V týchto priestoroch,
ktoré boli kedysi kanceláriami, sme vybudovali jeden pekný,
moderný depozitár etnografie. Textílie sú vo veľmi dobrom
stave a v podmienkach, ktoré budú skutočne týmto zbierkovým predmetom vyhovovať,“ objasnila Mária Jagnešáková,
riaditeľka Oravského múzea P. O. Hviezdoslava.
Najvzácnejšie sú kroje, ktoré v or. regióne už nenájdete
Nové priestory zabezpečia adekvátny stupeň odbornej
ochrany a starostlivosti o predmety, ktoré múzeum uchováva
vo svojom zbierkovom fonde z rozsiahleho časového úseku.
Týmto rozhodnutím sa vyriešila časť depozitára oravského
múzea a vytvorili sa vhodné podmienky na uloženie zbierkových predmetov, aby sa zachovali v čo najlepšom stave pre
ďalšie generácie. „Depozitár je venovaný ľudovému textilu.
Čo sa týka počtu zbierok, ktoré sa nám podarilo premiestniť

14. ročník súťaže Kniha Oravy
Oravská knižnica Antona Habovštiaka vyhlásila už 14. ročník
súťaže Kniha Oravy. Súťažiť môžu knihy, ktoré boli vydané
v roku 2021 a sú späté s regiónom Oravy tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti.
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Môžu to byť tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej publikácie,
tvoriace myšlienkový a výtvarný celok a dôležité je, aby bolo
danej knihe pridelené aj číslo ISBN. „Súťaž bude prebiehať
najskôr formou nominácií a neskôr samotným hlasovaním.
Nominovať knihu môže široká verejnosť, či už čitatelia alebo
spisovatelia a ilustrátori. Knihy môžu byť nominované v dvoch
kategóriách, a to v odbornej literatúre a v beletrii, do 28. februára. Nominačný list nájdete na našej webovej stránke, príp.
v papierovej podobe na oddelení beletrie. Hlasovanie bude
prebiehať od 1. marca do 8. apríla, buď online, poštou alebo
osobne. Výsledky budú vyhlásené 26. apríla,“ ozrejmila Mária
Babík Ferancová z Or. knižnice A. Habovštiaka.

do tejto časti, je ich okolo 6-tisíc. Samozrejme sme ich pekne poukladali, označili a vyhotovili dokumentáciu, či už na
ďalšie ošetrovanie alebo reštaurovanie. Depozitár je vybavený novým úložným, policovým, závesným aj zásuvkovým
systémom. Najzaujímavejšie a najvzácnejšie predmety sú
kroje, krojové časti, ktoré už v súčasnosti v oravskom regióne
nenájdeme. Medzi ne patria rôzne živôtiky, sukne, oplecká
a ďalšie časti. Samozrejme zbierkový fond sa obohacuje aj
v súčasnosti, nie je uzavretý. Lenže tieto veci sú už väčšinou
z novších materiálov, pripravené novšími technikami, takže
sme tým vzácnostiam, ktoré sa nám podarilo dochovať, vytvorili naozaj vhodný priestor,“ ozrejmila etnografka Oravského múzea P. O. Hviezdoslava Erika Kulášová.

V prípade záujmu sa študenti môžu nahlásiť a zaujímať sa
o výskum a bádanie etnografických zbierok tradičného ľudového odevu alebo hmotnej kultúry. K dispozícii je aj dokumentačné oddelenie s prístupnou knižnicou a dokumentáciou k rôznym zbierkovým predmetom. Po vzájomnej dohode
s vedením oravského múzea tak verejnosť dostane možnosť
nahliadnuť do depozitárnych fondov.
Jana Greššová; foto: redakcia
V reportáži TVDK sa môžete detailnejšie pozrieť
na jednotlivé zbierkové predmety.
Stači naskenovať kód.

Za uplynulých 13 rokov súťažilo 304 publikácií. Víťazom minulého ročníka v kategórii beletria sa stala kniha Goral Karol
a zázračná bylina autora Jozefa Medarda Slovíka z Rabčíc
a v kategórii odborná literatúra sa víťazom stala kniha autorskej dvojice Miroslava Kupčuláková a Roman Večerek Ako
bábka na Oravu prišla... alebo nebojme sa bábky. Súťaž Kniha Oravy je súčasťou veľkej knižnej súťaže Žilinského kraja.

9 – kultúra
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Medzi málo známe techniky maľby na Slovensku patrí airbrush. Ak by sa toto slovo preložilo doslova, znamená „vzduchový štetec“. Ide o maľovanie, ktorého základom je kovová pištoľka. Kompresor do nej vháňa vzduch, ktorý vytláča a rozstrekuje farbu. Táto umelecká technika oslovila
športovca Michala Pňačeka, ktorý úspešne zvládol trilógiu horských maratónov Orava man, Goral man a Jánošík. Pred piatimi rokmi sa v ňom prebudila duša umelca.

