Kubín
Mestská lúka vyrastie aj v Dolnom Kubíne

Projekt nového kina Choč je hotový

Okrem kina projekt ráta aj s múzeom židovskej kultúry
a turistickou informačnou kanceláriou.

OA navštívil minister zahraničných vecí

Zablahoželal študentom k oceneniu od Európskej
komisie a pripomenul dôležitosť kritického myslenia.

Nová zelená plocha priláka rôznorodých živočíchov, bude mať lepšiu schopnosť absorpcie vody a zníži riziko alergií. Jej vznik sa zabezpečí odlišným štýlom kosenia a novým výsevom niektorých rastlín.
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Lúka v meste je názov pilotného projektu mesta Dolný Kubín, ktorým chce predstaviť nové spôsoby starostlivosti o verejnú zeleň. Radnica ešte v minulom roku vytipovala zelenú plochu medzi
Ulicou Jána Hollého a Nemocničnou, a postupne ju chce pretvoriť na lúku. Tá sa bude prehrievať
menej ako bežný trávnik a útočisko v nej nájdu hneď viaceré druhy živočíchov.
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Okrem skrášľovania prostredia a zadržiavania vlahy bude aj dôležitým
prvkom adaptácie mesta na klimatické zmeny. „Začína to byť už takým
trendom, že veľké, ale aj tie menšie
mestá vyčleňujú určitý priestor, ktorý
ostáva bez zásahov, aby sa tam mohli
vrátiť pôvodné druhy, či už rastlín, ale
aj živočíchov. Táto plocha pri ceste
na Brezovec sa ukázala ako najvhodnejší priestor, kde môžeme začať práve takýto pilotný projekt vytvorenia
prvej lúky v meste,“ vysvetlil primátor
Ján Prílepok. Otázka aktivít typu lúka
v meste nie je len otázkou skrášľovania
životného prostredia, ale je to hlavne
otázka skvalitnenia funkcie verejnej
zelene v meste. V súčasnosti trávniky,
ktoré predstavujú určitú časť verejnej
zelene, sa kosia niekoľkokrát do roka.
Je to väčšinou veľmi nízka kosba, ktorá má za následok, že takéto plochy sa
ťažšie regenerujú, pri väčších horúčavách hlavne v lete sa pomerne rýchlo
prehrievajú a ohrievajú aj okolité prostredie. V podstate rovnako ako asfaltové plochy. Takisto hodne presychajú
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a strácajú schopnosť zadržiavať vlahu.
A z takýchto plôch sa vytráca život. Začnú prevládať druhy burín a tieto trávy
sú mnohokrát aj zdrojom alergií. Projekt lúky v meste má za úlohu vniesť aj
do mestského prostredia prvok, ktorý
vo voľnej prírode funguje, a ktorý je založený na bohatstve druhov, na takzvanej biodiverzite,“ uviedla Oľga Removčíková z komisie revitalizácie zelene
a environmentálneho rozvoja pri MsZ.
Lákajú živočíchov, absorbujú vodu
a znižujú riziko alergie
Tieto plochy aj vďaka početnému zastúpeniu kvitnúcich druhov lákajú hmyz,
včely, čmeliaky i motýle a sú pre nich
zdrojom nektáru a peľu. Útočisko poskytujú rovnako aj drobnému vtáctvu
a malým cicavcom. Vďaka zadržiavaniu
vlahy v prostredí sa tieto plochy neprehrievajú. Vľúdne sú aj ku alergikom. „Je
to jeden z dôležitých výsledkov takýchto plôch na spôsob lúky. Je to dané
práve tým znížením zastúpenia rôznych tráv. Pretože predovšetkým trávy
sú zdrojom určitých alergií,“ vysvetlila
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Removčíková. „Cieľom tohto projektu
je v prvom rade v priebehu niekoľkých
rokov vrátiť do týchto zelených plôch
pôvodné druhy rastlín. Aby sa agresívne trávy, ktoré nám spôsobujú alergie,
dostali do úzadia a aby prevládli opäť
lúčne kvety. Ale rovnako bude mať táto
lúka oveľa lepšiu schopnosť absorpcie
vody, čo sa môže ukázať pri zvýšenom
návale zrážok, ktoré poznáme, keď nám
dolu z Brezovca tečú kvantá vody po
ceste. Táto lúka ich môže pomôcť zadržať a uvoľniť, keď prídu horúce dni,“
dodal Prílepok.
Mestská lúka nevznikne hneď
Aby sa trávnatá plocha pri ceste na Brezovec stala mestskou lúkou, bude si vyžadovať špeciálnu starostlivosť. Intenzita a štýl kosenia bude úplne odlišný
a niektoré rastliny i kvety bude nutné
vysiať nanovo. Týmto spôsobom sa vyhubia aj nechcené buriny. Ak sa projekt
prvej lúky v meste osvedčí, radnica spolu s odborníkmi plánuje revitalizovať aj
ďalšie zelené plochy.
redakcia

