Kubín
Uvidíme zvíťaziť Petra Sagana v Dolnom Kubíne?

Mestská polícia slúži v D. Kubíne už 30 rokov

V tomto roku zaviedli nonstop hliadkovú službu a chcú
vynoviť kamerový systém.

Rekonštruujú organ v katolíckom kostole

Jeho história siaha do roku 1894. Generálna oprava
by mala trvať štyri mesiace a stáť 32-tisíc eur.

Druhá etapa cyklistických pretekov Okolo Slovenska bude mať finiš v metropole dolnej Oravy.
Záverečný dojazd by podľa organizátorov mohol vyhovovať práve trojnásobnému majstrovi sveta.
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Preteky Okolo Slovenska povedú
aj cez Dolný Kubín
V dňoch od 14. do 18. septembra je na programe 65. ročník cyklistických pretekov Okolo Slovenska. Trasa povedie aj cez Dolný Kubín, kde bude končiť druhá a začínať tretia etapa. Na prvom
stretnutí zástupcov mesta s organizačným výborom podujatia organizátori predbežne potvrdili,
že najväčších domácich pretekov by sa mal zúčastniť aj trojnásobný majster sveta Peter Sagan.
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„Okolo Slovenska je asi najvýznamnejšie športové podujatie na Slovensku. Dostali sme sa do kategórie UCI
2.1, to znamená, že tu môžu štartovať
aj najväčšie svetové tímy. Tento rok sa
predstaví sedem profesionálnych tímov
najvyššej kategórie. Čerešničkou na
torte je štart Bora Hansgrohe s Petrom
Saganom, ktorý to má v programe. Už
aj vlani bol nahlásený ako účastník,
ale keďže pandémia preteky Tour de
France posunula do termínu Okolo Slovenska, Peter sa nezúčastnil. Verím, že
teraz bude situácia dobrá a Sagan preteky absolvuje,“ ozrejmil gen. riaditeľ
pretekov a prezident SZC Peter Privara.
Dolnokubínčania uvidia cyklistov na
štarte i v cieľovej rovinke
Preteky Okolo Slovenka budú mať štyri etapy. V D. Kubíne na ulici Športovcov pri zimnom štadióne bude svetový
pelotón finišovať druhú etapu vedúcu
zo Spišského Podhradia. Na ďalší deň
tam cyklisti odštartujú tretiu etapu a tá
bude končiť v Považskej Bystrici. Fanúšikovia tak budú môcť podporiť veľké
mená svetovej cyklistiky, pre ktoré to
bude posledná etapová previerka pred
majstrovstvami sveta. „Prídeme od Lúčok a cez Vyšný Kubín pôjdeme dva polkruhy. Cez cieľovú pásku pôjdeme len
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raz, pretože konvoj pretekov je veľký
a v centre by sa to nedalo uskutočniť,
lebo každý tím má veľké autobusy a nákladné autá. Skutočne ma očaril dojazd
pri vašom aquaparku a zim. štadióne.
Myslím, že to bude mať svoje čaro a už
teraz sa teším. D. Kubín je krásne mesto
a ľudia sú tu srdeční. Zároveň nás teší,
že spoločne spravíme niečo aj pre propagáciu regiónu,“ vysvetlil zostavovateľ
trate a veliteľ konvoja Stanislav Holec.
Preteky obmedzia dopravu
Detaily trás sa ešte dolaďujú. Preteky
si budú vyžadovať aj dopravné obmedzenia v meste a na určitých uliciach
sa v priebehu podujatia nebude môcť
parkovať. So všetkými zmenami budú
obyvatelia D. Kubína v predstihu oboznámení. „Do septembra je ešte čas, občania sa všetko vopred dozvedia. Cestnú infraštruktúru tu hodnotím veľmi
dobre, pre každého diváka sú v cyklistike zaujímavé najmä stúpania a dojazd.
Ja som staval celú trať a ten dojazd so
zákrutou tesne pred cieľom bude výnimočný, dúfam, že Petrovi Saganovi sa
tu podarí vyhrať,“ dodal S. Holec.
Fanúšikov čaká sprievodný program
Okrem priamych prenosov a záznamov
z pretekov, ktoré bude vysielať RTVS,

2 – šport

o podujatie prejavil záujem aj svetový
športový televízny kanál Eurosport.
Toto vysielanie však musí finančne
podporiť vláda a organizátori vo veci
ešte rokujú. Súčasťou pretekov Okolo
Slovenska budú aj sprievodné aktivity
v meste, ako vyhodnotenie najlepších
pretekárov, kultúrny program, športové
exhibície či cyklojazda pre verejnosť.
„Okrem profesionálnej cyklistiky je tu
aj amatérske podujatie Energia na kolesách, kde si každý fanúšik môže sám
na bicykli vyskúšať posledné kilometre,
ktoré pôjdu aj profesionálni cyklisti.
Budú tu sprievodné akcie, vždy chodí
s nami nejaká známa slovenská kapela
alebo spevák. Rovnako dávame možnosť vystúpiť aj domácim, lokálnym
umelcom, či už sú to umelecké školy,
detské súbory alebo nejakí začínajúci
hudobníci,“ doplnil Peter Privara.
Prípravné stretnutia organizačných
tímov budú ďalej prebiehať v malých
skupinách. V čase, keď preteky povedú
cez D. Kubín, sú u nás naplánované aj
dni mesta a jarmok, ktorý sem už sám
o sebe priláka množstvo ľudí. Organizácia oboch podujatí sa bude odvíjať od
pandemickej situácie na Slovensku.
redakcia

Naj športovci mesta
dostali ocenenia
Uplynulá športová sezóna bola ovplyvnená pandémiou a športovci mali pri
svojich výkonoch sťažené podmienky. No
aj napriek tomu viacerí zaznamenali výborné výsledky a úspešne nás reprezentovali doma i vo svete. V utorok 11. mája
si najúspešnejší športovci mesta Dolný
Kubín za rok 2020 na radnici prevzali za
svoju činnosť ocenenia.
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Najúspešnejším športovcom za uplynulý rok sa stal Martin Sagan, ktorý
vlani vybojoval titul seniorského majstra sveta v klasickej kulturistike a tiež
druhé miesto v podkategórii Games
Classic Bodybuilding.
Titul chce tento rok obhájiť
Reprezentant FC Dynamic Dolný Kubín
bol na udeľovaní ocenení už po tretíkrát. „Som za to veľmi vďačný a veľmi si
to vážim, stále si užívam priateľskú atmosféru v Dolnom Kubíne a cítim sa tu
super. Dal som do toho veľmi veľa úsilia,
spoločne s trénerom Petrom Kokoškom
sme sa pripravili a jednoducho to vyšlo.
Určite by som sa na tomto udeľovaní
cien chcel ocitnúť aj o rok, plánujem
ísť na majstrovstvá sveta a obhájiť titul,
aby sme sa tu znova videli,“ povedal
Martin Sagan. Úspešnými športovcami sa bez určenia poradia stali aj Martin Stanovský, Peter Tatarka, Kristián
Meško, Adam Lasok, Soňa Stanovská,
Jakub Stanovský, Dominik Chovanec,
Michal Holub a Filip Lizák.
Vzpierači opäť prví
Ocenenie za najlepší športový kolektív
mesta si odniesol HITS vzpieranie Dolný Kubín. Uplynulý rok už desiatykrát
v rade vyhrali Slovenskú ligu, čo sa
doposiaľ žiadnemu inému tímu nepo-

darilo. „Aj keď bola sezóna skrátená
a namiesto troch kôl prebehli iba dve,
náskok, ktorý sme si vytvorili po druhom kole, by nám asi stačil aj na tretie
kolo. Všetky naše družstvá sa minulý rok
umiestnili dobre, aj keď sme pretekali
v oklieštenom režime, keďže situácia
v spoločnosti je taká, aká je. Sme s výkonmi spokojní a sme radi, že mesto na
nás myslí. Je to pre nás veľké zadosťučinenie,“ ozrejmil Tomáš Chovanec z HITS
Vzpieranie Dolný Kubín. Za dlhoročnú
prácu pre rozvoj športu v meste Dolný
Kubín dostali ocenenia okrem kolektívu HITS Vzpieranie D. Kubín aj Tenisový
klub D. Kubín, atletický oddiel TJ Orava
Dolný Kubín a Klub lyžiarov Oravy.
Aj cez pandémiu usporadúvali súťaže
Za úspešných športovcov veteránov vyhlásili Petra Sládeka, Jána Mičíka, Petra
Janíčka, Jozefa Dibdiaka a Jaroslava
Lupáka. „Korona nebola asi pre nikoho
priaznivá, ale my, atléti, sme stihli všetky preteky. Boli sme na majstrovstvách
Slovenka všetkých kategórií, získali sme
aj nejaké medaily a ocenenia. Doma sa
nám podarilo veľmi úspešne uskutočniť niekoľko pretekov, z toho dvakrát
majstrovstvá Slovenska. Je úžasné, že
napriek pandemickej situácii, ktorá tu
vládne, mesto nezabudlo na svojich
športovcov a športové kluby, ktoré Dolnému Kubínu roky šíria dobré meno,“
skonštatoval Jaroslav Lupák z TJ Orava Dolný Kubín. Ocenenia za výbornú
reprezentáciu mesta udelili aj mladým
pretekárom do 15 rokov. Úspešnými
športovcami sa stali Michaela Porvazníková, Margaréta Moskáľová, Petra
Škulcová, Jaroslav Juraj Lešňovský,
Ema Mikulášová, Karmen Kútna a Ema
Matejčíková.
Športu obetoval celý život
Laureátmi za dlhoročnú prácu pre rozvoj športu v meste Dolný Kubín sa stali
Ján Smolka a Eduard Moravčík. Druhý
menovaný má viacero trénerských
a rozhodcovských kvalifikácií. V poslednom čase sa venuje hlavne tenisu a túto
hru naučil vyše 500 ľudí z mesta a okolia. Robil prvého správcu a trénera na
tenisových kurtoch TJ Slávia Dolný Kubín a 10 rokov na tenisových kurtoch na
Brezovci. Vybudoval dva tenisové kurty
pri Základnej škole v Kňažej, kde pôsobí
dodnes. „Som veľmi rád, že si na mňa
spomenuli. Päťdesiatšesť rokov som
v Dolnom Kubíne a každý deň športujem. Kiežby mi zdravie ešte slúžilo.
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Dvadsaťpäť rokov som usporadúval
medzinárodný tenisový turnaj, kde sa
zúčastňovali aj primátori a viacerí zástupcovia mesta. Teraz mi už v práci pomáha syn a trénujeme prakticky každý
deň, šport je moje všetko,“ neskrýval
radosť z ocenenia Eduard Moravčík.