I

„Vôbec som nevedel, že je vo mne
niečo umelecké,“ hovorí novinám
Kubín športovec a maliar airbrush technikou Michal Pňaček, ktorý vytvoril prvé
diela pre seba, neskôr sa nimi pochválil
aj na sociálnych sieťach. Keďže záujem
o jeho výtvory rástol, domáce prostredie už nestačilo a rozhodol sa vybudovať si dielňu. Základom je ovládať
technologický postup. Používa viaceré
druhy airbrushových pištolí, každá slúži
na čosi iné. Jedna na striekanie väčších
plôch, druhá sa používa na menšie rozmery. Ďalšiu, svoju „srdcovku“, využíva
na drobné detaily, akými sú kresby očí
alebo mihalníc. Na stenu sa maľuje vodovými farbami, ktoré sú odolné voči
oteru. Cyklistické rámy alebo prilby
pre lyžiarov či motorkárov sa maľujú
akrylovými farbami, ktoré je potrebné
dvakrát zalakovať. Airbrush nedovoľuje
opravy, preto sa autor nesmie pomýliť.
Prilby pre Štefana Svitka
Maľovanie pomocou airbrushu sa dá
použiť prakticky na všetko. Michal Pňaček má skúsenosti s prilbami, bicyklovými rámami, kapotami na auto alebo
tričkami. Dokonca airbrushom vymaľoval izbu pre svoju dcéru a nedávno
začal pomocou tejto techniky maľovať
svoje vlastné obrazy. Michalovi sa tiež
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podarilo vyzdobiť už štyri prilby pre
motocyklového pretekára Štefana Svitka. Náš popredný jazdec a rodák zo Žaškova si na Rely Dakar vždy prináša novú
ochrannú helmu, na ktorej nikdy nesmie chýbať jeho rodina. „So Števom sa
poznám od detstva, viac-menej preto,
že sme spolu jazdili, teraz sme dokonca
susedia, bývame vedľa seba.“
Michal pre nášho popredného motocyklistu vytvoril už štyri prilby a pokiaľ
bude ďalej pretekať na Dakare, naďalej
bude chcieť zdobiť jeho ochranné helmy. „V podstate je to sčasti rutina, lebo
vždy vieme, čo zhruba pôjde na prilbu.
Rodina je alfa a omega. Čo už dotvorím,
necháva Števo na mne. Jeho dizajnér
pripraví gro prilby, aby to ladilo s motorkou a oblečením a ostatok je na mne,
čo dorobím.“ Pri prilbách pre Š. Svitka
však (splnené) sny nekončia. Kubínčan
Michal Pňaček sa chce airbrushu venovať naplno a živiť sa umením. „Určite
by ma potešilo, keby ma oslovili ďalší
známi. Mám sen, aby ma to uživilo, ale
nechcem ísť do kvantity. Chcem, aby
z mojich výtvorov bolo cítiť, že je to
moja práca, nie pásová výroba. Všade
dávam svoj podpis, ktorý je jedinečný.“
redakcia
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Trnkobranie ponúklo dokonalé výhľady
na okolité pohoria
Priateľská nálada ale i čas strávený
s ľuďmi, ktorí obľubujú spoločné chvíle
v prírode a počasie, ponúkajúce dokonalé výhľady na okolité pohoria. Práve v takomto duchu sa niesla nedeľa
13. februára, keď sa takmer stovka turistov zišla na turisticko-lyžiarskom prechode Dolnokubínska stopa - trnkobranie.

I

„Po ročnej pauze, spôsobenej pandémiou, sme opäť ako mesto Dolný
Kubín v spolupráci s Klubom slovenských turistov Orava Dolný Kubín pripravili už 18. ročník tejto turistickej akcie. Trať ako tradične začínala pri chate
Kuzmínovo, odkiaľ sme vyšli na vrchol
Kuzmínova a po hrebeni ponad Jasenovú kráčali až na Hrádok. Tu bola pripravená vatra a občerstvenie. Tí, ktorí mali
naplánovanú kratšiu trať, išli naspäť cez
Gäceľ na Kuzmínovo a tí, ktorí si vybrali
dlhšiu, 24-kilometrovú trasu, pokračovali smerom na Komjatnú a späť,“ povedal Štefan Belvončík z odboru školstva,
kultúry, mládeže a športu MsÚ.

foto: Facebook - MP design

Michal Pňaček - športovec, ktorý
maľuje na bicykle i prilby

Zdolali trať peši ale i na bežkách
Ako už býva zvykom, turistických prechodov sa zúčastňujú vekovo mladší
ale i tí starší. Dôkazom bol aj ostatný
ročník Dolnokubínskej stopy. Nenechal
si ho ujsť ani 82-ročný Róbert Šulek,
ktorý sa pridal k ostatným zanietencom
turistiky. Tí zdolali trať peši ale i na bežkách. Čakali ich náročnejšie úseky ale
aj oddychovky. „Čo sa týka trate, profily
nie sú veľmi náročné. Najťažšia časť je

hneď na začiatku, a to z chaty, odkiaľ je
výstup na samotný vrchol Kuzmínova.
Následne na hrebeni sú len malé prevýšenia a z Hrádku sa ide dole do Oravskej
Poruby, kde sa okolo Gäceľa smeruje
späť na Kuzmínovo, čiže táto pasáž nie
je nijako zložitá,“ zhrnul Štefan Belvončík. Prví turisti začali prichádzať do
cieľa už po dvoch hodinách. Tu na nich
čakalo malé posedenie, ktoré zavŕšilo
príjemne strávenú nedeľu.