foto: redakcia

Z nevyužitej zelenej plochy vytvoria
mestskú lúku

Analytická kamera
pomáha mestu
v rozhodovaní
Mesto Dolný Kubín ešte v minulom roku
zakúpilo špeciálnu analytickú kameru.
Tá namiesto snímania obrazu monitoruje a analyzuje počty chodcov, cyklistov
a motorových vozidiel v uliciach nášho
mesta. Okrem rozoznávania objektov
dokáže odmerať aj ich rýchlosť. Mesto
chce tieto analýzy využívať ako podklad
svojich budúcich rozhodnutí, napríklad
kde vytvoriť chodník, kadiaľ smerovať
cyklotrasu alebo kde posilniť hliadkovanie mestskej polície.
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„Kamera sa využíva v rôznych častiach mesta práve na plánovanie budúcich investícií, ale aj na to, aby sme
získali nejaké relevantné dáta o pohybe
chodcov alebo dopravy. Tieto podklady
využívame pri rokovaní mestskej rady,
idú aj do mestského zastupiteľstva. Takýmto spôsobom sme v minulom roku
skúmali pohyb chodcov cez kolonádový most v rôznych častiach dňa. Vyplynula nám z toho ale aj skutočnosť, že
približne 250 cyklistov denne prejde po
tomto moste, čo je nebezpečné. Jednak
pre cyklistov, ale aj pre chodcov,“ uviedol primátor Ján Prílepok. Výsledky
z tejto analytickej kamery ukázali, že za

Mesto chce kúpiť
12 bytov na Kňažej
Okresné stavebné bytové družstvo Dolný
Kubín (OSBD) sa rozhodlo predať svojich
12 nájomných bytov na Mládežníckej ulici v Kňažej, v bytovom dome číslo 348.
Ako prvého kupca oslovili mesto Dolný
Kubín, ktorý v tomto bytovom dome
vlastní zvyšnú polovicu bytov. Po dlhých
rokovaniach sa podarilo znížiť ponúknutú cenu o polovicu a radnica prejavila
o kúpu záujem.
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„Dôvod predaja bytového domu
v Kňažej bol taký, že my sme podľa
zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v minulosti mali povinnosť pre našich neplatičov nájsť
náhradné bývanie. Keďže táto povinnosť zo zákona bola zrušená, nechali
sme tam niektorých vlastníkov bývať,
ale mali sme s nimi problémy, pretože

