
Kubín
Oravský hrad je medzi turistami v Žilinskom kraji 
opäť najnavštevovanejší
Hrad navštívilo približne 197-tisíc turistov. Najviac obľúbené boli víkendové podujatia a nočné  
prehliadky hradu. V nasledujúcej sezóne pribudnú aj viaceré novinky.
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I „Veľký nárast sme videli aj na Oravskej lesnej železnici, 
kde je od otvorenia v roku 2008 nárast až o dvestodva-

násť percent. Minulý rok ju navštívilo 48 055 návštevníkov, 
čo nás naozaj veľmi teší,“ povedala Mária Jagnešáková, ria-
diteľka Oravského múzea P. O. Hviezdoslava. K návštevnosti 
prispel aj turistický vláčik Oravský expres, ktorý do Oravské-
ho Podzámku premával každú prázdninovú sobotu. Rovna-
ko aj výrazná propagácia Oravského múzea na Slovensku aj  
v zahraničí.

Vedú víkendové a nočné prehliadky 
Najviac obľúbené boli práve víkendové podujatia a nočné 
prehliadky hradu. „Takým zaujímavým podujatím, ktoré ro-
bíme už niekoľko rokov, sú Stredoveké dni na Oravskom hra-
de a taktiež Tajomný hrad, čo je večerná prehliadka pre rodi-
čov s menšími deťmi. Veľmi populárna je Draculovská nočná 
prehliadka, minulý rok ju navštívilo cez 1150 návštevníkov,“ 
vysvetlila riaditeľka.

Rozvoj vďaka projektom 
Oravská lesná železnica prilákala najviac návštevníkov na 
podujatia, ktoré sa konali v Remeselnom dome. Finančné 
prostriedky na to získali z projektov. „Taktiež sme začali veľký 
projekt opravy Renesančného domu v Oravskom Podzámku 
z projektu Otvorené múzeá. Bude to určené ľuďom so špecia-
lizovanými potrebami, ktorí si v Renesančnom dome budú 
môcť prezrieť modely hradu a železnice. Podali sme žiadosť 
aj na veľký projekt, ktorý sa týka nádvoria Oravského hradu. 

Ak získame tieto finančné prostriedky, budeme opravovať  
a obnovovať aj nádvorie,“ ozrejmila Jagnešáková.

Koncert na hrade bude aj tento rok
V nasledujúcej sezóne na návštevníkov čaká opäť množstvo 
akcií a aj viaceré novinky. „Pripravujeme podujatie Byť šľach-
ticom nie je len tak, ďalej by sme chceli na Oravskej lesnej 
železnici do Remeselného domu priviesť remeselníka či 
obuvníka, ktorý šije historickú obuv. Na rôzne podujatia sa 
návštevníci budú môcť tešiť aj na Oravskom hrade. Minulý 
rok bol veľmi úspešný koncert Lenky Filipovej, preto pripra-
vujeme koncert aj túto sezónu,“ dodala riaditeľka.

redakcia

titulná foto: František Rišian;  foto: O
ravské m

úzeum

Oravský hrad bol aj minulú sezónu lídrom v návštevnosti spomedzi kultúrnych in-
štitúcií Žilinskej župy. Expozície Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v minulom 
roku prilákali vyše 280-tisíc návštevníkov. Z toho Oravský hrad navštívilo približne 
197-tisíc turistov. 

Lídrom v návštevnosti opäť Oravský hrad
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V roku 2019 sa narodilo 
184 Dolnokubínčanov

V minulom roku sa v Dolnom Kubíne narodilo 641 detí, z toho 
184 Dolnokubínčanov. Rodičia im najčastejšie dávali mená ako 
Emma či Matúš. Ku koncu minulého roka žilo v dolnooravskej 
metropole 18 212 ľudí, čo je oproti roku 2018 pokles o 158 ob-
čanov.

I Ako vyplýva zo štatistík Matričného úradu mesta Dolný 
Kubín, svoju lásku si vlani spečatila viac ako stovka dol-

nokubínskych párov. „Manželstvo uzavrelo v uplynulom roku 
106 párov, čo je o 6 párov menej ako v roku 2018. Z tohto bolo 
70 sobášov cirkevných a 36 civilných. Najčastejšie si snúbenci 
povedali svoje áno v mesiaci august. Obrady sa nekonali len  
v priestoroch radnice, medzi obľúbené miesta patrili naprí-
klad hotely na Kubínskej holi, v mestskej časti Srňacie či vo 
Vyšnom Kubíne. Ako najnetradičnejšie miesto si jeden pár 
vybral lúku na kopci nad Beňovou Lehotou,“ povedala Irena 
Habániková z matričného úradu.

Manželstvo uzavrelo 133 párov, rozviedlo sa 44
Podľa slov Petry Šárfy z evidencie obyvateľstva na MsÚ 
uzavrelo v roku 2019 manželstvo 133 párov, z ktorých jeden 
alebo obaja partneri sú obyvateľmi Dolného Kubína. Oproti 
minulému roku je to nárast o 5 párov. Minulý rok sa rozviedlo 
44 párov. V dolnokubínskej nemocnici sa počas uplynulých 
dvanástich mesiacov narodilo 641 detí, o 62 viac ako v roku 
2018. Najviac detí prišlo na svet v mesiaci júl. Opäť však vedú 
chlapci s počtom 322, dievčat sa narodilo 319. „V našom mes-
te rodia aj maminky, ktoré u nás nemajú trvalý pobyt, no ro-
dičia chodia zapísať dieťatko k nám. Minulý rok sa zas malých 
Kubínčanov narodilo 184. Z toho 99 dievčat a 85 chlapcov. Je 
to o 18 novorodencov menej ako v r. 2018,“ ozrejmila Šárfy.

Alexandry a Matúšovia
V rebríčku najobľúbenejších dievčenských i chlapčenských 
mien nastala malá zmena. V uplynulom roku dominova-
li Alexandry, Emmy, Niny či Viktórie. Pre chlapcov si rodičia 
najčastejšie zvolili mená ako Matúš, Oliver, Tobias, Samuel, 
Matej či Jakub. „Každý rok sa stretávame so záujmom rodi-
čov o netradičné mená. Kým niektorí rodičia nedajú dopustiť 
na tradičné slovenské mená, iní sa zas pri svojich ratolestiach 
nechali inšpirovať zahraničím. Vďaka ich rozhodnutiu nesú 
dievčatá mená Amália, Eliána, Hana Fatima, Ellie, Liana,  
Tania a Zara. Medzi chlapcami v zozname netradičných mien 
kraľuje Joel, Lucas, Markus, Mateo, Noel, Blahosej Svetlan či 
Eliaš,“ vysvetlila Šárfy.

Vyšiel kalendár s fotografiami 
Leonarda Marka

I Pri príležitosti nedožitých osemdesiatych narodenín zná-
meho dolnokubínskeho fotografa Leonarda Marka bol 

vydaný kalendár s jeho historickými fotografiami. Ten mu  
k výročiu darovali vlastné deti.

Kalendár je možné  zakúpiť si aj priamo na mestskom úra-
de v priestoroch Turistickej informačnej kancelárie (TIK).  
„Fotografie budú určite zaujímavým predmetom rozhovorov 
o tom, ako prebiehala výstavba Dolného Kubína. Svojou za-
nietenou prácou tak prostredníctvom fotografie propagoval 
náš región a vďaka jeho všímavému dokumentaristickému 
oku máme dnes lepšiu predstavu o období druhej polovice 
minulého storočia,“ povedala Monika Salvová z TIK.

Fotografie Leonarda Marka mohli obdivovať ľudia v celom 
bývalom Československu, pretože bol prispievateľom do via-
cerých novín a časopisov. Cena za kalendár s jeho snímkami 
je 5 eur a 50 centov.

redakcia; foto: L. Marko

Počet obyvateľov klesá, ale pomaly
Život neprináša len príjemné chvíle. Jeho súčasťou je 
aj strata blízkych ľudí. „V rámci mesta Dolný Kubín bolo  
v roku 2019 zapísaných 165 úmrtí, z toho 75 žien a 90 mužov.  
V roku 2018 nás opustilo 150 Dolnokubínčanov, z toho 67 žien  
a 83 mužov," dodala Šárfy. Počet ľudí sa v meste pod Chočom 
neustále mení, o čom svedčí aj samotná evidencia. „Na trvalý 
pobyt v roku 2019 sa v Dolnom Kubíne prihlásilo 211 ľudí, čo 
je oproti roku 2018 o 12 občanov viac. Naopak, v minulom 
roku sa odhlásilo 390 Kubínčanov, čo je viac ako vlani. V rám-
ci Dolného Kubína sa v roku 2019 presťahovalo 328 občanov,“ 
doplnila Šárfy.