Vytvorili klziská
a bežkárske trate

ktoré ponúka netradičné korčuľovanie
až do 21.00 hod. Ľadová plocha za zimným štadiónom si u Kubínčanov získala
veľkú obľubu. „O korčuľovanie je veľký
záujem. Klzisko počas víkendov navštevuje mnoho ľudí. Okrem bežného korčuľovania pripravujeme aj športovú
akciu. V spolupráci s mestským hokejovým klubom chceme zorganizovať Mini
winter classic pre prípravkárov, ktorí by
tu medzi sebou odohrali priateľský hokejový zápas,“ doplnil Štefan Belvončík.

Dolnokubínčania majú k dispozícii ľadové plochy pod holým nebom. Skutočný
zážitok z korčuľovania ponúka hneď viacero lokalít v meste, kde sa netradičné
miesta zmenili na klzisko. Jedno z nich
nájdete aj za zimným štadiónom.
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„Naša generácia vyrástla na prírodných ľadových plochách. Korčuľovali
sme sa na zamrznutom potoku alebo
na ľadovej ploche, ktorú sme si sami vytvorili. Momentálne nám praje aj počasie, v noci aj cez deň sú mrazy. Rozhodli
sme sa teda, že za zimným štadiónom
vytvoríme pre občanov mesta prírodné
klzisko, ktoré upravujeme rolbou. Dohodli sme sa aj s hokejistami mestského
hokejového klubu, že ak to bude plocha
vhodná na ich činnosť, budú ju využívať
na tréningové procesy,“ uviedol správca
športových zariadení Štefan Belvončík.
Na ľadovej ploche je možné tráviť čas
aj vo večerných hodinách. Mesto Dolný Kubín tu nainštalovalo osvetlenie,

Prvý silový trojboj
v Arsenal Gyme
Dolnokubínske fitness centrum Arsenal
Gym usporiadalo v sobotu 22. januára
prvý ročník Silového trojboja. Premiérovej akcie sa zúčastnilo celkovo 23 športových nadšencov. Zmerať sily si prišli
nielen muži ale i ženy. Bojovali v 3 kategóriách, a to: ženy, muži do 18 rokov
a muži nad 18 rokov.
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„Myšlienka usporiadať silový trojboj
sa zrodila spontánne. Chceli sme pripraviť niečo zaujímavé pre tých, ktorí sa
radi porovnávajú a súťažia. Akciu sme
kvôli pandémii už presunuli, ale nako-

Klzisko aj na Medzihradnom
Korčuľovanie pod holým nebom ponúka aj mestská časť Medzihradné, kde
tunajší dobrovoľníci dolievajú vodu
na provizórnom klzisku každú mrazivú
noc. „S partiou chlapov sa každoročne snažíme upravovať túto plochu pre
deti, ktoré nám pomôžu s drobnými
prácami, a potom už nastúpime my
s technikou, dočistíme a zalejeme.
Ihrisko je pravidelne využívané a cez
víkendy tu chodia rodičia s deťmi z celého mesta,“ ozrejmil Jaroslav Prílepok
z výboru Medzihradné.

niec sa nám ju podarilo usporiadať. Tešíme sa z veľkej účasti,“ povedal Juraj
Bobček z Arsenal Gymu. Silový trojboj
pozostáva z 3 disciplín. Sú nimi drep
s činkou, bench press a mŕtvy ťah. Na
každú disciplínu mal súťažiaci tri pokusy. „Som veľmi rád, že sa nám podarilo
túto akciu zorganizovať. Upevníme si
tak medzi sebou vzťahy zároveň si súťažiaci medzi sebou zmerajú sily. Ľudí
prišlo až nad moje očakávania, takže
som veľmi spokojný a verím, že sa nám
podarí zorganizovať aj ďalší ročník,“ doplnil Simon Pánči z Arsenal Gymu.
Výťažok z tržby na pomoc núdznym
Arsenal Gym pôsobí v Dolnom Kubíne
už viac ako rok. Nájdete ho Na Sihoti.
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„Tradícia týchto prechodov je veľká.
Takéto akcie sa uskutočňujú v každej
dedine. My sme turisticko-lyžiarsky prechod zorganizovali už po 18-krát. Pre
mnohých je to akýmsi sviatkom. Zídu
sa so svojimi priateľmi a zároveň vidia
kus prírody,“ uzavrel Š. Belvončík.
redakcia

Vyžitie na bežkárskych tratiach
Kubínčania môžu okrem korčuľovania
tráviť voľný čas i na bežkách. Samospráva totiž aj tentokrát pripravila trate pre bežecké lyžovanie. Bežkovať je
možné priamo na sídlisku Bysterec, trať
tu má dĺžku približne jeden kilometer.
„Čo sa týka bežeckých stôp, najnovšia
nám pribudla na Bysterci pri vlakovej
stanici. Vytvoril ju pán Ladislav Kurjak,“
povedal Štefan Belvončík. Ladislav
Kurjak pomohol vybudovať okrem trate
za Cirkevnou spojenou školou aj ďalšie,
a to na Kubínskej holi, k Revišnému
a k Trninám.
text a foto: redakcia
Zameraný je predovšetkým na fitness.
Arsenal Gym však nie je len miestom
na formovanie postavy, ale aj na uskutočňovanie dobrých skutkov. Každému
Kubínčanovi je známe meno Gabriela
Matkulčíková. A práve majitelia fitnes
centra sa rozhodli darovať každý mesiac určité percento z tržby na pomoc
ľuďom, ktorí to potrebujú. V novembri
pani Gabriela prevzala prvú sumu. Tá
bola určená na podporu školného pre
študentku, ktorej rodina je v núdzi.
V decembri bol zas zisk z predaja mikín
s logom fitnescentra venovaný jednej
dolnokubínskej rodine v núdzi.
redakcia
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Obec Žaškov je plná talentov. Jedným z nich je aj niekoľkonásobná majsterka sveta v pretláčaní
rukou Barbora Bajčiová. Skromná dievčina vyštudovala obchodnú akadémiu v DK, kde sa vďaka
svojmu učiteľovi dostala k armwrestlingu. Odvtedy sa jej kariéra rozbehla a nemá konkurenciu.