sledované obdobie, 69 dní, prešlo po
kolonádovom moste 269-tisíc chodcov,
ale čo je zarážajúce, až 16 404 cyklistov,
ktorí sedeli na bicykli, čím porušovali
zvislé dopravné značenie o tom, že na
kolonádovom moste sa nesmie jazdiť
na bicykli,“ doplnil Ján Lavrík z odboru
dopravy MsÚ.
Kamera ukázala, ktorý chodník je využívaný viac
„Ako ďalšia sa monitorovala križovatka na Ulici M.R. Štefánika s Ulicou Československej armády (ČSA), kde sme
potrebovali zistiť, koľko motorových
vozidiel po týchto uliciach prechádza
a zároveň sa monitorovali aj chodníky po Ulici M. R. Štefánika, ľavá strana
a pravá strana. Finančné prostriedky,
ktoré môžeme použiť v roku 2020 na
opravu chodníkov, nie sú dostatočné
na to, aby boli opravené obidve strany.
Ukazuje sa, že viac zaťažený chodník
z pohľadu od štátnej cesty 1/70 smerom
k autobusovej stanici je chodník vľavo.
Využíva ho dvojnásobok chodcov,“ vysvetlil Lavrík.
Kamióny obchádzajú nízky podjazd
Okrem chodcov mesto monitorovalo na
Ulici M.R. Štefánika aj dopravu, predovšetkým nákladnú a kamiónovú. Analýza poukázala na nízky podjazd pod
železničným mostom, ktorému sa kamióny vyhýbajú. „Až 70% motorových
ani tie nízke nájmy, ktoré mali, nechceli
platiť. Potom sme vstúpili do rokovaní
s mestom Dolný Kubín, ktorý vlastní
druhú polovicu bytového domu, to znamená my 12 bytov a mesto 12 bytov. No
a výsledkom toho rokovania bol návrh,
že by sme mohli uzavrieť kúpnu zmluvu
s mestom,“ vysvetlila Yvona Kenderová,
predsedníčka predstavenstva OSBD.
„Rokovaniami sa postupne podarilo
cenu znížiť a momentálne kupujeme
dvanásť bytov za cenu okolo 130-tisíc
eur. K tejto sume treba ešte pripočítať
peniaze za okolité pozemky a dostávame sa na cenu 150-tisíc eur za dvanásť
bytov a priľahlé parcely. Takto vyrokovaná suma je naozaj výbornou cenou
a je to veľmi dobrá investícia pre mesto
do budúcna,“ uviedol primátor Ján Prílepok.
Delegáti OSBD predaj odsúhlasili
Poslanci mestského zastupiteľstva na
aprílovom zasadnutí kúpnu cenu bytov
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vozidiel, ktoré prechádzajú po Ulici
M. R. Štefánika, smeruje ďalej na Ulicu
ČSA, a len 30% motorových vozidiel
prechádza popod železničný nadjazd.
Do mesta príde denne priemerne
593 nákladných motorových vozidiel
a mesto opustí 1 189 nákladných motorových vozidiel. Po Ulici ČSA smerom na
železničný prechod prejde obojsmerne
827 motorových vozidiel denne,“ doplnil Miroslav Kosmeľ, vedúci odboru dopravy, miest. hosp. a cest. ruchu MsÚ.
Rušná cesta na Kubínsku hoľu
Analytickú kameru nainštalovali aj na
Beňovu Lehotu. Monitorovala kritický
úsek za mostom cez Beňovolehotský
potok smerom na Kubínsku hoľu v čase
zimnej sezóny. Zúženej vozovke chýba
chodník pre chodcov. „Monitorovalo sa
od 13. februára do 8. marca a v tomto
časovom úseku bolo zistené, že priemerne prejde po tejto ceste 1 190 motorových vozidiel smerom na Kubínsku
hoľu a 1 188 motorových vozidiel smerom z Kubínskej hole, pričom priemerne v tejto časti prejde len 15 chodcov,“
povedal Ján Lavrík. V súčasnej dobe
kamera monitoruje hustotu premávky
a sleduje počty vstupov chodcov na
priechody pre chodcov na kruhovom
objazde pri pošte.
redakcia

schválili a vyčlenili na ňu finančné prostriedky. K odpredaju sa tiež kladne vyjadrili aj delegáti OSBD na svojom zhromaždení 22. júna. „Čo sa týka bytov,
zaradila by som ich do druhej kategórie.
Metrážou sú to veľmi malé byty, garsónky, jednoizbové byty, pár je tam dvoj
izbových bytov,“ objasnila Kenderová.
„Aj keď je nákup týchto bytov schválený, neznamená to, že automaticky sa
mesto stalo vlastníkom. Je potrebné,
aby boli splnené niektoré podmienky.
Mestské zastupiteľstvo nás zaviazalo
rokovať tak, aby v bytoch boli nájomcovia, ktorí spĺňajú naše podmienky pre
prideľovanie nájomných bytov,“ doplnil
Prílepok. Hoci sú nájomné byty stále vo
vlastníctve OSBD, mesto už iniciovalo
s nájomníkmi prvé stretnutia, kde ich
informovalo o svojich podmienkach
pridelenia nájomných bytov. Ak ich splnia, budú môcť v bytovom dome zostať
aj naďalej.
redakcia
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Projekt nového kina Choč je hotový
Mesto Dolný Kubín ešte začiatkom roka vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotovenie projektovej dokumentácie nového kina Choč. Tá by mala slúžiť ako podklad
pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu a následnú rekonštrukciu.
Mesto oslovilo hneď niekoľko architektonických a projekčných kancelárií, prevažne z Dolného Kubína.