Podpora našich hráčov je prvoradá
Ján Smolka svoju športovú činnosť zameral na futbal. Začínal v Dolnom Kubíne a v doraste hrával od 14-tich rokov.
Dva roky bol posilou tímu Slovan Bratislava, neskôr s ďalšími štyrmi hráčmi zo
Slovana nastúpil do D. Kubína a v roku
1968 dosiahli prvý historický postup do
divízie. Po skončení futbalovej kariéry
sa začal venovať trénovaniu mládeže
a aj dospelých. „Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí mi dali dôveru
a vážia si moju prácu, ktorú som odviedol počas svojej športovej kariéry.
Samozrejme, som šťastný, že si na moju
činnosť spomenuli. Páči sa mi, že sa
v MFK DK znovu venujeme našim deťom a hráme futbal s našimi hráčmi.
Človek má úplne iný pocit, keď ide na
štadión a vidí domorodých futbalistov,
Dolnokubínčanov alebo chlapcov z blízkeho okolia. Myslím si, že tento smer je
správny, venujme sa našim deťom, robme všetko pre našu mládež a výsledky
sa ukážu,“ dodal J. Smolka.
O ocenených rozhodla komisia školstva, mládeže a športu pri ms. zastupiteľstve na základe nominácií športových klubov mesta. Hodnotila výsledky
dosiahnuté na domácich i medzinárodných súťažiach v roku 2020.
redakcia; foto: redakcia
Pozrite si záznam
z odovzdávania ocenení.
Stačí načítať QR kód.
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Za štyri hodiny vyzbierali
vyše 200 vriec odpadu
Sviatok práce oslávili Dolnokubínčania jarným upratovaním a skrášľovaním mesta. Desiatky dobrovoľníkov za necelé štyri hodiny vyzbierali viac ako 200 vriec odpadu. Obyvatelia upratovali okolie svojich obydlí a tiež verejné priestranstvá vo
všetkých častiach mesta.

foto: redakcia
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„Je ľahké niečo odhodiť, ale je ťažšie potom sa zdvihnúť
a zahodiť to do kontajnera, kam to patrí. Sme radi, že sa DK
zapája do takýchto aktivít a dúfame, že časom ich bude viac,
budú populárnejšie a ľudia sa zapoja vo väčšom množstve,
aby sme mali naše okolie čisté a pekné,“ skonštatoval obyvateľ ms. časti Kňažia, ktorý sa pridal k jarnému upratovaniu.
Jarné skrášľovanie mesta sa organizovalo už šiesty rok
Akcia najskôr začínala ako upratovanie Brezovca, neskôr
sa rozšírila na celé mesto i jeho okolie. Pekné počasie využili na prácu bytové spoločenstvá, dobrovoľníci z viacerých
častí mesta, obyvatelia nocľahárne, dobrovoľné hasičské
zbory a aj základné školy. „Ako každý rok sme sa opäť zišli
na celomestskom upratovaní a skrášľovaní nášho Dolného
Kubína. Aj v týchto ťažších pandemických časoch, keď nie je
až tak úplne jednoduché sa stretávať a zhromažďovať sa, sa
v rámci celého mesta prihlásilo množstvo ľudí. Upratuje sa vo
všetkých mestských častiach. Niektorí prišli aj k nám na námestie, kde sme mali pripravené aspoň nejaké občerstvenie
vo forme vody, energetického nápoja a zároveň vrecia, rukavice, respirátory a všetko, čo bolo pri upratovaní potrebné,“
ozrejmil primátor Dolného Kubína Ján Prílepok.
Dolnokubínčania môžu v upratovaní pokračovať naďalej
Technické služby sprístupnili občanom svoj zberný dvor, aby
tam mohli zvážať všetky odpady, ktoré vyzbierajú pri svojich
domoch, bytovkách a v ich okolí. „Budeme otvorení každú
sobotu od ôsmej do pol dvanástej a každú stredu od rána až
do pol šiestej popoludní. Otvorení sme do odvolania,“ povedala Jana Kazimírová z technických služieb. Aktivisti a dobrovoľníci počas prvomájového upratovania tiež odburinili atletickú dráhu, dočistili ju a pripravili na letnú sezónu. Členovia
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obč. združenia Prameň zas vyčistili priestor okolo záhradkárskej osady s potôčikom a plánujú zrevitalizovať jej okolie.
redakcia

Antuková bežecká dráha je už
pripravená na letnú sezónu
Atletická dráha na Brezovci je už vyčistená a otvorená pre športovcov. Dobrovoľníci okolo občianskeho združenia Aktív Relax
sa o trať starajú už šesť rokov, antuku na športovisko zabezpečila iniciatíva Tvoj Kubín - tvoje mesto.
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„Tento rok sa do čistenia a údržby dráhy zapojili obč. iniciatíva Tvoj Kubín, žiaci ZŠ P. Škrabáka, o. z. Aktív Relax a so
strojom nám prišli pomôcť z firmy Pracovné odevy CeHaTex.
Sypaniu antuky predchádzala aj jarná brigáda, počas ktorej
dievčatá z obč. združenia odburinili okraje dráhy a tak ju
pripravili,“ vysvetlila Emília Jurčíková z OZ Aktív Relax. „Aj
tento rok sme sa zapojili do prípravy atletickej dráhy a trošku
sme upravili tento areál. Dokopy sme priviezli päť ton antuky
z Tvrdošína a následne sme ju tu rozplanírovali,“ dodal Peter
Jonák z občianskej iniciatívy Tvoj Kubín - tvoje mesto.
Atletickú dráhu využívajú rôzne generácie ľudí, atléti, bežci,
priaznivci rýchlej chôdze a tiež nadšenci nordic walkingu.
15. mája sa na trati uskutočnilo podujatie Nordic walking
maratón v rámci svetového dňa venovaného tomuto športu.
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Nebezpečné stromy
na židovskom cintoríne
už vyrúbali a vyčistili ho
8. mája, keď si pripomíname Deň víťazstva nad fašizmom, sa
štyridsať dobrovoľníkov zapojilo do čistenia a revitalizácie židovského cintorína. Toto upratovanie bolo poslednou fázou
pred stavaním náhrobkov, ktoré zabezpečí už jeho majiteľ
– Židovská náboženská obec. Tá tam vybuduje lapidárium
a miesto posledného odpočinku niekdajšej miestnej židovskej
komunity sprístupní verejnosti.
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„Židia majú taký sviatok, je to 8. september – Deň holokaustu a naším snom a víziou by bolo, keby sa cintorín mohol otvoriť už v tento dátum. My sa budeme naďalej usilovať
a hľadať ďalšie výzvy, ako by sme mohli miesto revitalizovať.
Chceli by sme napríklad zachovať múry ceremoniálnej haly
a schody, ktoré tú halu spájali s ostatnou časťou cintorína,“
ozrejmila Emília Jurčíková z OZ Aktív – Relax.
Poupratovali pozostatky po vyrúbaných problémových
drevinách a skrášlili vstup
S odstraňovaním prestarnutých stromov na cintoríne sa začalo v marci. Rozhodnutie vydalo mesto Dolný Kubín, pretože
stromy a kry boli náletové a predstavovali hrozbu pre hroby
i pre návštevníkov pietneho miesta. „Niektoré dreviny boli
vyvrátené, polámané, čiže ich bolo potrebné sanovať skôr,
ako sa začne s ďalšími prácami. Tie nebezpečné sme všetky
odstránili, ale postupne budeme musieť pristúpiť aj k výrubu
ďalších stromov, ktoré vyrastajú priamo z hrobov a náhrobkov,“ vysvetlila Emília Jurčíková. Počas brigády tiež skultúrnili aj samotný vstup do cintorína, kde boli nedávno osadené
informačné panely. Pozdĺž schodiska vysadili ruže a celkovo
upravili priestor pri vchode na pietne miesto. „Myslíme si, že
lokalita si zaslúži úctu a pozornosť ľudí. Prajeme si, aby sa
cintorín stal miestom, kde sa ľudia budú môcť pokojne prejsť
a stráviť tu nejaký čas. Je dôležité, aby sa ukázalo, že židovská história, ktorá v Dolnom Kubíne bola, no vytratila sa, tu
má naďalej svoje miesto,“ povedala Natália Jurčíková z OZ
Aktív – Relax.
Gymnazisti pomáhajú v rámci projektu
Do čistenia židovského cintorína sa zapojilo občianske združenie Aktív – Relax, ktoré jeho správu prebralo po Albíne

Pánikovej, občianska iniciatíva Nespi, Kubín a tiež ďalší dobrovoľníci. Ruku k dielu priložila aj trieda kvarta z Gymnázia
P. O. Hviezdoslava. Starostlivosť o pietne miesto si vybrali ako
aktivitu v rámci medzinárodného projektu, do ktorého sú zapojení. „Náš projekt sa volá The Guardians of the local heritage, čo znamená strážcovia miestneho dedičstva. Naši žiaci
si vybrali práve Židovský cintorín v Dolnom Kubíne a jedna
z aktivít je, aby sa o miesto starali, aby sa mohol zachovať
pre ďalšie generácie. Preto sme veľmi uvítali, že nás prizvali aj
na túto akciu,“ povedala profesorka Gymnázia P. O. Hviezdoslava Oľga Dudášová. „Rozhodovali sme sa ešte medzi Bajčiovou vežou a katolíckym kostolom. Nakoniec sme si vybrali
toto miesto, pretože si myslíme, že si treba uctiť pamiatku
holokaustu. Títo ľudia tu už nemajú potomkov, ktorí by sa
o cintorín mohli postarať, čiže sme si to zobrali za svoje a rozhodli sme sa, že to tu prídeme vyčistiť a uctiť si ich pamiatku,“
dodala študentka kvarty.