I

Naposledy svoju výbornú formu potvrdila na šampionáte v Rumunsku,
odkiaľ si odniesla štyri zlaté medaily,
dve z juniorskej a dve zo seniorskej kategórie. „Neuveriteľné... Asi 2-3 týždne
po tom som si ešte celkom dobre neuvedomovala, čo sa mi podarilo dokázať. Najmä na majstrovstvách sveta,
ten neopísateľný pocit dostavil sa až po
pár dňoch,“ hovorí o zisku titulu Barbora Bajčiová. Zisk štyroch medailí naraz
z jedného turnaja sa pošťastil len trom
účastníkom: reprezentantke z Kazach
stanu, borcovi z Ruska a našej športovkyni. Novinári jej už inak nepovedia
ako „siláčka z Oravy“. „Keď som išla po
štvrtú medailu a počula som hlavného
organizátora a moderátora vysloviť svoje meno a fakt, že som v priebehu týž
dňa získala štvrté zlato, mala som slzy
v očiach,“ hľadá len ťažko slová majsterka sveta v pretláčaní.
OA ju nasmerovala na armwrestling
Žaškovčanka má šport v génoch. Jej
otec i starý otec sa venovali futbalu,
sama sa ako dieťa motala okolo ihriska.
Zlom nastal počas štúdia na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. Vtedy jej zachutil armwrestling, čo je pre
dievčatá nie celkom tradičná športová
disciplína. Spočiatku boli aj obavy, či sa
jej neobnoví dávnejšia zlomenina ľavej
ruky zo základnej školy, ale našťastie
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sa tak nikdy nestalo. „Môj bývalý telocvikár, pán profesor Skála, ma zavolal
na medziškolskú súťaž, ktorá sa konala
na priemyslovke v Kňažej. Bála som sa,
lebo som nevedela nič o pretláčaní. Nemala som skúsenosti s týmto športom,
videla som len nejaké videá na Insta
grame, ale to boli väčšinou odtrhnuté
a zlomené ruky. Trochu som sa teda
aj bála, no nakoniec som súhlasila, že
pôjdem a vyhrala som. Čerešničkou na
torte bolo, že súťaž sa konala na narodeniny môjho staršieho brata, ktorý
v ten deň dovŕšil vek dospelosti, “ spomína na svoje začiatky Barbora.
Neúspechy ju ďalej motivovali
Táto prvá úspešná lastovička naštartovala Barborinu kariéru. Začala trénovať a zúčastňovať sa súťaže Silná ruka
stredných škôl. Ako to však býva, lastovička ešte leto nerobí. Barborina cesta
k majsterke sveta v pretláčaní rukou
nebola priamočiara: pred šiestimi rokmi sa dostavil prvý vážnejší neúspech
na celoslovenskej úrovni vo finále Silnej
ruky, ktoré nevyhrala. Barboru však výsledok neodradil, naopak motivoval ju,
aby na sebe ďalej pracovala. Dnes trávi
každú voľnú chvíľu v posilňovni. „Vedela som, že musí prísť progres. Bez silového a psychického progresu to nejde.
Začala som na sebe pracovať, venovať
sa konkrétnym cvikom, ktoré sa majú
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vykonávať a o rok nato som získala prvý
titul majsterky sveta,“ hovorí Oravčanka. Momentálne sa Barbora pripravuje
na majstrovstvá Európy v Rumunsku
a na majstrovstvá sveta v Turecku, ktoré sa budú konať v Antalyi. To si vyžaduje dôkladnú fyzickú, psychickú, ale aj
technickú prípravu. „U nás súťažný rok
začína onedlho jarnými súťažami, nasledujú majstrovstvá Slovenska, ktoré
sa budú konať na prelome marca-apríla
tu na Orave v rodisku ďalších svetových
šampiónov - súrodencov Natálie a Stana Richterovcov. V polovici roka na prelome mája-júna bývajú majstrovstvá
Európy a potom okolo septembra-októbra sa uskutočňujú majstrovstvá sveta,“ vysvetľuje Barbora.
Po zisku siedmich zlatých medailí
z majstrovstiev sveta a ďalších siedmich z majstrovstiev Európy sa Barbora Bajčiová vlani rozlúčila s juniormi
a momentálne sa pretláča už v seniorskej kategórii. Barbora je tzv. „obojručná“, čo znamená, že v armwrestlingu
súťaží aj s ľavou, aj s dominantnou pravou rukou. Patrí do klubu WK Bul Team
Orava, kde trénuje pod vedením Petra Kasana. Sama sa však vydáva aj na
trénerskú dráhu, má za sebou kurz pre
prvú klasifikačnú triedu a aj podiel na
úspechu Miroslava Pavča z Námestova,
ktorý po dvoch rokoch tréningu skončil