V roku 2019 sa konalo aj stretnutie dolnokubínskych jubilan-
tov, ktorí oslávili okrúhle životné jubileum – 70, 75, 80, 85, 90 
a viac rokov. Na konci roka tak primátor mesta osobne zabla-
hoželal 40 jubilantom.

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín; foto: TIK DK
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I Mestskí poslanci v apríli 2019 odo-
brili predloženie budúcej žiadosti  

a schválili 10-percentné spolufinan-
covanie projektu vo výške 8 800 eur. 
V januári tohto roku vyšla plánovaná 
výzva na vytvorenie mestského trho-
vého priestoru a mesto sa do nej ihneď 
zapojilo. V súčasnosti prebieha verejné 
obstarávanie na výber zhotoviteľa trho-
viska, ktoré je podmienkou pre získanie 
nenávratných finančných prostriedkov. 
„Prostredníctvom tejto miestnej akčnej 

skupiny realizujeme stratégiu rozvoja 
Oravy. Jedno opatrenie máme venova-
né rozvoju miestnych trhovísk, respek-
tíve podpore predaja lokálnych výrob-
kov, prezentácii a propagácii lokálnych 
producentov, keďže momentálne je  
v mestách o to veľký dopyt. V rámci 
našej stratégie budeme podporovať vy-
tvorenie trhových priestorov v Dolnom 
Kubíne, Trstenej a Tvrdošíne,“ povedal 
Tomáš Moravčík z MAS Orava, o. z.

Osem drevených stánkov s komplet
ným vybavením
Mestské trhovisko by malo vzniknúť na 
Námestí slobody na Veľkom Bysterci 
okolo sochy šťastnej rodiny. Prenosné, 
drevené a uzamykateľné stánky budú 
umiestnené na priľahlom širokom 
chodníku a nebudú zaberať žiadnu ze-
leň. „Predmetom projektu je zakúpenie 
ôsmich stánkov, ktoré sú z dreva. Obvo-
dové steny stánku tvorí biodoska, kto-
rá bude použitá aj na streche. Strecha 
je pokrytá asfaltovým šindľom. Stánok 
má kompletnú elektroinštaláciu, čiže 

osvetlenie, zásuvky, ale aj vyhrievanie 
pomocou infražiariča. Takéto stánky 
budú napájané z podružného rozvádza-
ča, ktorý bude umiestnený na budove 
MsKS a z ktorého bude v prípade po-
trieb možné napájať aj kultúrne podu-
jatia, ktoré budú organizované mestom 
alebo niekým iným na Námestí slobo-
dy,“ objasnil Miroslav Kosmeľ, vedúci 
odboru dopravy, miestneho hospodár-
stva a cestovného ruchu MsÚ.

„Zároveň je tu potenciál na prípadné 
rozšírenie elektroinštalácie ešte na 
osvetlenie súsošia rodiny, kde máme 
ambíciu v tomto roku byť úspešní  
v projekte na celkovú revitalizáciu jed-
nej z dominánt sídliska a tiež na prípad-
nú ďalšiu elektrickú prípojku na jedno  
z prvých nabíjacích miest pre elektro-
mobily,“ zdôraznil primátor J. Prílepok.

Elektrická aj vodovodná prípojka
Súčasťou projektu mestského trho-
viska nie sú len samotné stánky a ich 
napojenie na elektrickú sieť, ale aj vy-

foto: M
sÚ DK

Mesto Dolný Kubín ešte začiatkom minulého roka začalo s prípravou žiadosti na predloženie pro-
jektu o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného progra-
mu prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny Orava. Tá v rámci svojej stratégie avizovala výzvu 
na rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti výstavby a obnovy mestských trhových priestorov  
za účelom podpory lokálnych producentov.

Na Bysterci by malo vzniknúť  
mestské trhovisko
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budovanie vodovodnej prípojky, ktorá 
na námestí chýbala. „Súčasťou pro-
jektu je aj pitná fontánka, ktorá bude 
veľmi podobného tvaru ako fontánka 
na Hviezdoslavovom námestí. V rámci 
projektu sme využili aj možnosť zlepšiť 
svetelné podmienky Námestia slobody, 
čiže bude doplnený svetelný bod bližšie 
ku okresného úradu, ktorý by mal vy-
kryť tmavé miesta. Súčasťou projektu 
sú aj odpadkové koše, ktoré budú roz-
nesené po námestí,“ dodal Kosmeľ. 

Trhovisko nemusí zostať na jednom 
mieste
V prípade schválenia projektu mestské-
ho trhoviska na Námestí slobody získa 
mesto na jeho realizáciu 80 000 eur. 
Mesto zo svojho rozpočtu zaplatí iba 
spoluúčasť vo výške 8 800 eur. Cena 
sa ešte môže verejným obstarávaním 
znížiť. „Podmienkou tohto projektu je 
vytvorenie trhového priestoru. To zna-
mená, že získame nové stánky, ktoré 
môžu, ale nemusia byť viazané na ten-

to priestor. Taktiež môžu byť využívané 
hocikde po meste. Rovnako na jarmo-
ku, na vianočných trhoch, na námes-
tí alebo inde,“ konštatoval primátor. 
Mesto by chcelo v prípade kladného 
stanoviska Miestnej akčnej skupiny 
Orava začať s realizáciou trhoviska po-
čas letných mesiacov. Dodané a spre-
vádzkované by malo byť do konca roka.

redakcia

Mestská polícia  
má viac právomocí

Koncom minulého roka vstúpila do plat-
nosti novela zákona o obecnej polícii. Tá 
mestským policajtom doslova rozviazala 
ruky. Po novom majú viac kompetencií 
a právomocí. Predovšetkým v dopra-
ve. Pokutovať môžu už napríklad aj za 
nedodržanie prikázaného smeru jazdy, 
cúvanie v jednosmernej ulici, prejazd cez 
križovatku na červenú, nerešpektovanie 
signalizačného zariadenia či telefonova-
nie za volantom.

I Doteraz tieto prípady posúvali ko-
legom zo štátnej polície. „Mestskí 

policajti už môžu riešiť nielen takzvanú 
statickú, ale aj dynamickú dopravu. Do-
terajší zákon nám presne určoval, ktoré 
zákazové značky môžeme riešiť. Vďaka 
novele môžeme riešiť aj dopravné za-
riadenie, dopravné značky a vodorovné 
značenia. To doteraz nebolo. Naprí-
klad takú značku: „Stop, daj prednosť 
v jazde“, sme riešiť nemohli, ale tieto 
priestupky sme odovzdávali štátnej po-
lícii na doriešenie,“ vysvetlil Dušan Me-
dzihradský, náčelník Mestskej polície 
Dolný Kubín.

Povolené sú aj bezpečnostné pre
hliadky osôb
„Doteraz sme mohli zastavovať vo-
zidlá len pri školách, keď išli deti cez 
priechod pre chodcov. Teraz môžeme 

vodiča, ktorý sa dopustil priestupku, 
zastaviť. Taktiež vykonať bezpečnostnú 
prehliadku, či nemá náhodou nejakú 
zbraň, nôž, alebo niečo podobné. Takú-
to osobu potom prevezmú od nás štátni 
policajti,“ doplnil Dušan Medzihradský.

Kompetencie mestských policajtov 
sa novelou zákona rozšírili aj v oblasti 
statickej dopravy. „Prínos vidím hlavne 
v tom, že môžeme riešiť dopravné si-
tuácie, ktoré vyplývajú z vodorovného 
značenia. Ak si všimnete takzvané sú-
vislé žlté čiary, doteraz mestskí policajti 
samozrejme neriešili tieto priestupky, 
ale odovzdávalo sa to na dopravný in-
špektorát. V súčasnej dobe nám novela 
umožňuje tento priestupok riešiť, zdo-
kumentovať a aj vyriešiť,“ ozrejmil ná-
čelník mestskej polície.

Kontrolovať môžu aj taxikárov
Mestskí policajti môžu po novom poku-
tovať aj vodičov taxislužby. Príslušník 
mestskej polície je oprávnený zastavo-
vať vozidlá na kontrolu dodržiavania 
podmienok prevádzkovania taxislužby 
podľa osobitného predpisu. „Naprí-
klad, či má licenciu, taktiež či má zap-
nutý taxameter, či je vozidlo označené, 
či má vodič psychotesty a podobne,“ 
doplnil Medzihradský.

Kamery majú chrániť policajtov
Pri výkone služby si môžu mestskí poli-
cajti po novom pomôcť aj so zvukovým 
a obrazovým záznamom. Hliadka si vás 
môže pri spáchaní priestupku nahrať na 
diktafón, odfotiť či natočiť na kameru. 
Mestská polícia v Dolnom Kubíne má 
osobné kamery už objednané. Do ulíc s 
nimi vyjdú už o niekoľko týždňov. „V sú-
časnosti už môžeme mať osobné kame-
ry, takzvané minikamery, ktoré Mestská 
polícia Dolný Kubín už objednala a ča-
káme na dodávku. Budú slúžiť hlavne 
na ochranu mestského policajta, aby 

ho napríklad niekto krivo neobvinil, že 
postupoval zle. Je na policajtovi, kedy 
si kameru zapne. Takýto záznam potom 
môžeme použiť na ďalšie konania. Spo-
lu sme zakúpili päť kamier, mali by byť 
mierne nárazuvzdorné aj vodeodolné. 
Sú už totiž vyššia trieda,“ dodal náčel-
ník mestskej polície.