foto: DK ateliér
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Víťazom verejného obstarávania sa stala kancelária DK
ateliér. Tá aktuálne dokončila práce na projektovej dokumentácii. Na pomoc pri jej tvorbe si okrem kino-technológov
zavolala aj odborníka na akustiku. „Na základe podkladov,
ktoré sme dostali od mesta a z archívov, sme spracovali model stavby, ktorý sme preverili tým, že sme premerali fyzicky
kompletne celú stavbu. Na daný skutkový stav a po dohode
s vedením mesta, sme vypracovali projektovú štúdiu, ktorá
pozostáva zo stavebných úprav, aktuálneho stavu a našich
návrhov,“ vysvetlil projektant Juraj Fačko.
Kino, múzeum aj turistická kancelária
Podľa architektonickej štúdie by sa malo v bývalej židovskej
synagóge okrem samotného kina nachádzať aj múzeum židovskej kultúry a turistická informačná kancelária. Naplánované je aj miesto na predaj lístkov a občerstvenia i technické
zázemie. „Snažíme sa, aby táto investícia bola primeraná aj
vzhľadom na ťažšie obdobie, ktoré bude pred všetkými samosprávami. Veľmi zvažujeme každý jeden prvok, ktorý by
nám mohol pomôcť pri ďalšom využívaní a mohli by sme ho
napríklad zachovať. Taký skrytý potenciál majú aj verejné toalety, ktoré sú postavené za budovou nášho kina a sú minimálne využívané. Chceme ich prepojiť s budovou synagógy,“
uviedol primátor Ján Prílepok.
Synagógu chcú rekonštruovať postupne
Budova bývalej židovskej synagógy sa pravdepodobne nebude rekonštruovať celá naraz, ale mesto chce jej opravy rozde-
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liť do niekoľkých etáp. „V prvej fáze rekonštrukcie sa odstránia statické defekty a opraví sa strecha, v ďalších fázach sa
počíta so samotnou inštaláciou technológie kina, upravenie
priestorov chodby a jej prepojením s verejným WC. V ďalšej
fáze sa počíta aj s vybudovaním turistickej informačnej kancelárie a židovského múzea,“ objasnil Fačko. „Už v minulom
roku boli narozpočtované prostriedky na opätovný náter
strechy tejto synagógy. Tie prostriedky sme ušetrili, pretože sme si povedali, že počkáme na projektantov, ktorí nám
povedia, či strecha, ktorá tu je nainštalovaná je v poriadku
a oplatí sa do nej investovať a natierať ju,“ dodal Prílepok.
Mesto pracovalo aj s myšlienkou inštalácie kina v divadelnej
sále mestského kultúrneho strediska. Od toho ich však odradili kino-technológovia, ktorí preukázali, že divadelná sála
nie je na kino akusticky a ani dispozične vhodná. Dátum začiatku rekonštrukcie kina Choč je nateraz otázny. Mesto by
chcelo v tomto roku okrem projektovej dokumentácie investovať aj do opravy strechy. Ďalšie fázy obnovy budú závislé od
vývoja súčasnej ekonomickej situácie.
redakcia

3D vizualizáciu a priebeh akustických skúšok si
môžete pozrieť po načítaní QR kódu.
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Mesto kúpilo pozemok pred
železničnou stanicou

Ľudia bez domova pomáhajú
mestu s pomocnými prácami

Mesto Dolný Kubín získalo v minulom roku do svojho majetku viac ako 14-tisíc metrov štvorcových pozemkov. Išlo najmä
o pozemky pod miestnymi komunikáciami, chodníkmi, verejnou zeleňou a inými verejnými priestranstvami. Na druhej
strane, za celý minulý rok mesto odpredalo spolu len niečo cez
500 metrov štvorcových.