foto: archív B. Bajčiovej

Barbore Bajčiovej nepovedia inak
ako siláčka z Oravy

tretí na juniorských majstrovstvách Európy. Našu úspešnú športovkyňu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach
alebo sa začnite venovať armwrest-

lingu. Záujem o tento šport na Orave
rastie aj vďaka Barborinmu príbehu,
ktorej snom je raz stáť pod olympijskými kruhmi. Doma, kde si vešia medaily,

vie, že medzi nimi ešte jedna chýba. Tá
z letnej olympiády.

Dielne SOŠ v Kňažej
získavajú nový výzor

Na novú fasádu pribudli teplovzdušné
vykurovacie jednotky. V poslednej fáze
sa obnoví podlaha. Na betón sa bude
vylievať liata epoxidová podlaha. Rekonštruovali sa aj priestory kotolne,
ktorá je odteraz centralizovaná len pre
tento objekt. Museli sme urobiť nanovo
všetky rozvody,“ ozrejmil Jozef Hládek.
Súčasťou rekonštrukcie je aj obnova
sociálnych zariadení a priestorov šatní.
Realizuje sa tiež výstavba toalety pre
imobilných. Bezbariérovosť objektu
bude zabezpečená bezprahovými úpravami dverí a zakúpením schodolezu.
„V minulosti sme mali šatne podelené
po rôznych miestnostiach. Teraz ich
centralizujeme. Všetky šatne budú na
jednom, maximálne dvoch miestach,
budú spojené s umyvárňami a sprchami. Aktuálne začíname aj s výmenou
elektroinštalácie. V prvotnom projekte
nebola plánovaná, museli sme ju doplniť,“ vysvetlil Jozef Hládek.

zhruba na dve polovice. Jedna išla do
stavebných úprav, druhá polovica ide
na materiálno-technické zabezpečenie.
Hlavne pre odbory strojárske, kde budeme mať kompletne celú novú dielňu,
ktorá sa bude skladať z obrábacích strojov a zariadení,“ uviedol Jozef Hládek.

Stavebné práce na komplexnej rekonštrukcii dielní Strednej odbornej školy
polytechnickej v Kňažej (SOŠP) pokračujú aj v tomto roku. Budovu, ktorá pochádza ešte zo 70-tych rokov minulého
storočia, prevzal zhotoviteľ začiatkom
letných prázdnin. Odvtedy vymenili strechu i okná, zriadili novú plynovú kotolňu
a budovu z väčšej časti zateplili. Práce sa
v zime presunuli do interiéru.
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„Museli sme prejsť komplexnými
búracími prácami. Na budove sa vymenili všetky okná. Tie staré boli oceľovej konštrukcie a mali vysoké tepelné
straty. Kompletne sa vymenil aj strešný
plášť, strop je tepelne zaizolovaný. Obvodový plášť budovy je už zateplený,
fasáda je dokončená z dvoch tretín,“
objasnil Jozef Hládek, zástupca riaditeľky SOŠP.
Dielne, učebne, kancelárie i šatne
Budovu dielní využívajú všetky strojárske, elektrotechnické a autoopravárenské učebné odbory. Okrem školských
dielní sa v objekte praktického vyučovania nachádzajú aj špecializované
odborné učebne a priestory kancelárií.
„V dielňach sa urobila komplexná výmena okien a takisto aj nové kúrenie.

Zmodernizujú aj technické vybavenie
Do nových dielní a odborných učební
sa však už väčšina starého vybavenia
nevráti. Naopak, pribudnú najmodernejšie zariadenia, ako napríklad CNC
frézy a sústruhy alebo špeciálny výučbový panel pre mechatronikov na výučbu pneumatických a hydraulických
systémov. Pre autoservis to bude napríklad nová brzdová stolica. „Celková
investícia do našej školy bola rozdelená

Nová vzduchotechnika v dvoch MŠ

zháňali finančné prostriedky,“ uviedol
vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ Michal Švento.

Samospráva sa snaží postupne vynoviť
jedálne v materských školách. Tentokrát prišla na rad nová vzduchotechnika
v dvoch, ktoré ju naliehavo potrebovali.

Nová vzduchotechnika bude všade
Samospráva chce novou vzduchotechnikou vybaviť každú jedáleň tunajších
škôlok. V prvom kole sa zamerala na tie
najviac nevyhovujúce. Jednou z nich
bola MŠ Na Sihoti. „V tejto škôlke bola
situácia najhoršia. Objavovali sa tu už aj
plesne, no tento problém sa nám vďaka
novej vzduchotechnike podarilo vyriešiť na konci roka 2021,“ doplnil Švento.
Nová vzduchotechnika bola urgentne
potrebná aj v MŠ Obrancov mieru, kde
bola rovnako zaznamenaná výrazná
vlhkosť. „Nová vzduchotechnika je pre