Novela zákona o obecnej polícii urču-
je aj novú výšku pokuty, ktorú môžu 
mestskí policajti uložiť pri priestupku 
súvisiacom s dopravou. Kým v minulos-
ti to bolo maximálne 50 eur, dnes je to 
už 150 eur. 

redakcia; foto: redakcia

Otvorili Centrum 
právnej pomoci

I Centrum právnej pomoci je štátna 
rozpočtová organizácia a jej zmys-

lom je poskytovať kvalitnú komplexnú 
právnu pomoc ľuďom, ktorí pre nedo-
statok prostriedkov nemôžu využívať 
právne služby. Na poskytnutie bezplat-
nej právnej pomoci má nárok každá fy-
zická osoba, ktorá spĺňa súčasne tieto 
tri podmienky: 1.) nachádza sa v stave 
materiálnej núdze alebo jej príjem ne-
presahuje 1,4–násobok sumy životného 
minima. 2.) nejde o zrejmú bezúspeš-
nosť sporu. 3.) hodnota sporu prevyšuje 
hodnotu minimálnej mzdy ustanovenej 
osobitným zákonom. Kancelária Centra 
sa nachádza v Tvrdošíne na Medvedzí 
v budove Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny na 5. poschodí. Konzultačné 
dni sú každý pondelok od 8:00 – 15:00 
a každú stredu od 8:00 – 16:00. Na kon-
zultácie je možné sa telefonicky objed-
nať na konkrétny dátum a čas.

CPP, kancelária Tvrdošín 
info.ts@centrumpravnejpomoci.sk
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I „S mestom Dolný Kubín sa spájajú aj významné osobnos-
ti našej histórie, ako je bezpochyby aj slovenský básnik  

P. O. Hviezdoslav. Nielen naši obyvatelia k nemu prechová-
vajú veľkú úctu, a preto sme sa rozhodli, že si jeho narodeni-
ny opäť po roku pripomenieme symbolickým lampiónovým 
sprievodom a to podobne, ako to bolo v roku 1919, keď ešte 
žil,“ povedal primátor mesta Ján Prílepok.

V minulosti mu blahoželal Šrobár i Jégé
Inšpiráciou organizátorom pre toto netradičné podujatie boli 
zachované správy v dobovej tlači o tom, ako si široká verej-
nosť spolu s rôznymi predstaviteľmi národa uctila jubilanta 
Hviezdoslava v roku 1909 pri 60. narodeninách, ale aj v roku 
1919 pri 70. narodeninách. Práve kvôli básnikovej sedem-
desiatke pricestoval do dolnooravskej metropoly aj vtedajší 
minister slovenskej vlády Vavro Šrobár a spolu s ním aj osob-
ný lekár a priateľ Ladislav Nádaši-Jégé. V Kubíne už na neho 
čakalo veľké zhromaždenie. Správy sa zachovali v literárnom 
fonde Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 
ktoré spravuje literárnu expozíciu venovanú životu a dielu 
Hviezdoslava. „Pri oslave 70. narodenín básnika 2. 2. 1919 
ho prišlo pozdraviť zhromaždenie ľudí. Študenti niesli fakle  
a zástupcovia mesta udelili básnikovi Čestné občianstvo 
mesta Dolný Kubín. Na znak úcty a vďačnosti po ňom pome-
novali svoje námestie. Blahopriať mu prišli významné osob-
nosti tej doby, ale aj Dolnokubínčania. Vyššie opísané uda-
losti chceme „oživiť“ pripravovaným podujatím a dôstojne 
si aj v súčasnej dobe pripomenúť barda slovenskej literatúry 

P. O. Hviezdoslava,“ ozrejmila Mária Jagnešáková, riaditeľka 
Oravského múzea P. O. Hviezdoslava.

Sprievod prešiel z Bysterca do Starého mesta
Lampiónový sprievod sa začal pred Mestským kultúrnym 
strediskom v Dolnom Kubíne, kde sa prítomným prihovorili 
organizátori a od študenta Gymnázia P. O. Hviezdoslava za-
znela báseň z tvorby P.O. Hviezdoslava. Následne pokračoval 
ulicami mesta po Kolonádovom moste až na Hviezdoslavovo 
námestie. Na čele sprievodu boli skauti 53. zboru Gentiana 
s fakľami, za nimi nasledovali organizátori, potom mládež  
a verejnosť, sprievod tiež uzatvárali skauti. Celé zhromažde-
nie sa nakoniec zastavilo pri soche básnika, kde organizátori 
na záver položili vence. Organizátormi podujatia boli Oravské 
múzeum P. O. Hviezdoslava, mesto Dolný Kubín, Mestské kul-
túrne stredisko a Gymnázium P. O. Hviezdoslava v D. Kubíne.

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

foto: redakcia

Viac ako dve stovky občanov Dolného Kubína si v piatok podvečer 7. februára  
v uliciach mesta pripomenuli lampiónovým sprievodom 171. výročie narodenia  
významného slovenského básnika a dramatika Pavla Országha Hviezdoslava.

Lampiónovým sprievodom rozžiarili 
spomienku na Hviezdoslava
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100 rokov Matice slovenskej 
v Dolnom Kubíne

Pred sto rokmi, presne 29. januára, vznikol Miestny odbor Mati-
ce slovenskej (MO MS) v Dolnom Kubíne. Vo Veľkej dvorane Žup-
ného domu Oravskej galérie si verejnosť pripomenula výročie 
a zároveň vzdala úctu významným osobnostiam, ktoré stáli za 
založením miestneho odboru.

I Prvým čestným predsedom MO MS bol P. O. Hviezdoslav, 
druhým čestným predsedom doktor Ignác Radlinský  

a výkonným predsedom sa stal doktor Ladislav Nádaši-Jégé. 
„Tieto osobnosti v nás vzbudzujú veľký záväzok, svojím vedo-
mím a prístupom riešili rôzne problémy Matice slovenskej. Aj 
my k tomu pristupujeme s úctou a chceme sa aspoň nejakým 
dielom pričiniť, aby Matica fungovala aj ďalej,“ povedal Mar-
tin Zembjak, predseda MO MS. Podľa podpredsedu Matice 
slovenskej Mareka Nemca sme vždy mali šťastie na dobrých 
pracovníkov. „Títo dobrí ľudia urobili krásnu spomienku a za 
to som im veľmi vďačný a prajem im ešte veľa rokov plodnej 
činnosti,“ dodal Nemec, ktorý okrem príhovoru pozdravil prí-
tomných aj hrou na fujare. 

Chcú ísť príkladom mladým
Vyvrcholením práce a snaženia doterajších predsedov, členov 
výboru a ostatných pracovníkov miestneho odboru po roku 

1990 je postavenie pamätníka – Slovenského cyrilo-metod-
ského kríža ekumenickej jednoty pri Vyšnokubínskych skal-
kách v roku 2004. „Pre nás je to po sto rokoch jasný odkaz, 
ktorý by sme mali šíriť do ďalších sto rokov. Naša budúcnosť 
je v mladej generácii, preto musíme robiť všetko pre to, aby 
táto generácia ten štafetový kolík, ktorý jej chceme odovzdať, 
uchopila ešte lepšie ako my,“ vysvetlil predseda MO MS.

Pripomenieme si významné výročia
Tento rok miestny odbor zorganizuje niekoľko podujatí, kde 
si bude pripomínať viaceré osobnosti a jubileá. „Deväťdesiat 
rokov od smrti prvého evanjelického biskupa a. v. doktora 
Jánošku a potom stodvadsiate výročie úmrtia Jozefa Ko-
húta, ktorý bol tiež historik a kultúrny pracovník. V máji je 
stosedemdesiate výročie narodenia Martina Kukučína, kedy 
chceme na jeden deň Liptov a Oravu spojiť a čítať Kukučínove 
diela o jedenástej hodine na všetkých základných školách,“ 
ozrejmil Zembjak.

Okrem toho plánujú príbeh storočnice MO MS spracovať aj 
knižne. Autorom publikácie bude historik a riaditeľ Oravskej 
knižnice Peter Huba. MO MS v Dolnom Kubíne dostal za svoju 
prácu pri príležitosti 100. výročia založenia Mimoriadnu cenu 
Matice slovenskej a Čestné uznanie od predsedníčky Žilinské-
ho samosprávneho kraja Eriky Jurinovej. 

redakcia

Hviezdoslavova lipa jasným 
víťazom ankety

Súťaž Kubínsky strom roka 2019 už pozná svojho víťaza. Stala 
sa ním lipa pred Literárnym múzeom P. O. Hviezdoslava s ob-
vodom kmeňa dva a pol metra. Na víťaznom strome sa zhodli 
obyvatelia, ktorí v ankete hlasovali spoločne s vyhlasovateľom 
súťaže – Komisiou revitalizácie zelene a environmentálneho 
rozvoja (KRZaER).