Dolnokubínska samospráva umožnila ľudom bez domova
počas pandémie koronavírusu využívať priestory nocľahárne
Stop – Šanca bez obmedzenia, no za prísnych preventívnych
opatrení. Čas, ktorý trávili v zariadení, si začali krátiť pomocnými prácami a drobnými opravami okolia.
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Radnica pokračuje aj v tomto roku vo výkupe ďalších strategických pozemkov. Len nedávno kúpila od spoločnosti
ARRIVA Liorbus pozemok s parkoviskom pred železničnou
stanicou. „Je za nami viac ako jeden rok práce, kde sme intenzívne komunikovali s majiteľom. Podporné stanoviská sme
získali aj od Železníc Slovenskej republiky a na základe toho
sa podarilo presadiť, že predstavenstvo spoločnosti ARRIVA
Liorbus nám tieto pozemky aj vrátane parkoviska odpredalo.
Je to skvelá správa. V minulých rokoch boli s týmto pozemkom problémy. Parkovisko bolo najskôr uzatvorené, potom
tam bola vyskúšaná parkovacia politika, ktorá zamedzovala
bezbariérovému vstupu na železničnú stanicu. Vyvrcholilo
to minulý rok, keď tu boli osadené zhnité drevené kvetináče,
ktorými mesto ani na apelovanie od obyvateľov skutočne nevedelo pohnúť,“ vysvetlil primátor Ján Prílepok.
Kúpili ho za znaleckú cenu
Mesto má pozemok konečne vo svojich rukách a nevábne kvetináče sú už minulosťou. Za 512 metrov štvorcových
zaplatilo sumu viac ako 26-tisíc eur. „Tento pozemok nám
predajca odpredal za znaleckú cenu, vrátane vybudovaného parkoviska. Keď sa tento nákup schvaľoval v mestskom
zastupiteľstve a aj odborných komisiách, tak vystala otázka
i odporúčanie, aby sa mesto snažilo ekonomicky zhodnotiť
tento nadobudnutý majetok. Momentálne nás oslovili aj prevádzkovatelia taxi služieb, ktorí by si chceli prenajať určité
parkovacie boxy ako stojiská,“ doplnil Prílepok. V tejto chvíli
môžu vodiči využívať parkovisko bezplatne. O platenom parkovaní mesto zatiaľ nerozhodlo. Ak by k tomu došlo, radnica
uvažuje aj o bezplatných stojiskách.
redakcia

Nové lavičky od výboru
Veľký Bysterec
Vo viacerých častiach mesta pribudli nové betónové lavičky.
Výbor Veľký Bysterec na ich zakúpenie ešte koncom minulého
roka poskytol 2 500 eur. Výbor sa uzniesol na schôdzi.
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„Výbor z iniciatívy mesta Dolný Kubín rozhodol o osadení
niekoľkých lavičiek, kde si občania môžu oddýchnuť. Mali
sme výjazdové rokovanie, na ktorom sme určili, kde tieto
lavičky budú uložené,“ povedal Peter Jonák z výboru Veľký
Bysterec. Lavičky osadili na nábreží Oravy pozdĺž cyklotrasy.
Ďalšie pribudli aj v časti medzi cestným mostom a modrou
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Myšlienka vzišla priamo od ľudí bez prístrešia. Podieľali sa
na údržbe zimného a futbalového štadióna. Pracovali aj
na zveľaďovaní ostatných vonkajších športovísk. „Časť z nich
opravila prepadnutú dláždenú cestu v okolí štadióna, ktorá
je zo zámkovej dlažby. Druhá skupina pracovala na futbalovom štadióne, kde čistili ochodze, ktoré sú po jari zanesené
a zarastené rôznou burinou. Nebolo ich treba nejakým spôsobom zaúčať, sú to šikovní chlapi a prácu robili seriózne,
zodpovedne a s výsledkom sme veľmi spokojní,“ povedal
Štefan Belvončík z kancelárie na zimnom štadióne.
Mesto ráta s ich pomocou počas leta
S ľuďmi bez prístrešia mesto uzatvorilo zmluvu o dobrovoľníckej činnosti na tri mesiace do augusta 2020. Doteraz pracovníci poupratovali okolie zimného štadióna, pripravili volejbalové ihrisko, upratali pri umelej tráve a tiež každý deň
udržiavajú skatepark. Rovnako vyčistili aj atletickú dráhu na
futbalovom štadióne, kde pomohli aj s náterom plotu. „Dali
sme preč burinu, aby mali diváci pohodlné sedenie. Ja som
robil aj päť rokov záhradníka, takže takéto práce ovládam. Či
na ľadovom štadióne, futbalovom, na ihriskách, čo treba, to
spravíme,“ povedal Ján, obyvateľ nocľahárne Stop – Šanca.
redakcia; foto: redakcia