Miesto môže slúžiť na vzdelávanie a výklad histórie
Podľa Dolnokubínčanov by na mieste posledného odpočinku
židovských predkov mohol vzniknúť priestor, kde by sa najmä mladým približovala história, ktorá nie je až taká ďaleká.
Pre verejnosť a študentov by sa tam mohli konať prednášky či
besedy. „Myslím si, že na všetkých stupňoch škôl existuje príležitosť, pokiaľ sa preberá učivo o druhej svetovej vojne, zaradiť do vyučovania aj návštevu takýchto miest a dozvedieť sa
čo najviac. Je veľmi dôležité, aby človek poznal okolie, v ktorom žije, po všetkých stránkach. Toto je súčasť histórie nášho
života a aj samotného Dolného Kubína,“ povedala členka Komisie revitalizácie zelene Oľga Removčíková. „Deti a študenti
by mohli navštevovať toto miesto spolu s vyučujúcimi, aby sa
dozvedeli, ako sa veci mali v minulosti, aby pochopili, čo sa
stalo a že sa to v budúcnosti už nesmie zopakovať. Prišli sme
sem pomôcť, pretože chceme niečo urobiť pre mesto a vyrovnať dlh, ktorý máme voči tým, ktorí tu ležia. Je veľmi smutné,
že niektorí ľudia dodnes spochybňujú históriu a nevedia sa
jej postaviť čelom,“ doplnil jeden z účastníkov brigády.
Dobrovoľníci zhrabali konáre a starú trávu z celého cintorína,
odkryli a zdvihli náhrobné kamene, vyčistili schody a upravili
vstup pred informačnými tabuľami. Občianske združenie Aktív – Relax sa bude naďalej podieľať na úprave priestoru, no
financovanie stavby kameňov bude mať v gescii už Židovská
náboženská obec.
redakcia; foto: redakcia
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Pred ZŠ P. Škrabáka vytvoria
tridsať parkovacích miest
Jednou z najväčších investícií v rámci cestnej infraštruktúry v roku 2021 v Dolnom Kubíne je riešenie dopravnej situácie pred ZŠ Petra Škrabáka na Brezovci. Investičná akcia za predpokladaných 350-tisíc eur počíta s rozšírením parkovacích miest a s rekonštrukciou napájacích komunikácií pre bezpečný príchod a odchod žiakov základnej i susednej strednej zdravotníckej školy.
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„Ide o posledné parkovanie, ktoré nie
je v Dolnom Kubíne pri základných
školách vyriešené. Zároveň chceme
stabilizovať dopravnú situáciu a kolízne
situácie, ktoré vznikali pri dovážaní detí
do základnej školy rodičmi. Prichádza
preto k zriadeniu parkovacích miest,
oprave a rekonštrukcii dvoch komunikácií, príjazdovej a odjazdovej, napojením na ulicu Dukelských hrdinov.
Súčasťou realizácie je odvodnenie všetkých spevnených plôch a umiestnenie
trinástich svietidiel verejného osvetlenia,“ vysvetlil Pavol Starek, vedúci
odboru výstavby a živ. prostredia MsÚ.
„Najväčšie problémy sú vždy ráno, keď
rodičia vozia svoje deti a medzi treťou
- štvrtou poobede, keď prídu po ne. Tie
autá sa tu rôzne krútia, stretávajú, potom je tu taký nespevnený svah, tam sa
točia. Nedaj Bože, keď je ešte napršané,
je všade blato a šmýka sa im. Takisto
ten príjazd do školy pomedzi garáže,
ideme súčasne s autami. My sme dali
robiť rodičom takú anketu v septembri
minulého roka a väčšina z nich videla
problém práve v tom, že nemali ako
bezpečne prísť do školy. Druhá vec, kde
je problém, je dovoz zásobovania do
školskej jedálne. Keď sú tu nastavané

www.dolnykubin.sk

autá, pán so zásobovaním jednoducho neprejde,“ zdôraznila riaditeľka ZŠ
P. Škrabáka Mária Studeničová.
Parkovisko, oprava ciest a osvetlenie
Pred Základnou školou Petra Škrabáka by malo pribudnúť viac ako tridsať
parkovacích miest. Cez deň ich budú
využívať rodičia žiakov a učitelia, po
vyučovaní tam budú môcť parkovať
aj obyvatelia susedných ulíc Martina
Hattalu a Dukelských hrdinov. Parkovacie plochy aj komunikácie budú
mať vlastné odvodnenie a odlučovače
ropných látok. „Dôjde k rekonštrukcii
prístupovej komunikácie, ktorá vychádza z ulice Dukelských hrdinov. Prejde
pomedzi radové garáže ku škole a vráti
sa plynule po jednosmernej komunikácii naspäť na Dukelských hrdinov. Tu
dochádza k rekonštrukcii oboch komunikácií, k rozšíreniu i odvodneniu a pribúdajú aj body osvetlenia popri ceste.
Parkovisko pozostáva z troch plôch, to
pôvodné zrekonštruujeme a vytvoríme
dve nové,“ ozrejmil Pavol Starek. „Ja
sa z toho teším. Jedna vec je vizuálna.
Aby sme nežili na stavenisku a aby sme
žili v peknom prostredí a druhá vec je
tá bezpečnosť. Do školy sa má chodiť
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predsa bezpečne a pre radosť a nie ráno
mať desať minút strach, kade to dieťa
prejde,“ dodala riaditeľka ZŠ P. Škrabáka. „Rekonštrukcia dbá aj na to, aby
nedošlo k znevýhodneniu užívateľov
radových garáží. Dokonca sa ešte urobí
opatrenie, aby nedochádzalo k eróziám
okolo nich,“ dodal Pavol Starek.
Do lokality už v minulosti investovali
Z hľadiska dopravy bude okrem automobilov vyriešený aj pohyb chodcov
a servis letnej a zimnej údržby vykonávaný technickými službami. Mesto nedávno do tejto lokality už investovalo.
V roku 2018 pri garážach na ulici Martina Hattalu v rámci zrekonštruovanej
siete verejného osvetlenia umiestnilo
šesť nových svietidiel a osvetlilo aj prestrešené schodisko smerujúce ku škole.
Pripravovaná investícia za 350-tisíc eur
by mala byť realizovaná v tomto roku.
Odbor výstavby mestského úradu aktuálne finalizuje projektovú dokumentáciu. Potrebné finančné prostriedky
schválili poslanci na aprílovom mestskom zastupiteľstve.
redakcia

Z parkovísk miznú
prenosné garáže
Plechové, betónové i drevené. Prenosné
parkovacie garáže boli desiatky rokov
súčasťou mestských častí a sídlisk. Dnes
sa mesto Dolný Kubín snaží apelovať na
ich vlastníkov, aby ich z verejných parkovacích miest začali odstraňovať. Má to
jednoduchý dôvod. Jedna takáto garáž
zaberá aj jeden a pol bežného parkovacieho miesta.

I

Odstránením prenosných garáží
by mohli vzniknúť desiatky nových
parkovacích miest, ktoré sú potrebné
hlavne na sídliskách a samosprávu by
okrem nového dopravného značenia
nič nestáli. „Ide sa o garáže na uliciach
Okružná, Bysterecká a na ulici Martina
Hattalu. V týchto lokalitách je ich celkovo 19, pričom po odstránení týchto
garáží by mohli obyvatelia využívať až
31 parkovacích miest, čo je o 12 viac,“
vysvetlil Miroslav Kosmeľ, vedúci odboru dopravy a miest. hospodárstva
MsÚ. „Po odprataní garáží pristúpime
k tomu, že preznačíme parkovacie

V dotazníku sa
vyjadrili k MsKS
Mestské kultúrne stredisko čaká celková
rekonštrukcia. K pripravovaným zadaniam pre architektonickú súťaž sa aktívne stretáva pracovná skupina, ktorá
vypracovala celkové zhodnotenie aktuálneho stavu budovy a všetkých priestorov, a tiež vytýčila ciele rekonštrukcie
z pohľadu využitia prevádzkovateľom.
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Skupinu však zaujímala aj mienka
verejnosti a návštevníkov strediska,
preto ich nechali svoje názory a nápady vyjadriť v dotazníku. „Zverejnili sme
ho v elektronickej forme na internete
a vyšiel aj v novinách. Do dotazníka sa
od 11.3. do 10.4. spoločne zapojilo 364
respondentov. Najviac problematika
MsKS zaujímala strednú generáciu ľudí
od 26 do 45 rokov,“ ozrejmila riaditeľka
MsKS Jana Greššová. Najviac odpovedali domáci Dolnokubínčania, pričom
podstatné zastúpenie mali obyvatelia
Bysterca. Pri návštevnosti MsKS medzi
odpoveďami dominovala kultúra ako
divadelné predstavenia, koncerty, iné
podujatia a tiež reštaurácia.