I

„Dbáme na to, aby sme jedálne materských škôl vybavili novou technikou. V poslednom období v nich
pribudli konvektomaty, nerezové stoly
a ďalšia kuchynská technika. Po čase sa
však ukázalo, že tieto nové zariadenia
produkujú oveľa viac vlhkosti a pary.
Urobili sme teda projekty v jednotlivých
materských školách a postupne sme

13 – školstvo

redakcia

V nových priestoroch od septembra?
Stavebné práce na komplexnej rekonštrukcii budovy dielní by chceli ukončiť
koncom júna, aby v septembri už mohli
žiaci nastúpiť do zmodernizovaných
priestorov. Celý projekt je financovaný z prostriedkov ŽSK a Integrovaného
regionálneho operačného programu.
„Projektu IROP predchádzala stavba
plynovej kotolne, ktorú nám zaplatil
náš zriaďovateľ. Na ňu teraz plynule
nadväzuje celá komplexná rekonštrukcia dielní. Jej hlavným cieľom je zvýšenie energetickej úspornosti budovy,
ale jej súčasťou je aj kompletná modernizácia vybavenia. Celkový náklad
je takmer 1,5 milióna eur. Veríme, že
budova bude odovzdaná koncom školského roku, priebežne dochádza aj
k vysúťažovaniu moderného vybavenia
a zariadenia dielní, takže možno počas
letných prázdnin by sa nám podarilo
všetko nasťahovať späť do dielní,“ dodala na záver riaditeľka SOŠP Adriana
Bellová.
redakcia
nás veľkou pomocou. Doplnila naše
nové výkonnejšie kuchynské spotrebiče, pracuje sa tu tak omnoho kvalitnejšie. Som veľmi rada, že sa nám jedáleň
podarilo už aj dozariaďovať antikorovým nábytkom. Máme tiež zakúpené
obkladačky a dlažby do kuchyne, ktorú
treba vynoviť. Verím, že sa to uskutoční
v priebehu leta,“ ozrejmila riaditeľka MŠ
Obrancov mieru Stela Mihálová.
Celková investícia do novej vzduchotechniky v MŠ Obrancov mieru bola
v sume 11-tisíc eur a v MŠ na Sihoti
13-tisíc eur. Najbližšie by sa novej vzduchotechniky mala dočkať MŠ Námestie
Slobody.
redakcia

www.tvdk.sk
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Medzi významnejšie budovy v pamiatkovej ochrane mesta
Dolného Kubína patria:

Országhovský dom č. 74 (na Jánoškovej ulici). Postavil ho
Mýdelka. Tu bola za krátky čas umiestnená aj evanjelická škola, na ktorej učil Dr. Juraj Janoška, bývalý generálny biskup
na Slovensku, slúžnovský úrad (pozn.: župa bola začiatkom
minulého storočia rozdelená na niekoľko slúžnovských okresov), učňovská a materská škola a detské jasle.
Smetanayovský dom č. 73 (na Matúškovej ul., ako aj ďalších
osem objektov). Vystavil ho A. Meško. Prešiel do vlastníctva
verejného notára Devékyho, a potom Ondreja Smetanaya,
bývalého starostu mesta Dolný Kubín. Tu bol aj poštový úrad.
Dom Juraja Diežku č. 70, na ktorého základoch postavil
Juraj Diežka v roku 1934 nový murovaný dom. Tu sa narodil
dňa 25. decembra 1856 Dr. Jur Janoška, generálny biskup ev.
cirkvi na Slovensku.
Starý farbiarsky dom Zimány - Sonmety č. 63, keď ešte
prekvitalo farbiarstvo na Orave.
Elektráreň, neskôr moderný valcový mlyn aj s parnou pekárňou. Teraz už novostavba pekární. Tu kedysi stál „Horný
mlyn kubínsky“ až do prevratu 1918-ho roku, keď ho urbarialisti predali Priemyselnému účastinárskemu spolku, ktorý tu
zriadil aj elektráreň. Od roku 1920 až do roku 1931 táto malá
elektráreň stačila zásobovať osvetlením celé mesto. Neskôr
sa stala súčasťou koncernu Žilinskej celulózky, ktorý tu v roku
1930 postavil nový moderný mlyn s kapacitou 300 vagónov
zbožia. Budova bola postavená nákladom pol milióna korún.