lavicou. Mesto z vlastných prostriedkov osadilo tri kompletné zostavy za zimným štadiónom. „Tieto zostavy tvoria betónové lavičky plus odpadkový kôš a stojany na bicykle. Výbor
Veľký Bysterec v tejto časti osadil ďalších päť lavičiek. Jedna
lavička bola osadená v areáli za Kopačkou, ďalšia bola doplnená v tom priestore zimného štadióna a tri lavičky boli
doplnené v priestore od cestného mosta po modrú lavicu,“
vysvetlil vedúci odboru dopravy, miest. hospodárstva a cest.
ruchu MsÚ Miroslav Kosmeľ. Ďalších päť lavičiek umiestnili na Ulici SNP. Z toho tri na detskom ihrisku a zvyšné dve
v jeho blízkosti. Vyhovelo sa tak požiadavkám obyvateľov,
ktorí ihrisko navštevujú s deťmi. Dohromady je tak v meste
13 nových lavičiek.
redakcia
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Povestí z Oravy je toľko,
že dostali ďalšie vydanie
Po desiatich rokoch predstavil Peter Huba už tretie vydanie knihy Povesti z Oravy.
Pri výskumoch pre monografie oravských miest a obcí si autor zapisoval zaujímavé námety na povesti a tie potom rozvíjal. Spojil tak históriu s predstavivosťou.

foto: redakcia

I

Písanie povestí bolo pre autora vždy potešením. „Zdalo sa
mi, že píšem veľmi vážnu literatúru, tak som to na chvíľku zmenil. Povesti ma veľmi bavia, sú založené na historickej pravde, ale dotvorené nejakou myšlienkou, aby to bolo
v podobe, akú poznali ľudia kedysi alebo ako si ľudia predstavovali niektoré javy v minulosti,“ vysvetlil autor Peter Huba.
Autor napísal aj povesti o Dolnom Kubíne
V knihe sú okrem príbehov z rôznych kútov Oravy aj tri povesti venované Dolnému Kubínu. Autor písal o dolnokubínskom
námestí, o Čaplovičovej knižnici a o poklade na Kubínskej
holi. „Najviac ma zaujalo námestie – ako vznikalo, kedy sa
dostavalo do tej podoby, akú má teraz a za akých okolností.
O Čaplovičovej knižnici je druhá povesť. Orava mala pomerne veľký problém umiestniť 20-tisíc kníh, veď v 19. storočí to
nebolo také jednoduché, no Kubín si poradil,“ povedal Huba.
Ilustrácie dodali povestiam správnu atmosféru
Rovnako ako predošlé vydania, aj to tretie ilustrovala pani
Monika Ligasová. Tentokrát jej pomohla aj vnučka Petra
Hubu Olívia Gvoždiaková, ktorá prispela svojimi olejomaľbami. „Zamerala som sa hlavne na prvotnú atmosféru povestí.
Tým, že sme boli dve autorky a že sa oba naše štýly spojili,
sa vytvoril nádherný efekt. Najviac ma zaujala prvá povesť
o studničke, tá bola jedna z najjednoduchších na ilustrovanie. No zároveň aj najťažších, pretože mi od starkého prišla
presná vízia, ako by chcel, aby vyzerala,“ povedala ilustrátorka Olívia Gvoždiaková.