plochy a získame tak viac parkovacích
miest,“ doplnil primátor Ján Prílepok.
Avizujú projekt menšieho parkoviska
Na ulici Martina Hattalu by dokonca
podľa pripravovanej štúdie namiesto
ôsmich betónových garáží mohlo vzniknúť aj menšie parkovisko s 18-timi
a po stavebných úpravách aj 36-timi
parkovacími miestami. „Projekt hovorí
o tom, že buď tam bude jednostranné
alebo obojstranné parkovanie. Musíme
však ešte vyriešiť vysoký oporný múr
a možnosť pádu drobných predmetov
na kapoty áut. Zatiaľ bude parkovanie
na opačnej strane, aby nedochádzalo
k ohrozovaniu vozidiel. K tomu však
môžeme pristúpiť až po odstránení spomínaných garáží,“ objasnil primátor.
Prenájmy plôch boli neefektívne
Mesto Dolný Kubín už aktuálne nepovoľuje záber verejného priestranstva
formou prenosných garáží a neprideľuje ani nové miesta. Na neefektívnosť
týchto prenájmov poukázal aj hlavný
kontrolór mesta. „Finančné prostriedky, ktoré vyberáme za záber takéhoto
priestranstva, sú veľmi zanedbateľné,
Návštevníkom chýba zeleň
Dotazník obsahoval tiež voľné otázky,
kde mohli respondenti vyjadriť svoj názor. Ľuďom v MsKS chýba bufet, kaviareň, čitáreň či sedenie na chodbe, ktoré
by sa dalo využívať počas kultúrnych
akcií. Ďalej bezbariérový prístup do časti nad reštauráciou, či lepšie technické
vybavenie v estrádnej sále. „Z odpovedí
nás zaujala aj oddychová zóna v átriu,
posedenie na chodbe, malá botanická
záhrada a oživenie priestoru zeleňou.
Padli nápady, že terasa za estrádnou
sálou by sa mohla zrekonštruovať, aby
tam vznikla mini záhrada, skleník, motýlia záhrada či park s lavičkami. Z po
dujatí prišiel nápad na tančiareň. Nevyhli sme sa aj kritike, za čo sme vďační,
pretože to nás posunie ďalej. Upozornenia boli hlavne na zlé značenia priestorov, info tabule, info o podujatiach,
chýbajúce sedenie v dolnej chodbe či
propagácia,“ vysvetlila riaditeľka MsKS.
Na námestí chcú oddychovú zónu
Druhá časť dotazníka sa týkala Námestia Slobody, ktoré je prirodzene prepojené s MsKS a tiež sa využíva na rôzne
podujatia. Dolnokubínčania by si priali, aby sa tam akcie organizovali ešte
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sú na úrovni 46 eur za jednu garáž ročne, čo je veľmi málo,“ upozornil Miroslav Kosmeľ. „Po desaťročiach, keď to
takto normálne fungovalo, už bolo nevyhnutné tento režim začať meniť. Sme
si vedomí, že keď má niekto dlhé roky
takto umiestnenú garáž, nemôžeme
to meniť zo dňa na deň. Preto sme už
v predstihu, ešte minulý rok, oznámili
všetkým majiteľom takýchto garáží, že
v roku 2021 ukončíme možnosť takéhoto záberu a naozaj s veľkým časovým
predstihom sme im poslali oznámenie
o tom, že budú musieť svoju garáž presťahovať,“ ozrejmil Ján Prílepok.
Zmizla už viac ako polovica garáží
Mesto vlastníkov vyzvalo, aby svoje
prenosné garáže odstránili z verejného
priestranstva do 30. apríla tohto roku.
Z devätnástich garáží zmizlo zatiaľ desať. „Všetkých ostatných opätovne vyzveme. V prípade, že ich neodstránia
ani v náhradnom termíne, čaká nás
súdny proces a na základe rozhodnutia
súdu bude potom takáto garáž vyprataná,“ uviedol Miroslav Kosmeľ.
redakcia
častejšie. Majú záujem o streetfood,
priestor pre umelcov a letné exteriérové aktivity. „Ľuďom chýba oddychová
zóna, tienenie, lavičky, sedenie, nové
prvky verejnej zelene. Dotkli sa aj témy
pódia, priestoru na podujatia, pitnej
fontány alebo osviežovacích prvkov
a vytkli aj to, že v lokalite Veľkého Bysterca chýbajú verejné toalety,“ povedala Greššová. Na myšlienku realizovania
tržnice im prišli pozitívne aj negatívne
ohlasy. Ľuďom sa tiež nepáči hlučná
mládež a návštevníci pohostinstva, ktoré je hneď vedľa. Námestiu podľa odpovedí chýba nejaký výnimočný prvok,
ktorý by tam pritiahol peších.
Pripravujú zadanie pre architektov
Výsledky dotazníka už vyhodnotili, teraz sa čaká na elektronické spracovanie
zakreslenia budovy, pretože to, ktoré
majú k dispozícii, je ešte v papierovej
forme. Tým by prípravná fáza vyvrcholila. Zadanie pre architektonickú súťaž
na rekonštrukciu budovy a námestia
bude už posledným krokom.
redakcia
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Mestská polícia slúži
v Dolnom Kubíne už 30 rokov
Mestská polícia v Dolnom Kubíne má 30 rokov. Zriadili ju poslanci na mestskom zastupiteľstve
presne 25. apríla 1991. O rok neskôr do jej radov vstúpil súčasný náčelník Dušan Medzihradský,
ktorý je v poradí tretím mužom na jej čele. Takto si spomína na začiatky ms. polície v Kubíne.
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„Nastúpil som v máji roku 1992 spoločne s terajším zástupcom Branislavom Medveckým. Čiže sme tam už 29
rokov a v máji sa prehupneme tiež do
tej tridsiatky. Sprvoti bola veľká fluktuácia príslušníkov mestskej polície. Bolo
to niečo nové. Musíme si povedať, že
dovtedy mestská a ani obecná polícia
neexistovala. Spočiatku to bolo chaotické, napríklad každá mestská polícia
mala také uniformy, ako rozhodol náčelník, respektíve mesto a poslanci. Teraz sú uniformy zjednotené zákonom,“
spomína Dušan Medzihradský, náčelník
mestskej polície v Dolnom Kubíne.
Sú verní profesii a slúžia aj celý život
Počas tridsiatich rokov si uniformu
mestskej polície oblieklo celkom 36
príslušníkov. Každoročne ich kolektív
tvorilo od desať do trinásť členov. Momentálne ich je jedenásť a ďalší policajt sa na výkon povolania pripravuje.
„Spočiatku tu niekto robil mesiac, niekto dva. Máme trend, že okrem mňa
a zástupcu, ktorí tu už budeme 30 rokov, je tu jeden člen, ktorý je u nás o rok
menej ako my. Ďalší o štyri menej ako
my, čiže teraz sa to ako keby stabilizovalo a máme stálych členov. Aj tí mladší
spolupracovníci, ktorí nastúpili pred
tromi rokmi, majú tendenciu tu zotrvať,
pracovať na sebe a byť nápomocní pre
mesto,“ vysvetlil D. Medzihradský.

www.dolnykubin.sk

Mali aj vlastného policajného psa
Jedným z najdlhšie slúžiacich príslušníkov mestskej polície je aj zástupca
náčelníka Branislav Medvecký. Ako psovodovi mu v minulosti robil pri hliadkach spoločnosť československý vlčiak.
„V tej dobe budil rešpekt. Jeho úlohou
boli nočné služby. Keď boli napríklad
nejaké nepokoje pred bývalou vinárňou na námestí, stačilo, že pes dva razy
zabrechal a všetko sa upokojilo. S tým
psom sa veľmi dobre robilo a mal som
rád služby s Braňom a týmto psom. Postupne legislatíva neumožňovala mestskej polícii psov alebo keď umožňovala,
tak tie školenia boli tak časovo náročné,
že psovod by nebol tri mesiace za rok
v robote,“ objasnil náčelník ms. polície.
Prevencia na prvom mieste
Mestská polícia vznikla ako poriadkový
útvar mesta Dolný Kubín. Mala a naďalej má strážiť verejný poriadok a chrániť
majetok mesta i občanov. „Obyvatelia
majú mylnú predstavu, že dávame len
pokuty za parkovanie. To nie je pravda.
Máme detské dopravné ihrisko, venujeme sa výchove detí po praktickej aj
teoretickej stránke, robíme prednášky
seniorom, samozrejme i na stredných
a základných školách, lebo seniori
a malé deti sú najohrozenejšie skupiny
obyvateľstva. Mestská polícia nie je represívny orgán, sme tu z preventívneho
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hľadiska, spolupracujeme so štátnou
políciou, lebo my riešime len priestupky. Čo sa týka trestných činov, tie okamžite odovzdávame štátnej polícii,“ ozrejmil Dušan Medzihradský.
Chcú vynoviť kamerový systém
Tridsaťročnú mestskú políciu aktuálne
najviac trápi starý kamerový systém.
Zapojila sa preto do projektovej výzvy
Ministerstva investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR, kde by
mohla na jeho modernizáciu získať viac
ako 460-tisíc eur. „Musíme si uvedomiť,
že kamerový systém je zastaralý, sú to
analógové kamery, ktoré už nepracujú
tak, ako by mali. Postupne ich chceme
vymeniť za digitálne a otočné kamery.
Ak nám to schvália, tak ich vymeníme
všetky. Podopĺňame kamery na vstup
na sídliská, vstup do mesta a samozrejme ich doplníme aj v starom meste
i v mestských častiach,“ verí náčelník.
Jednou z noviniek, ktorú mestská polícia zaviedla od 8. marca tohto roka, je
aj nonstop hliadková služba. K dvadsaťštyrihodinovému dohľadu kamier
tak pribudla aj stála hliadka v uliciach.
V minulosti nepretržité hliadkovanie
mestská polícia nedokázala personálne
zabezpečiť.
redakcia