I „Jednoznačne, takmer polovicu hlasov, dostala lipa pred 
Hviezdoslavovým múzeom. Bola zasadená v roku 1919  

a existuje dokument, podľa ktorého sa na jej sadení podieľal 
samotný P. O. Hviezdoslav. Na druhom mieste sa umiestnili 
dve dreviny – lipa pri rodinnom dome na Zochovej ulici a dub 
v areáli kaštieľa pri Mokradi. Tretie miesto získal brest v blíz-
kosti budovy dolnokubínskej železničnej stanice,“ povedala 
Oľga Removčíková, členka KRZaER.

Nominované stromy sú pamätníkmi mesta 
Občania, miestne organizácie a inštitúcie nominovali do súťa-
že 11 stromov nachádzajúcich sa v katastri Dolného Kubína. 
Dreviny vyhodnocovala zo zdravotného, funkčného a estetic-
kého hľadiska KRZaER a o svojom favoritovi zároveň rozho-
dovali aj obyvatelia. „Hlasovalo sa prostredníctvom e-mailov 
a celkovo sa zapojilo štyridsaťdeväť osôb. Traja hlasujúci boli 
vyžrebovaní a dostanú vecné ceny,“ doplnila Removčíková. 
Komisia sa zhodla na tom, že všetky nominované stromy už 
patria k pamätníkom mesta a je potrebné im venovať zvýše-
nú pozornosť a starostlivosť. „Dub pri kaštieli v Mokradi, lipa 
pri rodinnom dome na Zochovej ulici a aj nominovaný buk 

pri kaštieli v Mokradi majú ochranu zabezpečenú zo zákona, 
keďže boli vyhlásené za chránené stromy. No máme záujem, 
aby aj o ostatné dreviny a prírodné hodnoty nášho mesta 
bolo postarané,“ ozrejmila Removčíková.

Chcú zvyšovať záujem o životné prostredie 
Súťaž Kubínsky strom roka vyhlásila v minulom roku KRZaER, 
ktorá vznikla ako poradný orgán pri mestskom zastupiteľ-
stve. „Naša komisia sa podieľala na vyhlásení dvoch súťaží, 
a to najkrajší balkón a strom roka. Ďalej sme spoluorgani-
zovali Environmentálny deň a Ekotopfilm v spolupráci so ZŠ  
P. Škrabáka a Technickými službami,“ vysvetlila Emília Jur-
číková, predsedníčka KRZaER. Hlavným cieľom súťaže bolo, 
aby si občania vo svojom okolí všímali vzácne a staré dreviny  
a aby sa zvýšil ich záujem o životné prostredie. Komisia plánuje  
v podobných aktivitách pokračovať aj v tomto roku. 

redakcia; foto: KRZaER
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I Vo štvrtok 13. februára otvorili fa-
šiangové obdobie v mestskej časti 

Mokraď. Fašiangový sprievod prechá-
dzal celou dedinou od domu k domu 
a vyzýval domácich do tanca. „Pochod 
masiek patrí k tradíciám každej dolno-
oravskej dediny, a preto ani my nechce-
me byť výnimkou. Aj tento rok sme sa 
rozhodli potešiť našich spoluobčanov 
a zároveň ich aj pozvať na veselicu,“ 
vysvetlil Tibor Koval z výboru Mokraď.  
V mestskej časti Kňažia prechádzal 
sprievod masiek v sobotu 15. februára 
už od doobedňajších hodín. „V kostý-

moch od výmyslu sveta a s košíkom pl-
ným šišiek sme začali od Jelšavy ťahať 
ľudí spevom zo svojich domov. Každý, 
kto neodolal a vyšiel von, neprišiel  
s prázdnymi rukami. V Kňažej sa náš 
košík začal napĺňať dobrotami a nechý-
bala ani slaninka, klobásky, vajíčka, 
ale ani fľaštičky,“ zhodnotila priebeh 
fašiangov v Kňažej Vlasta Batunová  
z výboru Kňažia. Poobede sa zabávali 
deti na karnevale v požiarnej zbrojnici  
a sobota 22. februára už patrila tradič-
nej kňažanskej praženici. 

Fašiangy pre seniorov v réžii Den
ného centra
Seniori mali vlastnú fašiangovú zábavu 
v pondelok 17. februára. Podľa vedúcej 
Denného centra (DC) Maríny Gruchalá-
kovej sa takto stretli už po štrnástykrát. 
„Tento rok sme všetko pripravili vlast-
nými silami. Organizáciu, program, 
scénky a piesne sme nacvičili v našom 
centre,“ povedala Gruchaláková. Podu-
jatie otvoril spevokol Lorem Cantus  
a premiéru mal DC Band, ktorý hral prí-
tomným do tanca. Ochotníci z DC zas 
predviedli folklórne fašiangové pásmo. 

Novinkou bola aj vtipná tombola, po 
ktorej sa seniori zabávali do neskorého 
večera.

Pochovali aj basu
Fašiangy v Dolnom Kubíne začali  
v piatok 21. februára sprievodom ma-
siek mestom. So svojím folklórnym 
pásmom vystúpili členovia SFS Orava, 
ktorí na Námestí slobody pochovali 
basu a symbolicky tak ukončili obdobie 
fašiangových zábav pred nadchádzajú-
cim pôstom. Večer sa v Mestskom kul-
túrnom stredisku s fašiangami rozlúčili 
batôžkovou veselicou, kde sa o hudob-
ný program postaral Šinál Band.

Po veseliciach 40dňový pôst
Pôvodne boli fašiangy známe ako 
mjasopust, ktorý označoval koniec je-
denia mäsa pred pôstom. Obdobie veľ-
konočného pôstu začína Popolcovou 
alebo Škaredou stredou. Zvyk posýpať 
sa popolom pretrval až dodnes, no už 
len symbolicky, kedy kňaz urobí popo-
lom krížik na čelá veriacich.

redakcia; foto: Vlasta Batunová

foto: redakcia

Fašiangy boli odjakživa symbolom radosti, veselosti a hojnosti. Predstavujú obdobie od Troch 
kráľov do Popolcovej stredy a sú vyvrcholením prechodu medzi zimou a jarou. V tomto ob-
dobí sa zvyknú konať zabíjačky, veselice, zábavy a pochody v maskách. Inak to nebolo ani  
v Dolnom Kubíne a jeho mestských častiach. 

Fašiangy v Dolnom Kubíne a v okolí
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Zápisky  
z mestskej kroniky

Čo sa v našom meste dialo nie až 
tak v dávnej minulosti? Budeme Vás  
o tom pravidelne informovať v rubrike 
Z mestskej kroniky. Pred osemdesiatimi 
rokmi boli v nej zaznamenané aj nasle-
dovné zápisy:

I Rok 1940 prichádza s tuhými mraz-
mi, akých už dávne roky nebolo. Tep-

lomer ukazoval až -35° C. Neskoršie boli 
až -40° C. Až po Troch kráľoch sa mrazy, 
ale len v malej miere, zmiernili. Zamrzol 
vodovod. Bol nedostatok pitnej vody.

Dňa 16. februára 1940 konali prísluš-
níci žandárstva domové prehliadky  
v domácnosti Viery Kňazovičovej – Stei-
novej. Celý dom dôkladne prekutali. 
Nenašli však nič podozrivého. Prehliad-
ka súvisela so smrťou majora Petráčka, 
ktorý zomrel ako politický väzeň v Pro-
tektoráte. Boli aj pri Elene Hroboňovej, 
matke, ktorej nebohý bol zaťom a tiež 
takisto u učiteľa Vladimíra Ballu, prí-
buzného Hroboňovej. Prehliadku kona-
li aj na Hviezdoslavovom gymnáziu, kde 
ešte minulého roku učil ako profesor 
Jaroslav Repka, preložený do Dolného 
Kubína z Trenčína. Ešte pred 14. mar-
com 1939 sa dostal do Prahy a odtiaľ 
sa Gestapo vyzvedalo o jeho pobyte  
v Dolnom Kubíne. Prehliadky však boli 
bezvýsledné.