www.dolnykubin.sk

Vydanie knihy Povesti z Oravy 3 podporil miestny odbor
Matice slovenskej. Peter Huba pripravuje aj ďalšie publikácie. Onedlho predstaví tretie pokračovanie knihy Keď národ
umieral a pracuje aj na románe o Oravskej priehrade.
redakcia

Uctili si sv. Cyrila a Metoda
V nedeľu 5. júla na sviatok svätého Cyrila a Metoda sa pri slovenskom kríži ekumenickej jednoty na Vyšnokubínskych skalkách stretli milovníci slovenského národa z Oravy a Liptova.
Miestny odbor Matice slovenskej si chcel podujatím predovšetkým uctiť cyrilo-metodské posolstvo.

I

„Zišlo sa nás tam takmer sto ľudí a strávili sme jedno krásne nedeľné popoludnie. Po príhovoroch vystúpili aj hostia
z Liptovského Mikuláša – matičný súbor Mados a tiež spevácky súbor zo Stankovian,“ povedal predsedu miestneho
odboru Matice slovenskej Martin Zembjak. Počas stretnutia
odovzdali ocenenie a poďakovanie za dlhoročnú prácu v Matici slovenskej doktorovi Ťažandlákovi, ktorý nedávno oslávil
85 rokov. Program ukončili spoločným spevom hymnických
piesní.
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Oravská galéria po prestávke
pripravila nové výstavy
Po prestávke spôsobenej koronakrízou sa Oravská galéria
opäť otvorila pre svojich návštevníkov. Vo Veľkej výstavnej sieni Župného domu je dočasne prenesená expozícia diel Márie
Medveckej, nakoľko jej galéria v Tvrdošíne zostala prvýkrát po
štyridsiatich rokoch zatvorená.

I

Súčasťou výstavy diel Márie Medveckej sú aj fotografie
z archívu, ktoré mapujú rôzne maliarske obdobia autorky
a momenty priamo z tvorby obrazov.

Slanický ostrov umenia otvorili neskôr
Jednou zo stálych expozícií Oravskej galérie je aj Slanický
ostrov umenia, ktorý galérii poskytuje značnú časť príjmov.
Tento rok ho otvorili až v polovici mája. „Veľmi pomalinky sa
tam tá turistická sezóna rozbieha. Zo začiatku bolo veľmi nepriaznivé počasie, ešte v soboty návštevníci ako tak chodili,
ale cez týždeň to bolo úplne prázdne, čo nám, samozrejme,
vyrábalo vrásky na tvári. Čakáme na každé euro, ktoré odtiaľ
príde, ale verím, že sa to rozbehne a že podstatná časť Slovákov sa rozhodne tráviť leto na Slovensku a nevynechajú ani
Slanický ostrov umenia,“ povedala Eva Ľuptáková.
Výstava diel Márie Medveckej a expozícia Levitácia v Oravskej
galérii potrvajú do konca augusta. Informácie k okružným vyhliadkovým plavbám loďou na Slanický ostrov sú dostupné
na webe galérie.
redakcia; foto: redakcia

Vystavujú aj sochárstvo od slovenských umelcov
Malá výstavná sieň župného domu prezentuje kolekciu sochárstva 20. storočia od dvanástich slovenských autorov.
Pozostáva z diel, ktoré má galéria vo vlastných zbierkach.
Poetický názov výstavy Levitácia je prevzatý od rovnomenného objektu sochára Jána Ťapáka, ktorý získala galéria v roku
2016. „Situácia nás donútila pracovať s vlastnými fondami.
Návštevník tu môže nájsť diela od pani Erny Masarovičovej,
Edity Maxanovej, overené sochárske mená ako Ján Ťapák,
Milan Lukáč, Igor Mlsný, Ondrej Zimka alebo Róbert Sitaj,
samozrejme nesmie chýbať dielo Juraja Meliša. Spoločnosť
v jeho miestnosti mu robí sochár Ján Hofstetter,“ ozrejmila
riaditeľka Oravskej galérie Eva Ľuptáková.