Asistované sčítanie
už len do 13. júna
V máji začalo asistované sčítanie obyvateľov Slovenska. Je určené pre digitálne
vylúčených obyvateľov, ktorí sa nemohli
alebo nevedeli sčítať sami, ani s pomocou blízkej osoby, príp. pre ľudí, ktorí tak
urobiť nestihli alebo zabudli. Pri asistovanom sčítaní obyvateľom pomôže mobilný alebo stacionárny asistent, samospráva pre to zriadila kontaktné miesta.
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„Ide o troch mobilných asistentov,
ktorí budú na požiadanie chodiť aj
do domácností a dve kontaktné miesta, kde sa môžu prísť občania, ktorí sú
digitálne vylúčení, sčítať za pomoci sčítacieho asistenta. Jedno z týchto kontaktných miest sa nachádza priamo na
mestskom úrade a druhé je v priestoroch mestského kultúrneho strediska,“
ozrejmila Monika Salvová z informačnej
kancelárie mesta.
O asistenta žiada vždy iba obyvateľ
Ak sa osoba nemôže dostaviť na kontaktné miesto v čase prevádzkových
hodín, môže si k sebe domov objednať
mobilného asistenta, a to zavolaním na
mesto alebo na ďalšie uvedené kontakty. „Telefónne číslo sa nachádza na
stránke www.scitanie.sk alebo sú to
všetky kontakty na mestský úrad, kde
vie občan zavolať a môžeme ho nas-

merovať na toto sčítanie. Pomôže mu
potom mobilný asistent, ktorý ho po
dohode príde navštíviť aj priamo domov,“ vysvetlila Monika Salvová. Každý
mobilný́ asistent disponuje preukazom
asistenta sčítania, pričom môžete požiadať̌ o jeho predloženie. Pri sčítaní́ sa
nebude vyžadovať̌, aby ste odovzdali
a podpísali akékoľvek dokumenty, služba je tiež bezplatná. O asistenta žiada
obyvateľ vždy sám, preto nekomunikujte s osobami, ktoré nepoznáte a ktoré
sa ponúkajú pomôcť vám so sčítaním.
„Každý sčítací asistent má označenie, je
to kartička, ktorou sa vieme preukázať,
že naozaj sme mobilní sčítací alebo stacionárni sčítací asistenti. Sme vyškolení na to, aby sme so sčítaním pomohli.
Sčítanie prebieha fyzicky, to znamená,
že je naozaj potrebné, aby vás mobilný
sčítací asistent navštívil a spísal s vami
celé sčítanie. Ak máte tú možnosť, navštívte jedno z kontaktných miest, ktoré
boli vytvorené,“ povedala Salvová.
Dolný Kubín v sčítaní vedie
Celoslovenské sčítanie obyvateľov
prinesie informácie potrebné pre hodnotenie infraštruktúry. Napríklad pre
potreby výstavby ciest, škôl či zdravotných a sociálnych zariadení. Do elektronického sčítania sa zapojilo 86 percent
občanov, Dolný Kubín má v mestách
nad 10 000 obyvateľov suverénne najviac sčítaných. „Pri ukončení elektronického sčítania vyšli Dolnému Kubínu

Najviac prvákov
v ZŠ J. Matúšku

prvákov,“ ozrejmil vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu na MsÚ
Michal Švento.

Koncom apríla sa v šiestich základných
školách v Dolnom Kubíne uskutočnil zápis do prvého ročníka, kvôli epidemiologickým opatreniam to bolo bez účasti
detí. Dohromady v septembri nastúpi
294 nových prvákov, oproti minulému
školskému roku je to pokles o 8 detí. Najviac žiakov sa už tradične zapísalo do ZŠ
Janka Matúšku.

Môže nastať problém s naplnenosťou
Počet detí, ktoré sa po minulé roky hlásili do základných škôl Martina Kukučína a Janka Matúšku, bol vždy podobný.
Tentokrát je rozdiel takmer dvojnásobný. „ZŠ Janka Matúšku má tento rok 700
žiakov a ZŠ Martina Kukučína 627. Ak by
ten trend pokračoval, tak by nám to
robilo problémy aj s naplnenosťou žiakov, ale aj v školskej jedálni. Jedáleň ZŠ
Janka Matúšku je dosť malá, nestačí kapacite 700 detí. Aj keď v Dolnom Kubíne
tento rok ešte neplatí povinná predškolská dochádzka, tak z tých 294 detí
len tri deti neabsolvovali povinnú predškolskú výchovu. U nás ten problém nie
je taký markantný, ako v iných častiach
Slovenska,“ doplnil Michal Švento.

I

„Tento školský rok sa do ZŠ Janka
Matúšku prihlásilo až 105 detí, čo
môže byť určite problém, lebo zriaďovateľ plánuje otvoriť štyri triedy, čiže
sa môže stať, že úplne všetky deti tam
nezoberú. V ZŠ Martina Kukučína máme
na rozdiel od minulého školského roka
určitý pokles, ktorý značí vyše dvadsať
detí, tentokrát sa nám tam zapísalo 58
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krásne výsledky. Môže sa pochváliť
prvenstvom medzi mestami nad 10 000
obyvateľov, pretože sa samosčítaním
sčítalo viac než 91% ľudí. Takmer 17 000
osôb sa zvládlo sčítať prostredníctvom
internetu a elektronického formulára,“
doplnila Salvová.

Asistované sčítanie obyvateľov Slovenska potrvá do 13. júna a zo zákona je
pre každého povinné. Mesto môže za
nesplnenie tejto povinnosti uložiť občanovi pokutu vo výške od 25 do 250 eur.
redakcia; foto: YouTube - Sčítanie
obyvateľov, domov a bytov
Informačné video
o asistovanom sčítaní.

Do ZŠ s MŠ Kňažia zapísali 19 detí, 23
nových prvákov nastúpi do ZŠ s MŠ
Jánoš. ZŠ Petra Škrabáka si pripíše 54
prvákov, Cirkevná spojená škola Andreja Radlinského zapísala do prvého ročníka 35 detí.
redakcia; foto: redakcia

www.tvdk.sk

Pred zbierkami Oravskej galérie sa stojí
so zatajeným dychom
Juraj Langer (85) bol prvým riaditeľom Oravskej galérie, ktorú spoluzakladal s Máriou Medveckou, Ctiborom Belanom a manželmi Kolčákovcami. Ako vyštudovaný
etnológ a historik pôsobil vo vedúcej pozícii v OG v rokoch 1965-1971. Novinám
Kubín poskytol exkluzívny rozhovor zo svojho bydliska v Rožnove pod Radhoštěm.

foto: súkromný archív Juraja Langera

Ako ste sa dostali na Oravu?
Pochádzam z Moravy, z lesného prostredia mestečka Adamov pri Blansku, ale v r. 1939 sme žili v Prahe. Keď som začal
pracovať v Oravskom múzeu (15. marca 1960), existoval iba
Slovenský pamiatkový ústav v Bratislave, kde pôsobili tuším
dvaja alebo traja pracovníci a jeden z nich (starší človek, tuším sa volal PhDr. Rybecký) mal v referáte hnuteľné pamiatky. Prakticky to bol prevzatý zoznam z obdobia Slovenského
štátu. Ale Oravu som začal poznávať v roku 1952. Brat mojej
mamy, Klaudius Ille, bol síce ženatý, ale nemali deti, a tak sa
z neho stal veľký turista. Na vojne sa spriatelil so Štefanom
Šrobom zo Zuberca, rodina ktorého vybudovala turistickú
chatu na Zverovke v Roháčoch. Keďže moja najmladšia sestra
mala choré pľúca a lekár mame povedal, že aby prežila, musí
žiť každý rok najmenej mesiac vo vrchoch, vo výške okolo tisíc metrov nad morom. Na pobyt v horskej chate sme nemali
peniaze, a tak nám ujko (mamin brat) dohovoril ubytovanie
v novostavbe, poslednom dome na vyšnom konci Zuberca
v mladučkej rodine Prčovcov. To ale znamenalo mesiac pobytu po všetky ďalšie roky do mojej plnoletosti (do apríla 1954).
Chodili ste tam aj naďalej?
Potom tam mama chodievala s mojimi sestrami a ja samostatne peši zo strážnických slávností cez Západné Karpaty do
Zuberca, kde som mesiac kosieval lúky u gazdu-ubytovateľa
mojej mamy a sestier. Vtedy bola väčšina domov v dedine
drevená. Touto cestou som sa dostal k poznávaniu ľudových
tradícií vtedy živých! Iba vtedy sa vracali povojnoví emigranti
z Ameriky s dolármi a začali budovať murované domy. Tých
niekoľko starších, čo v dedine stáli, bolo dielo ich predošlej generácie, ktorá si na ne zarobila v Amerike na prelome
19. a 20. storočia.

www.dolnykubin.sk

Ako ste sa dostali pre zmenu na hornú Oravu?
V čase mojej prvej cesty som stihol poznávať Námestovsko.
Vtedy sa dediny iba začínali vyľudňovať, v domoch ešte stále žili ľudia, ale polia sa prestávali obrábať, lebo sa mnohí
začínali sťahovať na "Dolnú zem". Vedeli, kde majú ísť, lebo
plátennícke generácie z tamojších dedín tam už mali zakorenené rodiny predkov, lebo od konca 18. stor. tam chodievali
predávať plátno a zbližovali sa s tamojšími rodinami, u ktorých aj plátno skladovali. Keď sme už žili v Dolnom Kubíne
(po niekoľkých rokoch bývania v Dlhej nad Oravou, kde manželka učila v škole), sme sa spriatelili s rodinou Kolčákovcov,
ktorí sa do mesta prisťahovali z Prahy. Obaja boli absolventmi pražskej Akadémie výtvarného umenia-maliari, čo mi bolo
blízke, lebo som tam za mladi chodieval tajne kresliť. Spoločne sme po večeroch debatovali o záchrane toľkých pamiatok,
aké Orava vtedy ešte mala živé! A pochopiteľne naplňovanie
Oravskej priehrady vodou nás znepokojovalo. Obaja sme sa
angažovali v komisii Okresného národného výboru založením poradného zboru pre záchranu stavebných pamiatok.
Ako to prebiehalo?
Ignác Kolčák pochádzajúci zo Sihelného mal prudkú povahu
a ja zasa miernu, takže sme sa pri ostrých jednačkách s úradmi výhodne dopĺňali. Keď sme sa raz v mrazivom čase v zime
rozhodli ísť spolu po ľade na ostrov (bola hmla, temer sme ho
minuli), Ignác vymyslel praktické využitie Slanického kostola
na galériu a ja na múzeum zaplavených dedín. Nakoniec sme
ostali obaja pri galérii, lebo sa v kostole zachovalo množstvo
neskorobarokového umenia (obrazy a plastiky, aké sústredili bohaté plátennícke rody zo zaplavených dedín). Vypracoval som o tom štúdiu s návrhom na realizáciu, podal ju pamiatkarom na krajskom stredisku v Banskej Bystrici a bola