V dňoch 15. - 25. marca 1940 bola v Dol- 
nom Kubíne veľká ľadová záplava. 
Voda sa i s ľadovými kryhami prevalila 
15. marca o 7. hodine rannej cez hrádzu 
a valila sa do mesta. Za chvíľu bol zapla-
vený Štefánikov telovýchovný park, ih-
risko a tribúna obkľúčená ľadovými kry-
hami a vodou. Pri kolkárni preliala sa 
voda i do ulice Radlinského. Gardovňa 

V Kňažej diskutovali  
o pozemkových 

úpravách

I Za účelom znovuoživenia procesu 
pozastavených  pozemkových úprav 

v Kňažej sa 19. januára v priestoroch 
Požiarnej zbrojnice konalo zhromažde-
nie vlastníkov v navrhovanom obvode 
pozemkových úprav. Ich obsahom je 
racionálne priestorové usporiadanie 
vlastníctva pozemkov na území, ktoré 
pred mnohými rokmi poslanci schválili 
na výstavbu rodinných domov. 

Súhlas s vykonaním JPÚ už vyjadrili
Zhromaždenie viedol poslanec MsZ 
Dolný Kubín Ján Briestenský, ktorý 
už v roku 2016 na stretnutí vlastníkov 
pozemkov informoval o zámere a pri-
pravovaných krokoch vo veciach tý-
kajúcich sa otázky usporiadania ich 
vlastníctva tak, aby mohli svoje nehnu-
teľnosti v budúcnosti využiť na účely, 
na ktoré boli schválené. Vlastníci pro-
stredníctvom anketových lístkov vtedy 
vyjadrili súhlas s vykonaním jednodu-
chých pozemkových úprav (JPÚ).

Vybrali šiestich zástupcov
Na stretnutie bol pozvaný aj Pavol 
Milúch, koordinátor pre pozemkové 
úpravy v Žilinskom samosprávnom kra-
ji. Prítomní boli oboznámení s adminis-
tratívnymi a finančnými náležitosťami 
ďalšieho procesu JPÚ. Účastníci si zvo-
lili šiestich zástupcov, ktorí ich budú za-
stupovať v prípravnom konaní. Primá-
tor mesta, Ján Prílepok, ktorý tiež prijal 
pozvanie, prisľúbil pomoc mesta tým, 
že zriadi účet pre účely zhromaždenia 
financií od vlastníkov na financovanie 
projektu pozemkových úprav do času, 
kým si vlastníci založia združenie pre 
pozemkové úpravy s vlastným účtom. 
V závere nasledovala diskusia, v ktorej 
boli odborníkmi zodpovedané otázky 
od prítomných vlastníkov. 

Vlasta Batunová, výbor Kňažia 

bola úplne zaplavená. Podobná povo-
deň bola v Dolnom Kubíne v roku 1888. 

Úrady sa naháňajú s náborom pra-
covných síl do Nemecka. Odchádza 
ich hodne aj zo samotného Kubína  
a takmer zo všetkých obcí. Z celého Slo-
venska ich naverbovali vyše 100-tisíc. 
Zárobky sú priemerne 10 mariek denne, 
čo je asi 110 KS na naše peniaze. I tieto 
možnosti zárobku lákajú našich ľudí na 
túto dobrodružnú cestu.

Dňa 2. júla zomrel spisovateľ a okresný 
lekár v Dolnom Kubíne, Dr. Ladislav Ná-
daši-Jégé, v 75. roku svojho života. Bol 
to snáď človek, ktorý sa tešil najväčšej 
úcte a obľube u svojho občianstva. Vždy 
elegantne oblečený, vysoký, trocha 
prihrbený, pokrivkujúc na jednu nohu. 
Stretával sa s občanmi vždy s usmia-
tou tvárou. Povahy veselej, žartovnej 
a dobráckej. Zomrel náhle, na srdcovú 
porážku. Ešte za rána poslal si svojho 
syna Mikuláša pre noviny do susedstva 
u Trnkócych. Kým sa však s novinami 
vrátil, bol už otec mŕtvy.

Pohrebná počestnosť sa konala dňa 
4. júla na námestí pred budovou Okres-
ného domu. Čestnú stráž držali vojaci 
miestnej posádky a Hlinkovej gardy. 
Pohreb odbavovalo 5 farárov na čele  
s kanonikom Ignácom Grebáčom – Or-
lovom a miestnym farárom Viktorom 
Trstenským. Na cintorín ho odprevá-
dzal veľký zástup obyvateľstva a vojska. 
Nad otvoreným hrobom prehovoril ešte 
vládny komisár mesta Štefan Gallas  
a Július Ogurek. Národnou piesňou, Hej 
Slováci, bol pohreb zakľúčený. Nemož-
no sa tu nedotknúť toho, že keď pohreb 
odbavovalo 5 farárov, bol bez cirkevnej 
kázne. Pravdepodobne pre jeho ateis-
tický postoj k cirkvi,  ktorým sa netajil aj 
vo svojich literárnych dielach.

Podľa štatistiky sa vykazuje stav obyva-
teľstva v roku 1940: 2005, vojakov 550  
a Židov 248. Všetkých domov bolo 357, 
z toho obývaných 334. Narodených 
bolo 37, sobášov 26 a zomrelých 44.

Ceny potravinových článkov: maslo  
12 - 14 KS, vajcia 30 - 40 halierov, v zim-
nom období 90 halierov. Mlieko 1,40 KS 
za liter. Vidíme, ako nízko sú cenené vý-
robky našich roľníkov.

originálny zápis z mests. kroniky (1940)
Vladimír Adamec; foto: Or. múzeum
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I Martin Balko pochádza z juhu Slovenska a do Dolného 
Kubína sa prisťahoval pred štyrmi rokmi. Jeho srdcovkou 

sú hory a výhľady, preto jeho expozícia nesie názov „Srdce  
v horách, hlava v oblakoch“. Tvorí ju štyridsať fotografií s hor-
skou tematikou. „Všetky fotky vznikali na prelome rokov 2018  
a 2019. Snažil som sa priniesť snímky zo všetkých svojich vý-
letov po Európe,“ vysvetlil autor fotografií Martin Balko.

Fotografuje popri práci
K fotografovaniu ho náhodne priviedol kamarát, no popri 
svojej práci sa tomu venuje už takmer osem rokov. „Najrad-
šej mám hlboké farby - hlbokú čiernu a veľký kontrast. Keď 
sa na fotky pozriete, tak nie sú ploché a majú hĺbku. Je tam 
pozadie, niečo je rozostrené, na niečo vám padne oko, iné 
je zas zaostrené,“ povedal Balko. Rád vyhľadáva a objavuje 
nové zákutia slovenských pohorí, preto väčšina fotografií po-
chádza zo Slovenska. „Myslím si, že na Slovensku je najkraj-
šie a netreba cestovať ďaleko, aby si človek povedal – toto je 

fakt krásny výhľad. Tatry sú nádherné, rovnako aj Malá Fatra. 
Dôležité je nájsť nový pohľad a uhol, ktorý nikomu predtým 
nenapadol a tým sa od ostatných odlíšiť,“ ozrejmil autor.

Splnil si fotografický sen 
Súčasťou výstavy je aj fotografia autorovej vysnívanej loka-
lity. Seceda v talianskych Dolomitoch ho natoľko uchvátila, 
že sa tam plánuje vrátiť aj tento rok. „Prvýkrát som to videl 
štyri roky dozadu na Instagrame a v lete sa mi tam konečne 
podarilo dostať. Bolo to oveľa krajšie ako na fotografii. Snažil 
som sa to nejako zreprodukovať, ale aj tak to nikdy nie je také 
výnimočné ako pohľad naživo,“ dodal Balko.

redakcia

foto: M
artin Balko

V Mestskom kultúrnom stredisku Dolný Kubín bola do konca februára vystavená 
séria fotografií Martina Balka. Talentovaný, teraz už aj dolnokubínsky fotograf, 
prezentoval svoje veľkoformátové fotografie z Tatier, slovinského Triglavského ná-
rodného parku či z talianskych Dolomitov. 

Srdce v horách, hlava v oblakoch

AYA vydala koncertný album
Rolling Stones severu, ako ich nazval spisovateľ Jozef Banáš, 
nás na sklonku minulého roka potešili kolekciou dvoch DVD 
& CD. Na dvoch DVD sa nachádza záznam z narodeninového 
koncertu, ktorý sa konal 13. septembra 2017 na Mariánskom 
námestí v Žiline. Druhé DVD obsahuje dokumentárny film  
o skupine Aya, ktorý pred časom odvysielala aj RTVS.

I Súčasťou druhého DVD je aj rozsiahla fotogaléria, ktorá 
mapuje doterajšiu históriu skupiny. Moderátorsky koncert 

zastrešil hudobný redaktor RTVS Roman Bomboš. Okrem ži-
linských futbalistov (Lebo sme majstri), sa v úlohe hostí na 
pódiu Mariánskeho námestia vystriedali Jaro Gažo (Posledná 
svetová), Peter Cmorík (So mnou), Zuzana Smatanová (Sní-
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vam), Tomáš Bezdeda (Svet krásnych žien), dychová sekcia 
Balkansambel, sláčikové kvarteto ŠKO Žilina a prišiel aj Pavol 
Hammel s piesňou Medulienka.