www.dolnykubin.sk

Veľká priestranná budova zvaná „Košikáreň“, ktorá až donedávna slúžila najrôznejším účelom. V 18. storočí bol tu pivovar, druhý bol pri stoličnom dome na základoch terajšieho
evanjelického kostola. Potom tu bol hostinec, kúpele, hasičská zbrojnica, stolárska dielňa, školská učebňa, košikárska
škola a po prevrate 1918 tiež miestnosť Čsl. Červeného kríža.
Evanjelická škola bola postavená v roku 1890. Na tejto škole
učil Hviezdoslavov učiteľ Adolf Medzihradský, keď ho „veľkomožní páni patronové“ ako národovca z leštinskej školy
vyštvali. Tu pôsobil aj Július Ballo, bývalý prednosta referátu
ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave. V tejto
budove bola neskoršie umiestnená aj materská a učňovská
škola a teraz i naďalej materská škola.
Hneď naproti stál donedávna, dnes už zvalený Matúškovský
dom č. 140. V tomto dome sa narodil Janko Matúška, tvorca
slovenskej hymny „Nad Tatrou sa blýska“. V tomto dome býval aj bývalý kubínsky podnotár Ferko Urbánek, známy spisovateľ slovenskej dramatickej tvorby, známy kultúrny pracovník aj v bývalej Meštianskej besede, autor prvých divadelných
hier a predstavení v minulom storočí. Dnes v blízkosti ZDŠ
Kohútov sad Dolný Kubín stojí Matúškov pamätný pomník.
Bencúrovský dom č. 47. Jedna časť tejto budovy od brány
bola tzv. „pastiereň“. Starý Dolný Kubín siahal až po túto budovu, ktorej pozemok potom odkúpil od mesta Bencúr.
Pred budovou Okresného súdu stála Kúria Lehotských. Bol
to dom tej istej typizácie, ako ešte dnes stojí vo Vyšnom Kubíne Kubínyiovská stará drevená kúria z roku 1683. Po zlikvidovaní „Ratúza“ na námestí mesto postavilo túto budovu
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Matúškova ulica (1972). Foto: Ján Brodňanský

Asi najzaujímavejšou časťou mestskej kroniky z roku 1972 je zápis, venujúci sa ochrane kultúrnohistorických pamiatok mesta. Vtedajší kronikár ho uvádza tým, že obdobne ako u väčšiny vyspelých krajín, stala sa i u nás starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva minulých generácií predmetom záujmu štátu. Ten prevzal na seba
povinnosť komplexne zabezpečovať prostredníctvom svojich orgánov ochranu kultúrnych pamiatok, ktoré predstavujú pre každú krajinu, oblasť, okres, mesto či obec
nenahraditeľné bohatstvo, kultúrny odkaz našich predkov. Dolný Kubín sa za posledných 50 - 100 rokov výrazne zmenil, pričom mnohé z nižšie uvedených objektov padlo
za obeť rozvoju mesta. Či to bolo vždy nevyhnutné, to ponecháme na zvážení čitateľa.

ako „Obecný dom“, v ktorom bola pred prevratom roku 1918
umiestnená aj „ovoda“, po našom materská škola. Mesto potom odpredalo budovu štátu, až do roku (1970) slúžila svojmu účelu. V minulom roku po presťahovaní súdu do novej
budovy sa táto renovuje pre účely Ľudovej školy umenia.
Budovu Obecného domu postavila Štátna sporiteľňa. Po
jej likvidácii prevzala ho Tatra banka, ktorá ho v roku 1930
predala mestu Dolný Kubín za 300 tisíc korún. Budova slúžila potom záujmom mesta ako Obecný dom. Tu boli úradné
miestnosti nielen starostu mesta, ale aj notariátu i s bytom
pre vedúceho notára. Na prízemí budovy bola umiestnená
Berná správa, Berný úrad a Dôchodková správa dolnokubínskeho okresu. Vo vestibule budovy je umiestnená „Pamätná
tabuľa padlých z I. svetovej vojny“, dielo akad. sochára Vojtecha Kriského. Bola odhalená dňa 4. mája 1932 v rámci Štefánikových osláv v Dolnom Kubíne.
Štátne školy boli postavené v r. 1894. Na tomto pozemku
mali pred veľkým požiarom 17. apríla 1893 postavené rodinné domčeky s hospodárskymi budovami tieto rodiny: Andelovci, Hattalovci, Marečkovci, Podziabaný-Trnkóczy, Marecký murár, Krevovci, Sárenovci, Mýdelka. Štátna správa tieto
pohoreniská odkúpila a postavila terajšiu veľkú budovu pre
školy. Na prízemí vznikla štátna ľudová a meštianska škola
a na poschodí Hviezdoslavove štátne gymnázium. Predtým
tu bola umiestnená aj Vyššia obchodná škola v r. 1895-1927.
Židovská synagóga bola postavená v roku 1894.
Čaplovičova bibliotéka, dnes Literárne múzeum P. O. H., bola
založená ešte v r. 1839 darovacou listinou Vavrinca Čaploviča.
Budova je postavená v roku 1902. V nej je umiestnený dar Vavrinca Čaploviča: vyše 30-tisícová zväzková knižnica. Oravské
a neskoršie Literárne múzeum, založené v r. 1925, bolo otvorené pre verejnosť v novembri 1954 pri príležitosti 33. výročia
Hviezdoslavovej smrti. Pred budovou stojí jeho pomník, ktorého základný kameň bol položený 28. októbra 1935 v rámci
matičných dní a slávností štátneho sviatku.
Hviezdoslavov dom č. 9 s pamätnou tabuľou Hviezdoslava,
dielom akad. sochára J. Pospíšila, odhalenou 30. augusta
1926. V tomto dome žil a pracoval náš veľký básnik Hviezdoslav po svojom návrate z Námestova od roku 1900 do roku
1921 a jeho manželka až do 31. októbra 1932, keď zomrela.
Evanjelický kostol je pekná gotická stavba vystavaná v rokoch 1893-1894. Murovaný, stavaný na mieste požiarom zničeného tolerančného kostola, ktorý zhorel 17. apríla 1893.
Bol postavený podľa plánov staviteľa Felixa Bullu. Vymaľoval
ho podľa návrhu Jana Hálu Anton Bodnár. Oltár, kazateľnica
a krstiteľnica je umelecké dielo Rezbárskej školy v Bardejove, najmä jej riaditeľa Morica Hőlzela. V predsieni kostola je
pamätný reliéf padlých Dolnokubínčanov v I. svetovej vojne
z rokov 1914-1918. Prvý kostol bol postavený z kameňa.
Evanjelici ho v roku 1627 rozšírili, hoci v písomných pamiatkach sa hovorí o postavení, a v roku 1725 barokizovali. Kostol sa spomína v Kalinkovej vizitácii roku 1666. Od roku 1708
bol v rukách katolíkov. Ako zvonári v Dolnom Kubíne pôsobili
v 16. a 17. storočí podľa zachovalých písomných pamiatok
Matej a Ondrej Fízel a Ján Balzer Wayzer.