10 – rozhovor

vďačne prijatá. Tí tak získali príležitosť sa tým zaoberať, lebo
výstavba aj ďalších plánovaných vodných diel (napríklad Liptovská Mara) im robila ťažkú hlavu. Ignác Kolčák bol už od
študentských čias členom komunistickej strany a vedel dobre náš zámer ideologicky zdôvodniť! Ale iba vďaka krajským
pamiatkarom sa podarilo realizáciu dôsledne dotiahnuť do
konca, akokoľvek to bolo v tamojších prírodných podmienkach veľmi obtiažne.
Prečo?
Vlhkosť uprostred jazera komplikovala všetky práce, ktoré
realizoval Pamiatkostav Žilina. Pracovali tam robotníci z okolitých oravských dedín, takže si veľmi považovali nielen zárobky, ale aj kultúrny význam ich práce.
A politické orgány?
Ignác bol členom komunistickej strany a dobre vedel ostro
"uzemniť" každého, kto mu vtedy ideologicky odporoval!
A rovnako ja, keď som vtedy zakladal Oravskú galériu výtvarného umenia orientovanú na tradičné ľudové, čiže sakrálne
umenie. Výsledky našej práce, akokoľvek kritizované niektorými funkcionármi KSS, dostali podporu oddelenia pamiatok povereníctva kultúry v Bratislave, to sme si tam osobne
zariadili príslušnou "politickou" obhajobou! A funkcionári
na Orave si neboli istí, keď sme sa vždy oháňali "poverením"
povereníctva kultúry. Napokon v našej pozícii tak vzdialeného okresu sme sa nemali čoho obávať. Vedeli sme všetko ideologicky zdôvodniť takým spôsobom, že oponenti si neboli
istí, koho že máme za sebou, keď sa nám tak darí! To je azda
jediné vysvetlenie. Vtedajší režim nebol všade rovnaký. Na
Ostravsku alebo na Vsetínsku, kde sme sa neskoršie presťahovali, by sa to vtedy isto nepodarilo
Myslíte si, že by z oravského umenia ostalo niečo zachované, nebyť práve vzniku Oravskej galérie?
Určite by sa niečo z oravského umenia zachovalo v Oravskom
múzeu. Sám som tam nazbieral v teréne aj veľmi zaujímavé
výtvarné diela z dolnej Oravy, keď som tam pracoval ešte ako
študent na mesačnom praxovaní a aj neskoršie. S Oravou
som sa zoznamoval, hornú som poznal z päťročných návratov z letného pobytu v Zuberci, a to cez Oravskú Lesnú a Kysuce, z Čadce alebo niekedy až z Moravy (v prvej polovici septembra) potom už napochytro vlakom do Prahy na fakultu.
Je pre vás Oravská galéria „srdcovka“?
Samozrejme, doposiaľ! Nestratil som kontakt s nasledujúcimi riaditeľmi a mnohými pracovníkmi. Oravská galéria si
svoje renomé získala tak svojou polohou, v akej väčšina nepoučených návštevníkov hľadá iba etnografické expozície
známe zo všetkých okresných múzeí, čiže tradičný ľudový odev
a tzv. ľudové umenie. Avšak diela vystavené v Oravskej galérii
sa odlišujú od väčšiny múzejných zbierok (sám som v normálnom múzeu na viacerých miestach pracoval, napríklad
v Slovenskom národnom múzeu v Martine alebo vo Valašskom múzeu v Rožnove pod Radhoštěm. Napokon Oravská
galéria má v sebe hádam aj niečo, čo som vo svete pochytil
z galérií tzv. insitného umenia. Bol som spoluzakladateľom
subkomisie insitného umenia na Slovensku a organizátorom
niekoľkých jej konferencií. Mám rád tak Dolný Kubín, ako aj
Slanický ostrov, ale moja staroba mi už roky nedovoľuje sa
tam znovu dostať.

Or. galéria má skvelé renomé. Čím si ho podľa vás získala?
Domnievam sa, že Oravská galéria mala podiel na kultúrnom
aj umeleckom rozvoji Oravy. Sústredila záujem výtvarníkov,
niekoľko trienálií insitného umenia na Slovensku ju vždy reprezentovalo dôstojne a vďaka tomu naše zbierky priťahovali
odborníkov svetových galérií tohoto typu, ktoré bývali ponajviac v Škandinávii a severozápadných štátoch kontinentu.
Keď prichádzali kolegovia odtiaľ, tak stáli pred našimi zbierkami dlho so zatajeným dychom!

V čom vidíte zaujímavosť či príťažlivosť regiónu Oravy?
V čom je Orava iná oproti iným krajom na Slovensku? Čím
si získala vás?
Príťažlivosť Oravy vytvára predovšetkým príroda jej rozmanitosťou v niekoľkých výškovo a geograficky orientovaných
častiach, avšak rovnako sa to dotýka kultúry, na ktorú príroda vždy pôsobila! Z toho vychádzali aj kultúrne tradície v minulosti odlišné v jednotlivých častiach župy a tie vytvárali aj
napríklad rozmanité nárečia, drevenú architektúru, mestské
prostredia (Tvrdošín, D. Kubín, Trstená či Námestovo). Mal
som možnosť sa so všetkými dôverne zoznámiť a zdokumentovať pre múzeum a galériu. Teraz som šťastný, že sa to podarilo a azda to ďalšie generácie budú môcť využívať na pochopenie osudov svojich predkov v dnes už dávnej minulosti.
Cítite sa na Orave ako doma?
Áno, na Orave sa cítim ako doma, hoci som sa tam už roky nedostal, staroba mi to nedovoľuje. A myslím si, že kultúrny potenciál Oravy bude možné ďalej objavovať a využívať naďalej.
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Matúš Demko
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Organ vo farskom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej začali v týchto dňoch renovovať. Jeho história siaha ešte do roku 1894, keď sa spomína v opusovom katalógu známych staviteľov organov
firmy Gebrüder Rieger. Práve v tomto roku tu bol postavený menší organ v neogotickom šate,
ktorý ladil s interiérom kostola.

I

Po druhej svetovej vojne sa ho
v roku 1948 rozhodli rozšíriť a zvýšiť
tak jeho intenzitu. Zásadnej prestavby
sa chopila firma Jana Tučeka - výroba
varhan a harmonií Kutná Hora. „Čo tu
nezahralo veľmi do karát, boli priestorové podmienky a to, že na veľmi malý
priestor sa snažil pán Turček natlačiť
čo najviac píšťal. Vymenili sa celé črevá
toho organa, celý ten systém toho ako
ten organ hral, ten vzruch od klávesov
až k píšťalám prestavali. Kedysi dvesto,
tristo rokov dozadu sa organy stavali tak, že od klávesov išli mechanické
tiahla, ktoré otvorili ventil pod píšťalou. Tento upravený systém je systém
pneumatický, čiže od každej klávesy
ide trubička, v ktorej je stlačený vzduch
a ten otvára ventil. To sa ukázalo ako
veľmi poruchové, aj keď v tej dobe to
bolo veľmi lacné riešenie, bola to novinka. Nikto nevedel, ako to vypáli. Dnes
už vieme, že to nie je dobré riešenie.
Organy sa takto nestavajú. Organári sa
vracajú naspäť k tomu mechanickému
systému. Aj náš nový organ na Brezovci
je postavený na základe toho, čo sa stavalo dvesto, tristo, štyristo rokov dozadu,“ odokrýva históriu organa pedagóg
a organista Matej Bartoš.

www.dolnykubin.sk

Nový organ alebo generálna oprava
Prerobený organ s takzvanou pneumatickou traktúrou mal časté poruchy.
Jeho ďalšiu väčšiu opravu farnosť realizovala v polovici 70-tych rokov. Odvtedy hral, no organisti museli vedieť,
ako naň. Za posledné roky sa jeho technický stav opäť zhoršil. „Cítili sme, že
s ním treba niečo robiť, pretože možno,
že si to ani laici tak neuvedomili alebo
veriaci v kostole, my sme sa to snažili
látať, už sme vedeli, že tento tón nám
nehrá, toto je rozladené, toho sa radšej
nedotýkať, aby to nevyrušilo veriacich
počas liturgie. Ale hlavne posledné dva
roky a posledné dve zimy to už bolo
na takom tenkom ľade, že naozaj sme
nevedeli, či sa vôbec dá hrať na tom
organe,“ ozrejmil Matej Bartoš. „Organ
bol už v dezolátnom stave. V takom stave, že sme stáli pred otázkou, čo s ním,
čo ďalej. Či ideme organ rekonštruovať
alebo stavať nový. Nakoľko sme už jeden organ stavali a mali sme s tým dosť
problémov a ťažkostí, tak sme sa predsa len rozhodli, že urobíme generálnu
opravu tohto organu. Oslovili sme asi
päť firiem, ktoré boli daný organ pozrieť,“ vysvetlil dekan rímskokatolíckej
farnosti sv. Kataríny Alexandrijskej Ľubomír Pekarčík.
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Farnosť na majstrov čakala štyri roky
Náročnú generálnu opravu na svoje plecia napokon zobrala skupina štyroch
remeselníkov z Popradu na čele s majstrom Petrom Franzenom, ktorí opravujú organy už desiatky rokov. Za sebou
majú napríklad aj rekonštrukciu organu
v košickom Dóme svätej Alžbety. Dolnokubínska farnosť na nich čakala štyri roky. „Väčšina ľudí má taký názor, že
vzduch sa v organe používa len na to,
aby rozozvučal píšťaly. Čo je v podstate
pravda, ale sú aj také organy a toto je
jeden z nich, z tej nešťastnej éry, keď sa
vzduch používa nielen na to, aby píšťaly hrali, ale aj na ovládanie ventilov. My
to už nezmeníme. Čo sa ale požaduje,
aby to fungovalo najlepšie, ako sa len
dá. Teda, aby to bolo málo poruchové,
aby tie nepresnosti boli eliminované na
minimum. Hore na sídlisku Brezovec to
bolo robené pomocou ťahadiel. Organ
je mechanický, čiže je to relatívne jednoduché, presné. Aj vizuálne sa to dá
skontrolovať, keď je niekde chyba, ale
vzduch nevidíte. Tam keď niečo uniká,
tam treba troška aj pošpekulovať, kde
by mohol byť problém,“ objasnil majster organár Peter Franzen. „Uvažovali
sme aj nad tou alternatívou, že by sa
črevá vymenili za mechanický systém.