Nostalgické, vtipné i melancholické
Pri pozeraní koncertu som si spomenul na výberovku 20 ro-
kov v zayatí z roku 2011. Tá okrem hitov, ktoré pre skupinu 
Aya naspievalo desať známych slovenských interpretov, ob-
sahuje aj pieseň Do neba volám (Spomienka na Vlada). Na 
bývalého bubeníka a zakladajúceho člena skupiny Aya – Vla-
da Pavla sa spomínalo aj počas narodeninového koncertu. 
Chlapci v jednej z dokrútok vytiahli niekoľko vtipných príhod 
z čias jeho pôsobenia v kapele.

Gratuluje slovenská hudobná špička
Tu už sa dostávame ku konceptu samotného koncertu. DVD je 
nastrihané tak, že sa divákom v krátkych dokrútkach postup-
ne prihovárajú hudobní gratulanti skupiny Aya. Okrem už 
spomínaného Jozefa Banáša chlapcom gratuloval aj produ-

cent ich prvého albumu Július Kinček, režiséri Karol Vosátko 
(Malý princ), Vlado Masný (Modré z neba plus ďalšie tri klipy)  
a nechýbal ani autor ich prvého klipu Dušan Rapoš (Baby 
kakaové). Mnohí sme začali vnímať skupinu Aya práve pro-
stredníctvom tohto klipu. Prvýkrát som ho videl na TV Sever, 
ktorú sme chytali na anténu v okne. Gratulovala aj prvá ma-
nažérka skupiny Felícia Boronkayová, hudobníci Vašo Patejdl, 
Dušan Antalík, producent koncertu a vydavateľ predošlých 
dvoch albumov Milan Vendrinský, Juraj Čurný, Igor Choma  
a Miroslav Kundrík. 

Kolekcia obsahuje aj CD so zvukovým záznamom koncertu, 
ak by sa vám náhodou nechcelo zapínať televízor. K samot-
nému obsahu – tracklistu sa príliš rozpisovať nebudem. Ob-
sahuje všetko, na čo ste z koncertov skupiny Aya zvyknutí. 
Mňa potešila pieseň Snívam z albumu 04:10, ktorá sa na kon-
certoch nehráva.

Štvrťstoročie oslávili aj na námestí v Dolnom Kubíne
Ocenil som aj informačnú hodnotu tejto kolekcie. Ja sám 
som sa dozvedel informácie, ktoré som o skupine Aya ne-
vedel. Napríklad, že z prvého albumu rotovalo v rádiách až 
osem piesní. Album s názvom AYA 25 ROKOV slávnostne po-
krstili “hviezdnym prachom“ na Rockových vianociach v Žili-
ne 20. decembra 2019. Uplynul už takmer rok a pol odvtedy, 
čo sme na Hviezdoslavovom námestí oslavovali spolu s nimi 
ich štvrťstoročie na našej hudobnej scéne.

Boris Hrudál; foto: aya-music.sk

Obchodná akadémia začína  
s duálnym vzdelávaním

Od nového školského roka začína Obchodná akadémia v Dol-
nom Kubíne (OA) so systémom duálneho vzdelávania. Žiaci, 
ktorí sa budú hlásiť na túto školu, budú mať možnosť absolvo-
vať prax priamo u zamestnávateľa.

I Podľa slov riaditeľky OA, Vilmy Janotíkovej, je pre školu 
najdôležitejšie, aby bol absolvent úspešný na trhu práce 

a práve preto sa rozhodli zaviesť takúto formu vzdelávania. 
„Jeden deň v týždni bude študent pracovať priamo vo firme 
zamestnávateľa. Získa jeho firemnú kultúru a naučí sa novým 
technológiám,“ povedala riaditeľka.

Výhody pre žiaka aj zamestnávateľa
Takéto vyučovanie je podľa regionálnej koordinátorky duál-
neho vzdelávania ŽSK Dualpoint Žilina, Stely Rebeťákovej, 
pre študenta veľmi výhodné. „Žiak nadobudne prax v reá-
li, takže sa stretne s reálnymi ekonomickými procesmi, so 
skutočnou agendou a takisto s kultúrou danej spoločnosti,“ 
ozrejmila. Zamestnávateľ zas získa možnosti prípravy svo-
jich budúcich pracovníkov, rovnako aj buduje imidž firmy. 
„Zamestnávateľ môže byť z rôznych oblastí – nielen výrobná 
firma, ale aj škola, mestský úrad či OZ,“ doplnila.

Môžu pracovať v strojárskej a účtovnej firme
Spoločnosť Hern v Námestove patrí k najväčším zamestná-
vateľom na Orave  a študentov školy by uvítali na ekonomic-

kých miestach. „Sľubujeme si, že práve vďaka OA budeme 
schopní tieto pozície obsadiť žiakmi, ktorí budú absolventi a 
neskôr aj naši dlhoroční pracovníci. Sme schopní podporiť aj 
štúdium na vysokej škole tak, aby bol študent pripravený na 
prácu úplne bez problémov,“ konštatoval manažér Vladimír 
Hrivnák. Účtovnej kancelárii v D. Kubíne Matlak economy sa 
absolventi OA osvedčili už aj v minulosti. „V súčasnosti je po-
lovica našich zamestnancov absolventami tejto školy a sú to 
veľmi šikovní kolegovia. Tak aj od tohto projektu očakávame, 
že spolupráca bude úspešná,“ priblížil konateľ Pavol Matlák.

Študentov zamestnajú aj na meste
Do duálneho vzdelávania sa zapojila aj dolnokubínska radni-
ca, ktorá s OA dlhodobo spolupracuje na prezentácii a propa-
govaní mesta na rôznych výstavách cestovného ruchu. Všetky 
potrebné informácie sú uvedené na webovej stránke školy: 
https://oadk.edupage.org. Po prijatí bude škola o duálnom 
vzdelávaní študentov a rodičov informovať na zápise.

redakcia; foto: OA DK
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I James ďalej vykonáva metodickú 
činnosť, podporuje športovú a zá-

ujmovú činnosť detí i mládeže a v ne-
poslednom rade sa venuje ochrane 
životného prostredia a prírodných hod-
nôt. V súčasnosti má horolezecký klub  
79 členov, ktorí aktívne reprezentujú 
Dolný Kubín na najrôznejších športo-
vých podujatiach horského charakteru.

Zo začiatku ich k sebe prijal B. Üvegeš
„Horolezecký oddiel vznikol v roku 
1989. Predtým sa na Orave liezlo jedi-
ne v Zubereckom oddieli. Tam som sa 
stretol s Mikulášom Geburom a prvý raz 
sme spolu liezli na skalách v Porúbke. 
Vtedy sme si vraveli, že to je taký záro-
dok tohto kubínskeho oddielu. V roku 
1988 sa už v Kubíne začala organizovať 
väčšia skupinka ľudí. Boli snahy založiť 
vlastný oddiel. Nemohli sme však fun-
govať ako samostatný oddiel, pretože 
horolezecké oddiely nemali právnu 
subjektivitu. Tak sme sondovali, kde 
by sme sa asi hodili. Pridali sme sa  
k TJ Orava Dolný Kubín, kde bol predse-
dom Benco Üvegeš a on nás prijal s otvo-

renou náručou,“ ozrejmil Jozef Mastrák, 
prvý predseda horolezeckého klubu  
James. Podľa jeho slov názov James bol 
prvotne s „i“, čo znamenalo idealizmus, 
„a“ ako alpinizmus, „m“ bola morálka, 
„e“ bol entuziazmus a „s“ bola solidari-
ta. Týchto päť slov tvorí ideu klasického 
horolezectva.

V lete Tupá skala, v zime umelá stena
Tupá skala nad Vyšným Kubínom sa 
stala domácou cvičnou oblasťou pre 
nových, mladých skalných lezcov z Dol-
ného Kubína. O jej dôkladné preistenie 
sa postaral Peter Machaj, ktorý sa vďaka 
svojim hodnotným lezeckým výkonom 
dostal do širšieho výberu reprezentácie 
Slovenskej republiky v športovom leze-
ní. O bezpečnosť pri lezení na cvičných 
skalách a vo vysokých horách sa zas 
stará Mikuláš Gebura, ktorý vychoval 
mnohých výborných horolezcov. Záro-
veň sa stará aj o pravidelný chod a bez-
pečnosť všetkých návštevníkov umelej 
lezeckej steny v telocvični bývalej zá-
kladnej školy Nemocničná na sídlisku 
Brezovec. Horolezecký klub ju postavil 

kvôli rozrastajúcemu sa trendu out-
doorových aktivít. „Táto stena je tu už 
viac ako dve desiatky rokov. V tých ča-
soch, keď vznikla, bola tretia na Sloven-
sku. Nebola v tomto tvare ako je teraz. 
Generálnu úpravu sme začali robiť pár 
rokov dozadu. Hlavne v roku 2017 sa 
vymenila tretina konštrukcie, preglejok 
aj chytov, dokúpili sa matrace, vymenili 
sa všetky istenia, aby bolo všetko bez-
pečnejšie. Nuž a tento rok pokračujeme 
ďalej,“ doplnil Mikuláš Gebura, hlavný 
inštruktor horolezeckého klubu James.