Bývalý župný dom pri evanjelickom kostole je až donedávna
budova bývalého Okresného úradu, Okresného i Oravského
revolučného národného výboru. Teraz budova slúži Oravskej
galérii, Okresnej knižnici, Okresnému archívu, Pamiatkovému úradu a zložkám Národného frontu a Okresného domu
osvety. Jeho najstaršia časť od Kubínskeho potoka, tam, kde
je terajšia zasadačka, bývalá dvorana, bola postavená v roku
1686. Prvé poschodie začali stavať v roku 1757 a prístavbu
v roku 1847. Druhá nadstavba robila sa po ohni v roku 1895
a poschodie od budovy Steinerovho domu v roku 1935. Na
dvore boli pôvodné arkády prestavané v rokoch 1890-1895.
Župný erb je nad tympanónom. Staval ho staviteľ Slobodník
z D. Kubína. Stoličný dom bol často zväčšovaný. Stoličný úrad
odkúpil ešte aj Mankúšovský dom, ktorý spojil so Stoličným
domom. Je vidieť, že krídlo od Steinera bolo dlhšie ako od
evanjelického kostola. Mankúš bol súkromným lekárnikom.
Boli tu umiestnené rôzne úrady mesta i okresu, Okresný školský inšpektorát, Technický úrad a Zememeračský úrad.
Salzbergerovský dom č. 20, kde bola počas prevratu
umiestnená Tatra banka. V tejto budove sa vykonávali slovenské národné porady oravských národovcov a tu mali stredisko aj celooravské agitačné volebné obvody. Po prevrate
v roku 1918 v tomto dome zasadala Slovenská národná rada.
Dom prináležal predtým Antonovi Nádašimu. Tu sa narodil
12. februára 1866 aj Dr. Ladislav Nádaši - Jégé, okresný lekár
(fyzikus) a spisovateľ. Teraz po renovácii dom slúži našim ratolestiam - pionierom ako Okresný dom pionierov a mládeže.
Slávia, bývalý panský hostinec, tiež viackrát prestavaný. Na
prízemí budovy malo Oravské panstvo sklady a maštale. Istotne nie na vhodnom mieste uprostred námestia. Budovu
odkúpil od Oravského panstva Ján Petríček, hotelier, a dal ju
do poriadku. Poschodie upravil na kaviareň, hotelové miestnosti a izby. Veľká dvorana slúžila na reprezentačné plesy
a zábavy, kino, divadlá domácich ochotníkov i hosťujúcich.
Prvé javisko si tu postavili ochotníci Hviezdoslavovej besedy.
Neskoršie prevzal I. poschodie Okresný dom osvety so svojimi
metodickými oddeleniami a kinosálou, čitárňou a redakciou
okresných novín „Orava“. V čitárni okrem požičiavania kníh
sa usporadúvali v menšom rozsahu rôzne kultúrne podujatia
a besedy škôl a spoločenských organizácií. Teraz slúži Mestskému domu osvety.
Len prednedávnom zrúcali jeden z najstarších domov v Dolnom Kubíne, Radlinského dom č. 159, dnes na jeho základoch stojí moderný Dom služieb. V tomto dome sa narodil
Andrej Radlinský, kňaz, spisovateľ a zakladateľ Spolku sv. Vojtecha. Na dome bola pamätná tabuľa. V tomto dome sa narodil aj Dr. Milan Radlinský, viceprezident Pozemkového úradu a čestný občan mesta DK. Za života Ignáca Radlinského,
ktorý tu mal aj kanceláriu ako predseda Slovenskej národnej
rady (i strany), mali tu útulok a svoje zhromaždište národovci
- Slováci zo všetkých spoločenských vrstiev. Jeho manželka,
Češka, rodená Svobodová, priťahovala svojou krásnou dušou
celú dolnokubínsku, národne prebudenú spoločnosť.
(pokračovanie v ďalšom čísle)
originálny zápis z mestskej kroniky z roku 1972
spracoval Vladimír Adamec, kronikár mesta
text reflektuje dobu, nie názorové presvedčenie redakcie
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FOTOHÁDANKA
Viete, kde sa nachádza objekt na snímke?
Odpovede posielajte na
sutaz@dolnykubin.sk
do 15. marca 2022.
Vyžrebovaného výhercu odmeníme.
V januárovom čísle ste mali uhádnuť vkusne
zrenovovaný objekt Starej fary – Zborového domu
v Istebnom. Zo správnych odpovedí sme
ako víťazku vyžrebovali Zuzanu K.
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