foto: redakcia

Organ v katolíckom kostole
začali renovovať

V podstate by to bolo v cenovej úrovni
už nového organu, ale hlavne tá mechanika vyžaduje viac priestoru. Na našom
chóre sme veľmi priestorovo obmedzení, je tam miesto pre spevákov a dvere
do zadnej miestnosti,“ doplnil Bartoš.
Povojnové obdobie sa podpísalo aj na
kvalite píšťal. Tie boli vytvorené z menej kvalitného zinkového kovu, no na
počte vtedy nešetrili. Veriaci chceli mať
veľkolepý organ, do ktorého umiestnili viac ako 1 500 píšťal. „Asi 90% píšťal

Voda z prameňa na
Bysterci je pitná
Znovuobjavený minerálny prameň na
Zochovej ulici na Malom Bysterci už
má za sebou základný rozbor. Štátny
veterinárny a potravinový ústav (VPÚ)
v Dolnom Kubíne potvrdil, že voda z neho
je pitná. O vyšetrenie jej nezávadnosti
požiadala v mene obyvateľov dobrovoľníčka Gabriela Matkulčíková.

ostane tak, ako je teraz. S tým, že budú
naladené, vyčistené, ten zvuk by mal
byť lepší. Nové píšťaly, ktoré sa použijú na prestavbu, budú cínové. Tu sa na
materiáli šetriť nebude. Výsledný zvuk
by mal byť v základe podobný terajšiemu, ale tá zvuková koruna, čo sa trbliece v tom pléne, to by malo byť lepšie,“
predpovedá Peter Franzen. Zmenou
prejde aj samotný hrací stôl. Mal by byť
vernou kópiou hracieho stola v Kostole
povýšenia Svätého kríža na Brezovci.
Zjednotenie v oboch chrámoch podľa

normy pomôže organistom i žiakom základných umeleckých škôl. „Hrací stôl
tiež nebol veľmi šťastne riešený, zle sa
nám na tom hrá. Mierami nezodpovedá
dnešným normám, podľa ktorých sa
stavajú. V súčasnosti sú už všetky organy, aj organ na Brezovci, takto postavené,“ dodal Bartoš. Generálna oprava organa by mala trvať štyri mesiace a stáť
32-tisíc eur. Dolnokubínska rím.-kat.
farnosť ju platí z vlastných zdrojov.

objavenom prameni očistiť, chceli sme
vedieť, či je voda nezávadná a či ju môžeme občanom D. Kubína ponúknuť na
pitie. Z odobratej vzorky vyšlo, že voda
je pitná a ľudia ju môžu používať, samozrejme, s mierou,“ povedala Gabriela
Matkulčíková. Minerálny prameň objavil ešte v 60-tych rokoch minulého storočia pán Jozef Grochál, tento rok ho na
podnet dobrovoľníkov znovu našiel.

Okolie plánujú zrevitalizovať
Dobrovoľníci sa s občianskym združením SNE spoločne uchádzali o finančnú podporu od mesta, boli úspešní
a získali na projekt dotáciu 1500 eur. Na
skrášlenie okolia zháňajú aj sponzorské
príspevky. „Mali sme tam brigádu, kde
sa zúčastnilo zopár dobrovoľníkov, ktorí vyzbierali veľa odpadu a v spolupráci
s technickými službami sme aj okolie
trošku upravili. Plánujeme tam dať altánok, prekrytie prameňa, vybudovať
schody a spojiť štrkovou cestičkou okolie prameňa s detským ihriskom, ktoré
je neďaleko. Chceme pridať aj lavičky
a stojan na bicykel,“ doplnila Matkulčíková. Vedľa plánujú vybudovať aj relaxačnú zónu so záhradou s liečivými
rastlinami. Na úpravu okolia prameňa
poputujú aj peniaze vyzbierané na burze Staré veci nie sú odveci.

„V dodaných vzorkách vôd, ktoré
pani Matkulčíková doručila na náš
ústav, sme vykonali mikrobiologické
a chemické analýzy. Vzhľadom na výsledky týchto analýz sme vodu podľa
legislatívy na minerálne vody vyhodnotili ako vyhovujúcu. Mikrobiologické
stanovenia boli úplne v poriadku a v tejto vode sa našli trošku vyššie množstvá
mangánu,“ vysvetlila riaditeľka VPÚ
v Dolnom Kubíne Lucia Šulejová. „Keď
že sa nám podarilo miesto pri znovu-

S rozbormi vody budú pokračovať
Ústav bol ochotný urobiť rozbor vody
zadarmo, pričom bežne stojí okolo 150
eur. „Samozrejme, v prvom rade mi
napadlo, že to musíme urobiť, lebo si
v týchto časoch musíme pomáhať.
Viem, že pani Matkulčíková má za sebou
veľmi veľa činností, ktoré pomáhajú občanom D. Kubína, ale aj priľahlých obcí
a mne to prišlo úplne normálne vyjsť
v ústrety,“ ozrejmila Lucia Šulejová.
V rozboroch budú pokračovať, aby sa
uistili, že prameň je stabilný a zachováva si rovnaké hodnoty počas roka.

Staviame my máje

Dnes nesie symbolickú hodnotu a je venovaný všetkým žienkam v obci.

I

Máj, máj, máj zelený pod oblôčkom sadený. Aj toto sú slová známej ľudovej
piesne, spievanej v posledný aprílový
deň. Napriek súčasným opatreniam občania pokračujú v tejto tradícii, a tak sa
v meste týči nejeden máj.

I

Jeden z nich postavila aj partia Dobrovoľného hasičského zboru v Kňažej v bývalej vodárenskej záhrade. „Urbár nám dal povolenie na sťatie mája
a následne v spolupráci s mestským
výborom sme boli májku zoťať,“ hovorí
predseda DHZ Miroslav Ondrek. Mládenec zvykol postaviť dievčine májku ako
prejav lásky a vernosti. Okrem toho to
bol znak, že dievka je súca na vydaj.

Tradíciu dodržalo aj MsKS. Májku postavili zamestnanci technických služieb.
Žrď májky je každoročne uschovávaná
a vždy čerstvo odrezaný vrcholec zdobia farebné stužky. „Aj tento rok sme
postavili májku bez kultúrneho programu, ale veríme, že v budúcnosti sa všetko navráti k tradíciám,“ vyjadrila sa riaditeľka MsKS Jana Greššová.

redakcia

redakcia

miestne materské školy. „Celkovo sme
im venovali 12 májok. Cieľom bolo urobiť radosť najmenším,“ ozrejmil predseda spolku Martin Horemuž.
Alica Batunová

Spolok bývalých urbarialistov obce Veľký Bysterec sa takisto podieľa na podpore kultúrnych či spoločenských akcií
a stavanie mája nie je výnimkou. Okrem
už stojaceho mája na Malom Bysterci
zabezpečil spolok stromčeky pre všetky
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Zápisky z mestskej kroniky - rok 1968
Rok 1968 bol jedným z prelomových rokov našej histórie. Stranícke a štátne vedenie vtedajšieho Československa, zosobnené Alexandrom Dubčekom, už niekoľko
rokov predtým začalo uvoľňovať pomery v spoločnosti a presadzovať tzv. „socializmus s ľudskou tvárou“. To však nenašlo pochopenie u nášho „najväčšieho priateľa“, Sovietskeho zväzu, ktorého vojská vtedajšie Československo v noci na 21. augusta prepadli a na dlhých 22 rokov obsadili. Aký bol rok 1968 v Dolnom Kubíne?
O tom sa dozviete v pokračovaní výpisu z mestskej kroniky.
Veľký Bysterec 1968. Foto: Ján Brodňanský

I

Šesť mŕtvych, osem ťažko a traja ľahko zranení pri nešťastí, keď lavína na Kubínskej holi zachytila 53 osôb v utorok
16. januára o 10.15 hodine dopoludnia. V tragický deň došlo
na južnom svahu Kubínskej hole, zvanom Poľana pod Priehybom, k lavínovému nešťastiu, ktorého obeťami sa stali
poslucháči I. ročníka elektrotechnickej fakulty Vysokej školy
technickej v Brne. Lavína strhla so sebou 53 ľudí, ktorí v okolí
lyžiarskeho vleku v piatich družstvách uskutočňovali lyžiarsky výcvik. Miloš Kalabis, Miloslav Zika, Zdeněk Mikulica, Marie Fialová, Milan Havránek a Petr Navrátil utrpeli smrteľné
zranenia alebo sa udusili pod ťažkým snehom. Osem študentov utrpelo ťažké a traja ľahšie zranenia, ktorých previezli do
ružomberskej nemocnice.
Milan Polák, poslucháč III. ročníka, inštruktor, hovorí: „Asi zo
vzdialenosti 10 metrov som spozoroval, že pomedzi stromy,
čo boli nad nami, valí sa lavína. V tom okamihu som nestačil ani zakričať, lavína ma strhla spolu s ostatnými členmi
družstva a stiahla asi 150 metrov. Myslím, že som sa vyslobodil medzi prvými, lebo na okolí som videl len s. vedúceho
Hrazdíru a jedného inštruktora. Inak všetko bolo zasypané
v lavíne. Najprv sme pomohli vedúcemu chaty pri vytiahnutí jeho trojročnej dcérky, a potom postupne sme pomáhali
ostatným až do príchodu vojakov, príslušníkov bezpečnosti
a členov horskej služby. Potom sme pokračovali pri hľadaní a vyslobodzovaní poslucháčov.“ Keď vedúci kurzu poslal
spojku do dediny (lebo telefónne spojenie bolo s chatou
prerušené už po predchádzajúcej víchrici) spolu s chatárom
a práceschopnými účastníkmi kurzu vyslobodzovali ostatných zasypaných. Podarilo sa im vytiahnuť všetkých, okrem
štyroch. Dvaja poslucháči boli už mŕtvi. Keď inštruktor Šimek
upovedomil o nešťastí telefonicky zo Záskalia oddelenie VB