Umelá stena láka hlavne deti
Umelú horolezeckú stenu navštevu-
je 4-krát týždenne veľký počet členov 
klubu, ale aj neorganizovaných, predo-
všetkým mladých záujemcov z Dolného 
Kubína. Pridať sa môžete i vy. „Kedysi 
tu chodilo viac starších, teraz tu nájde-
te veľa detí a mládeže. Je dobré, že sa 
hýbu a nesedia doma. Cez zimu je to 
taká klubovňa, kde sa členovia stretá-
vajú aj trénujú. Za tie roky je stena otvo-
rená pre všetkých. Týmto chcem pozvať 
všetkých, od malých detí až po starých 

foto: H
K JAM

ES Dolný Kubín

Dolnokubínsky horolezecký klub James oslávil v minulom roku 30. výročie svojej činnosti. Jeho 
cieľom je vytváranie podmienok pre realizáciu všetkých druhov horolezeckých a horských aktivít, 
ako je alpinizmus, športové skalolezectvo, bouldering, horský beh, extrémne lyžovanie, lezenie 
na umelej stene, skialpinizmus či skitouring.

Horolezecký klub JAMES oslávil 
30 rokov od svojho vzniku 
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chlapov ako ja, ponaťahovať chrbticu  
a svaly, určite to každému prospeje,“ 
dodal Gebura.

Aktivity pre členov i verejnosť
Horolezecký klub James každoročne 
pripravuje a spoluorganizuje aj množ-
stvo športových a kultúrno-spoločen-
ských aktivít. „Náš horolezecký klub 
žije hlavne pocitom, že najdôležitejšie 
pre nás je tráviť čas spolu, byť vonku  
a tam niečo robiť. A to niečo je síce plné 
dobrodružstva, nadšenia a možno aj 
nebezpečenstva, ale nakoniec je naj-
dôležitejšie, že ľudia sú spolu, pokoj-
ne v prírode, že im je tam spolu dobre  
a na to sú zamerané aj aktivity klubu. 
Tie sú rozdelené na členské a celospo-
ločenské aktivity. K členským aktivitám 
patria najmä preteky, ktoré voláme Deň 
na špagáte. Sú to tradičné horolezecké 
preteky dvojíc na Skalke. Trvajú nao-
zaj deň, 24 hodín, takže sa preteká aj  
v noci. Iné dvadsaťštyrihodinové pre-
teky na Slovensku nie sú. Druhou člen-

skou akciou sú tradičné, toho roku tiež 
už tridsať rokov staré, bežecké a horole-
zecké preteky. Beží sa z Dolného Kubína 
po hrebeni až do Zuberca na lezeckú 
oblasť, ktorá sa volá Vápenka. Tam sa 
lezie. Je to tridsať-kilometrová trať, kto-
rá má prevýšenie tisíc metrov a potom 
prichádza lezenie. Je to opäť slovenská 
rarita.

Celospoločensky tradične spoluorgani-
zujeme jednu akciu, ktorá sa volá Beh 
do Choča. Sú to preteky, ktoré sú veno-
vané bývalému členovi a horolezcovi  
z Dolného Kubína Jožkovi Čajkovi, ktorý 
tragicky zahynul. Dlhoročne je náš klub 
veľmi silný v pretekárskom skialpiniz-
me a z toho dôvodu sme sa pred dvoma 
rokmi rozhodli, že by bolo dobré obno-
viť tradíciu skialpinistických pretekov  
v regióne, a tak vznikli preteky, ktoré sa 
volajú Strungami Osnice. V tomto roku 
bude prvý ročník, minulý rok bol nultý 
ročník,“ povedal súčasný predseda ho-
rolezeckého klubu James Martin Nosál. 

Podľa Patrika Bartošku, člena horole-
zeckého klubu James, sa klub zapája 
aj do organizácie medzinárodnej pre-
hliadky horských a adrenalínových fil-
mov Vidmo. „Ďalšia spoločná aktivita 
je spomienkové podujatie s názvom Aj 
svetlá naše nech im svietia,“ konšta-
toval. Horolezecký klub si pripomenul 
obete lavíny na Kubínskej holi spomien-
kovou udalosťou v piatok 17. januára.

redakcia

Prvú februárovú sobotu bola športová 
hala Gymnázia P. O. Hviezdoslava dejis-
kom Oravského pohára v karate Orava 
cup 2020. Medzinárodný turnaj v Dolnom 
Kubíne písal už svoj 12. ročník.

I „Súťaženie v karate sa rozdeľuje na 
dve súťažné disciplíny a to buď na 

športový zápas alebo na súborné cvi-
čenia. Takže v obidvoch týchto kategó-
riách prebieha zápasenie vo vekových 
kategóriách od najmenších detičiek po 
dospelých nad tridsaťpäť rokov,“ pove-
dal Ján Nota, organizátor a tréner Kara-
te klubu Dolný Kubín.

Súťažilo vyše 500 karatistov
Tohtoročný turnaj mal historicky naj-
vyššiu účasť. Súperili medzi sebou ka-
ratisti z piatich krajín. „Každý rok je pri-
bližne 350 pretekárov a tento rok sa to 
zvýšilo na 508. Prvýkrát sme museli vy-
užiť aj malú telocvičňu v tomto gymná-
ziu. Snažíme sa úroveň súťaže posunúť, 
aby sme mladých čo najviac motivovali, 
o čom svedčia aj väčšie poháre,“ ozrej-
mil Marek Radúch, hlavný organizátor  
a tréner Karate klubu DK. Medzi špor-
tovcami z rôznych miest zo Slovenska, 
Česka, Poľska, Maďarska a Ukrajiny tu 
súťažili aj šiesti domáci pretekári.

Najúspešnejším domácim bol Kurčina
V Kumite starších žiakov nad 40 kilogra-
mov zvíťazil Erik Kurčina a v kategórii 
mladších dorastencov do 45 kilogra-
mov skončil druhý. „Mojimi doposiaľ 
najväčšími úspechmi boli tie, že som 
bol zápasiť na reprezentácii a že som 
sa stal majstrom Slovenska. Trénu-
jem šesťkrát do týždňa okrem soboty 
a mojím cieľom je byť na stupienkoch 
víťazov na majstrovstvách sveta a zdo-
konaliť si sebaobranu, aby som mohol 
obrániť druhých,“ konštatoval Erik Kur-
čina z Karate klub Dolný Kubín, ktorý sa 
karate venuje osem rokov.

Prišli aj majstri z Ukrajiny
Na turnaj pricestovala vyše 80-členná 
výprava z Ukrajiny. Karatisti z Ľvova 
patria k najlepším na svete. „Momen-
tálne sú top tímom na Ukrajine a pat-
ria k špičke svetového karate, majú 
medailistov z veľkých Premier league,  
z Madridu alebo Čile. Tento klub je u nás  
s mladšími pretekármi, s dorastenca-
mi a juniormi,“ vysvetlil Marek Radúch. 
Podľa slov trénera Union Lviv Illya Niku-
lina prišli na túto súťaž prvýkrát. „Páči 
sa nám tu, pretože je to pre deti výbor-
ný turnaj s veľkým množstvom kategó-
rií a aj mesto je pekné. Dohromady nás 
pricestovalo 84, z toho päť trénerov  
a zvyšok deti od 8 do 15 rokov. Na Ukra-
jine sme považovaní za najsilnejší klub. 
Na Slovensko cestujeme často, súťaží-
me tu a celkom sa nám darí. Nedávno 
sme boli v Košiciach a vyhrali sme prvé 
miesto,“ dodal Illya Nikulin.

Pretekári sa spolu predviedli na vyše 
680-tich štartoch. Kompletné výsledky 
súťaže nájdete na internetovej stránke  
www.karate.sk/1445/orava-cup-2020.

redakcia; foto: redakcia

Orava Cup mal historicky najvyššiu účasť
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V kategórii najúspešnejší športový kolektív bodoval Vzpierač-
ský oddiel ELKOP WLC DK, ktorému sa podarilo počas uplynu-
lého roka získať prvé miesto v extralige mužov a obhájiť tak 
po deviatykrát titul majstra Slovenska z predchádzajúcich 
rokov. Dolnokubínski vzpierači tak prepisujú históriu sloven-
ského vzpierania. V 2. lige mužov obsadili chlapci 4. miesto, 
v ženskej lige sa dievčatá umiestnili na 6. mieste  a zahan-
biť sa nedali ani dorastenci, ktorí v lige dorastencov obsadili 
7. miesto. Vynikajúce výsledky dosahujú aj starší žiaci, ktorí 
v lige konečným umiestnením uzavreli prvú desiatku. „Je to 
super pocit vyhrať opäť v tejto ankete. Je to zadosťučinenie 
za prácu, ktorú sme vykonali minulý rok a sme radi, že nás 
mesto ocenilo. U nás je mužské vzpieranie vlajkovou loďou, 
ale ostatné naše kolektívy k tomu prispeli. Pretože, ak by 
sme nemali mládež, tak o také tri až štyri roky by sme mohli 
mužské A-čko zatvoriť. Takže nie je to len o mužskej kategórii, 
ale aj o deťoch, mládeži a ženách. Každý rok je ťažšie a ťažšie 
vyhrať slovenskú extraligu, keďže súperi sú na nás nachystaní  
a my sa sústredíme, aby sme mohli získať po desiatykrát titul 
majstra Slovenska v družstvách,“ vyjadril svoje pocity Tomáš 
Chovanec zo vzpieračského oddielu  ELKOP WLC DK.

V kategórii telesne postihnutí športovci sa úspešnými špor-
tovcami mesta stali lyžiar Marek Kubačka a stolnotenista 
Marek Tutura. Úspešnými športovcami mesta bez určenia 
poradia sa stali Soňa Stanovská, Matej Badáň, Peter Tatar-
ka, Martin Sagan, Michal Pňaček, Dominik Chovanec, Monika 
Chovanová, Jakub Stanovský a Martina Mesárošová. V ka-
tegórii do 15 rokov si ceny odniesli Laura Piecková, Juraj Ja-
roslav Lešňovský, Roman Benka, Nina Cengelová, Petronela 
Ižová, Eva Mikulášová. Ocenenie úspešné športové kolektívy 
mesta získali Kubínske bedmintonové šelmy DK, Klub ŽATVA 
90 DK, Mestský futbalový klub DK a Mestský hokejový klub 
DK. V kategórii úspešní veteráni mesta ocenenie získali Peter 
Sládek, Katarína Marettová, Ján Mičík, Peter Janíček, Eduard 
Grácik a Jozef Dibdiak.

Za dlhoročnú a obetavú prácu pre rozvoj športu v meste si  
z rúk zástupcu primátora mesta prevzali ocenenie Peter Ta-
káč a Štefan Jány. O kultúrny program sa postarali žiaci a uči-
telia ZUŠ Petra Michala Bohúňa.

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín; foto: redakcia

Mesto Dolný Kubín aj v tomto roku ocenilo najlepších športov-
cov a športové kolektívy za rok 2019. Slávnostné vyhlásenie sa 
uskutočnilo v utorok 18. februára 2020 v priestoroch mestské-
ho kultúrneho strediska za prítomnosti športovcov, vedenia 
mesta, poslancov a širokej verejnosti. Najúspešnejší športovec 
mesta za minulý rok je triatlonista Michal Holub z Triatlon team 
Dolný Kubín a najúspešnejším kolektívom sa stal Vzpieračský 
oddiel  ELKOP WLC Dolný Kubín.

I „Množstvo športovcov na ocenenie sa umiestnilo na po-
predných priečkach vo svojich športových disciplínach či 

už na Slovensku alebo vo svetových pretekoch, vybrať naj-
lepšieho športovca nebolo preto ani tento rok jednoduché. 
O ocenených rozhodovala na svojom zasadnutí komisia 
ŠKMaŠ, ktorej členmi sú tak aktívni a bývalí športovci, ako 
aj poslanci mestského zastupiteľstva. Na základe nominácií 
športových klubov a dosiahnutých úspechov v minulom roku 
sa nakoniec porota rozhodla oceniť 24 športovcov a päticu 
športových klubov,“ ozrejmil organizátor Štefan Belvončík.

Najúspešnejším športovcom mesta sa za rok 2019 sa stal po 
prvýkrát triatlonista Michal Holub z Triatlon team DK. Počas 
minulého roka absolvoval výnimočné preteky na Hawaji, kde 
sa po druhýkrát zúčastnil Ironmana. Na najprestížnejších 
pretekoch v dlhom triatlone účastníci absolvujú 3,8 km plá-
vania v mori, 180 km na bicykli a napokon neľútostný mara-
tónsky beh, čiže 42 195 metrov. Michal absolvoval Ironmana 
už v roku 2016, vlani účasť zopakoval a skončil na skvelom 61. 
mieste. Okrem toho sa stal majstrom Slovenska v dlhom triat-
lone už po štvrtýkrát. Taktiež na Majstrovstvách Slovenska  
v strednom triatlone získal 1. miesto v súťaži štafiet, rovnako 
si  vybojoval 1. miesto v cyklistickej časovke v súťaži družstiev. 
Na Medzinárodných majstrovstvách Slovenska v dlhom triat-
lone - Slovakman 2019 získal 2. miesto. Súťažiaci tam musia 
absolvovať 3,8 km plávania, 180 km jazdy na bicykli a k tomu 
42,2 km behu do cieľa. Na Medzinárodných majstrovstvách 
Česka v strednom triatlone - Czechman 2019 v  kategórií muži 
M30 získal 2. miesto a na dlhom triatlone Moravianman 2019 
skončil priaty. „Hokejisti majú Stanleyho pohár, plavci olym-
pijské hry a my triatlonisti máme majstrovstvá sveta na Ha-
vajských ostrovoch, kde sa mi podarilo skončiť v ťažkej kon-
kurencii na skvelom mieste. Veľmi si vážim ocenenie, ktoré 
som získal. Je to vyzdvihnutie našej spoločnej práce v klube. 
Preto je pre mňa úspech našich detí väčší ako ten môj osob-
ný,“ konštatoval po vyhlásení výsledkov Michal Holub.

Spoznali sme najlepších športovcov mesta
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Aj tento rok bolo dolnokubínske MsKS úspešné a vďaka podpore z Fondu na podporu 
umenia bude môcť realizovať ďalší cyklus tvorivých dielní - projekt „Tradičný KUMŠT – 
netradičný ŠPERK“. Skúsení remeselníci a majstri svojho kumštu záujemcov o tradičné 
umenie naučia vytvoriť si cínovaný šperk, makramé, FIMO, vyšívaný, drôtený aj plstený 
šperk. Celý projekt sa rozbehne v apríli.

tvoriť

Umelecký svet je pre nás „smrteľníkov“ výstredný a zvláštny. Ale aj to môže mať svoje 
čaro, najmä na divadelných doskách. Súčasnú hru amerického autora Joa DiPietra so 
spletitým príbehom a kolotočom bizarných udalostí, v ktorom sa pátra po obeti a vra-
hovi, si budete môcť pozrieť 30. marca v MsKS. V detektívnej komédii Umenie vraždy sa 
predstavia Zuzana Fialová, Jana Kovalčíková, Roman Poláčik a Gregor Hološka.

do divadla

Klavirista Matej Arendárik, s ktorým ste sa mohli stretnúť na koncertoch v rámci Kubín-
skej hudobnej jesene a na medzinárodných Talentoch pre Európu, vydal nové CD. Na 
jedenástich skladbách interpretuje diela Johannesa Brahmsa. V jeho podaní si môžete 
vypočuť jednu rozsiahlu sonátu a ďalších šesť klavírnych kompozícií. CD je dostupné  
v Art Air Centre a čoskoro ho nájdete už aj v internetových obchodoch.

počúvať

Pri príležitosti nedožitých osemdesiatych narodenín známeho dolnokubínskeho foto-
grafa Leonarda Marka bol vydaný kalendár s jeho historickými fotografiami z obdobia 
druhej polovice minulého storočia. Zachytáva momenty z výstavby rôznych častí Dolné-
ho Kubína a k výročiu mu ho darovali jeho deti. Kalendár je možné zakúpiť si aj priamo 
na mestskom úrade v priestoroch Turistickej informačnej kancelárie.

do minulosti

Vo výstavnom a edukačnom priestore Oravskej galérie je nainštalovaná výstava Fašian-
gová kompánia, ktorá je venovaná najmä deťom. Prináša 50 umeleckých diel s fašiango-
vou tematikou od Vladimíra Kompánka a ďalších insitných umelcov ako Julo Považan, 
František Turcsányi či Michal Škrovina. Expozícia, ktorá predstavuje tradičné ľudové zvy-
ky počas fašiangov, potrvá do 29. marca.

na výstavu



Kubín – magazín obyvateľov mesta Dolný Kubín  ∙  Náklad: 6650 ks  ∙  vydavateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 
026 01 Dolný Kubín, IČO: 36375535  ∙  email: tvdk@tvdk.sk  ∙  ISSN 2453-6717 ∙ EV 5269/15  ∙  bezplatné noviny, cenník reklamy nájdete na www.tvdk.sk  ∙  
redakcia: Jakub Krška, Diana Bilousová  ∙  grafická úprava: Martin Suchý  ∙  tlač: Petit Press, a. s.