www.dolnykubin.sk

(Verejnej bezpečnosti) v Dolnom Kubíne a vojenskú posádku,
organizácia sa rozbehla naplno podľa poplachového plánu
Horskej záchrannej služby. Ján Kríženecký zvolal členov okrsku HZS v Dolnom Kubíne a okolí a informoval náčelníka HZS
v Roháčoch Michala Daňa. Ten bleskove žiadal HZS Tatranského národného parku z Vysokých Tatier a pomocnú čatu
záchrancov spolu s lavínovým psom.
Podmienky výstupu na miesto nešťastia boli mimoriadne zlé.
Zo Záskalia na Kubínsku hoľu vedie neudržiavaná poľná cesta, zaviata asi metrovou vrstvou snehu, neschopná pre jazdu
motorovými vozidlami. Ako prví vyšli vojaci s dvomi lekármi
a hneď za nimi skupina HZS z okrsku Dolný Kubín a závodu
Kovohuty Istebné. Bolo to o 15.25 hodine, tatranskí záchrancovia s lavínovým psom o 19. hodine. Keď prišli prví záchrancovia, boli z lavíny vyslobodení všetci, okrem spomínaných
štyroch. Keď bol na lavíništi dostatok pichacích sond, začali
záchrancovia systematicky prehľadávať terén. Do 18.30 hodiny našli ďalších troch študentov, všetkých mŕtvych, zasypaných tesne vedľa seba na okraji hory. Ostával ešte jeden nez
vestný, Petr Navrátil. Práce v lavíne pokračovali sondovaním
až do 2.00 hodiny 17. januára pri umelom osvetlení. Vtedy
práce dočasne prerušili pre maximálne vyčerpanie všetkých
záchrancov a takmer žiadnu nádej na záchranu postihnutého. Pátranie obnovili ráno o 6.00 hod. Miesto, kde bol zasypaný Petr Navrátil, označil lavínový pes Udo o 8.45 hodine.
Petra zo snehu vytiahli. Všetkých ranených odviezli do nemocnice v deň nešťastia a mŕtvych zaviezli na druhý deň ráno
do smútočne vyzdobenej miestnosti v Dome osvety v DK.
Keď lesník Schelling v to ráno natrafil na vlčiu stopu, vedel, že
je to veľká príležitosť. Strhnutá srna, z ktorej zostal iba kúsok
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kože, mu nasvedčovala, že ide o zdatného samotára s úmyslom rabovať v lesoch Oravskej Magury. A preto nebol ani prekvapený, keď uvidel splašenú jelenicu a vzápätí krvilačnú šelmu, ktorá prejavovala mimoriadnu chuť na čerstvú jeleninu.
Jeho prvá rana trafila hlavu a vlk len svojmu tvrdému životu
môže ďakovať, že ušiel tak ďaleko. Na druhý deň, po dohľadávke, lesník Schelling vlka zastrelil. Vážil 31,5 kg a meral 115
cm. Teraz sa s ním potrápia pracovníci Výskumného ústavu
ČSAV (Československej akadémie vied) v Brne.

československej, pobočky v Dolnom Kubíne, predstavuje
k 10. augustu za Dolný Kubín a okolité obce 239 675,- Kčs.
Prihlásili sa aj prví darcovia zlata. Venovali ho svojej vlasti
v snahe pomôcť upevniť našu menu. Prvým darcom v dolnokubínskom okrese sa stala pracovníčka Štátnej banky československej, pobočky v Dolnom Kubíne, pani Oľga Valová.
Darovala republike 3 g zlata. V jednom prípade prispel na zlatý poklad vyšnokubínsky obyvateľ, bez udania svojho mena,
dvoma zlatými hodinkami vo váhe zlata 16 g.

O určitej dislokácii niektorých oravských obcí v rokoch 1970
- 1980 sa dozvedáme z Výhľadového plánu pre oravské obce
toto: počíta sa s tým, že Beňova Lehota a Srňacie by mali
postupne úplne zaniknúť. Kňažia, Mokraď a Bziny splynú
s D. Kubínom v jeden sídelný celok a budú tvoriť predmestie
okresného sídla. Veličná, Párnica, časť Or. Poruby a Žaškov
výstavbou vodného diela v Dierovej zaniknú. Ako s náhradnými sídliskami sa počíta v Istebnom a v Dolnom Kubíne.
Mladí Oravci z Nižnej, Námestova, Trstenej, Oravského
Podzámku, Mokrade, Istebného a z Dolného Kubína zhromaždili sa v pondelok 25. marca v odpoludňajších hodinách na Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubíne, aby
sa manifestačným spôsobom prihlásili k novým prúdom,
ktoré formulovali so svojimi požiadavkami v rezolúciách
ÚV KSČ (Ústredný výbor Komunistickej strany Československa)
a ÚV KSS (Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska)
a predsedníctvu OV KSS (Okresný výbor Komunistickej strany
Slovenska), ktoré odovzdali vedúcemu tajomníkovi OV KSS
S. Hlásnikovi. Škoda, že veľká časť mládeže podľahla demagogickým snahám niektorých živlov v pozadí, ktoré sa na
Orave už v minulosti exponovali a odchýlila sa k nevkusným
prejavom, ktoré nemajú nič spoločného s pokrokovými snaženiami a demokratickým prejavom väčšiny našej mládeže.
Mnohí sme si kládli otázku, že za čo vlastne manifestovala
oravská mládež, či jej vystúpenie nebola iba módna vlna alebo priama odozva na podobné vystúpenia študentov v niektorých našich mestách. Treba priznať, že jej konkrétnosť sa
strácala v abstraktných názoroch na celkovú politickú i hospodársku situáciu krajiny. Ani Mestský výbor KSS v Dolnom
Kubíne nesúhlasí s týmto počínaním mládeže. Odsúdil toto
nevkusné počínanie, ktoré sa dalo strhnúť obyčajnej davovej
psychóze demagogickým živlom.
Zachovať pokoj a rozvahu. Nekrvavá československá revolúcia, v ktorej nepadla facka, potrebuje oboje, aby sa, nedajbože, nepotvrdilo, že protisocialistické sily rastú prinajmenšom
tempom Vaculíkových 2000 slov. Našťastie, ľudia tejto zeme
pochopili, že socializmus, dôstojný človeka, má poslednú
šancu - a to nielen v tejto krajine - a to ich zjednotilo a núti
k rozvahe. Je to jediná, a ako sa ukazuje, zatiaľ účinná cesta, ako zobrať vyrušeným susedom vietor z plachát. Plénum
OV KSS vyjadrilo podporu stanovisku ÚV KSČ a dalo plnú podporu progresívnym silám v ústrednom výbore a dištancovalo
sa od konzervatívcov, ktorí sa radi nazývajú stredom, aj keď
sú vlastne siroty po prezidentovi Novotnom. Všetci radi konštatujeme, že politický orgán okresu chce rozoznať, odkiaľ
hrozí najväčšie nebezpečenstvo.
Na Fond republiky prispeli ďalšie spoločenské organizácie
a inštitúcie. Suma, ktorú evidujú pracovníci Štátnej banky

Priebeh rokovaní v Čiernej nad Tisou a v Bratislave naši
pracujúci denne sledovali a po ich skončení a vydaní záverečného komuniké prejavili s výsledkami úplnú spokojnosť
a súhlas. S priebehom a výsledkom rokovaní delegácií šiestich bratských strán bolo oboznámené na svojom zasadnutí
i predsedníctvo OV KSS. Členovia orgánu vyjadrujú plný súhlas so záverečným komuniké a s výsledkami rokovaní vôbec.
Dňa 22. augusta, vo štvrtok, prišli sovietski velitelia vojsk
Varšavskej zmluvy, ktoré prišli na územie našej vlasti, nadviazať kontakty s funkcionármi MsNV (Mestský národný výbor),
OV KSS a ONV (Okresný národný výbor) v okresnom sídle
Dolný Kubín. Rozhovory a objasňovanie stanovísk prebiehalo v pokojnom ovzduší. Sovietski velitelia vyjadrili názor, že
nemajú nič proti tomu, keď sa ľudia aj vôkol nich zhromažďujú, no sťažujú si na to, že sa im dostáva od ľudí nadávok
do okupantov. Žiadali od našich predstavených orgánov, od
ich zástupcov ubezpečenie o tom, či si sami vlastnými silami
dokážeme na Orave vytvoriť poriadok. Samozrejme, že tohto prísľubu sa sovietskym veliteľom aj dostalo, čo oravskú
verejnosť zaväzuje k maximálnej zdržanlivosti voči vojskám
piatich štátov Varšavskej zmluvy. Veď všetkých občanov náš
prezident republiky arm. gen. Ludvík Svoboda vyzval v oboch
svojich prejavoch, aby chladnokrvnou rozvahou vytvorili
ovzdušie, ktoré prospeje našej spoločnej veci, pre zachovanie suverenity ČSSR. Dolnokubínsky okres v týchto ťažkých
chvíľach môže byť uchránený od prišlých vojsk, ktoré sa budú
zdržovať mimo obývaných miest, pravda, za predpokladu, že
nedovolíme, aby sa tu objavovali nezmyselné výstrelky, ktoré
situáciu iba zhoršujú. Orava, ktorá neleží na hlavnej trase, má
teda všetky predpoklady zaobísť sa bez zbytočných hospodárskych škôd a aj prípadných strát na životoch.
originálny zápis z mestskej kroniky z roku 1968
spracoval Vladimír Adamec, kronikár mesta
text reflektuje dobu, nie názorové presvedčenie redakcie
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