Pripomenuli si osobnosť
Jozefa Kohúta
V Základnej škole Janka Matúšku si pripomenuli osobnosť Jozefa Kohúta, od ktorého smrti uplynulo 120 rokov. V Dolnom
Kubíne pôsobil od polovice devätnásteho storočia ako administrátor, farár, archidiakon, škôldozorca a dekan. O Jozefovi
Kohútovi študentom prednášal Pavol Parenička.

I

S iniciatívou zorganizovať prednášku prišiel Miestny odbor Matice Slovenskej v Dolnom Kubíne. „Priznám sa, že
naši žiaci nevedeli, prečo ulica, na ktorej má sídlo naša škola,
nesie názov Kohútov sad. Túto aktivitu považujeme za jeden
zo spôsobov, ako žiakom odovzdať nielen vedomosti, ale aj
pozdvihnúť ich národnú hrdosť,“ povedal Rastislav Eliaš, riaditeľ ZŠ J. Matúšku.

zapojil do Slovenského národného hnutia. Bol členom všetkých dôležitých spolkových štruktúr v 19. storočí, boli to predovšetkým Matica slovenská, Spolok sv. Vojtecha a Muzeálna
slovenská spoločnosť,“ ozrejmil literárny vedec Pavol Parenička. Jozef Kohút sa tiež venoval historickému, vlastivednému a literárnemu výskumu najmä v súvislosti s osobnosťami
z bernolákovského hnutia. Zaoberal sa biografiami bernolákovcov a spravil aj ich prvý súpis. Dbal o to, aby sa na tieto
osobnosti nezabúdalo.
redakcia; foto: redakcia

Jozef Kohút žil v Dolnom Kubíne päťdesiat rokov
Počas jeho pôsobenia v meste boli s Jankom Matuškom veľkí priatelia. „Významný je predovšetkým tým, že sa výrazne
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Začiatkom mája získala Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne ako jediná škola zo Slovenska
cenu Jána Amosa Komenského. K úspechu v súťaži Európskej komisie študentom prišiel osobne
zagratulovať minister zahraničných vecí Ivan Korčok. So študentmi sa prišiel porozprávať a dodržal tak sľub, ktorý dal škole prostredníctvom internetu.

I

„Som na školu veľmi hrdý, lebo
uspieť v takejto súťaži nie je jednoduché. Dozvedel som sa to tesne po
tom, ako som bol vymenovaný do funkcie. Keď som z Bruselu videl túto dobrú správu pre Dolný Kubín, tak som im
hneď cez facebook gratuloval a prisľúbil, že akonáhle budem môcť cestovať,
rád prídem, a tak som aj urobil,“ povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok.
Škola získala ocenenie za kvalitnú výuku o Európskej únií
Študenti v priebehu roka organizovali
viacero aktivít, ktoré šírili medzi mladými povedomie o spoločenstve európskych krajín. Podľa ministra si ostatné
školy môžu od dolnokubínskej obchodnej akadémie brať príklad. „Vidím ľudí,
ktorí majú záujem o Európu a toto je
náš spoločný záujem. Ukazuje sa, že
keď sa o niečo snažíte, máte záujem,
nebojíte sa, lebo konkurencia je veľká,
tak môžete vyhrať. My, Slováci, máme
Európe čo dať. Musíme byť ale najprv
hrdí na vlastnú krajinu a keď pôjdeme
so vztýčenými hlavami do Európy, tak
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si nás tam všimnú, uspejeme a budeme
sa mať tu doma lepšie. Obchodná akadémia je skvelá z toho pohľadu, že mladým ľuďom dáva šancu a otvára oči,“
povedal Ivan Korčok.
Dôležité je udržiavať pamäť národa
Na škole realizovali veľa aktivít pred
voľbami do Európskeho parlamentu,
aby mladých aktivizovali k účasti. Zorganizovali besedy s predstaviteľmi európskych inštitúcií a usporiadali tiež
Beh za Európu či simulované eurovoľby. Podľa slov predsedníčky ŽSK Eriky
Jurinovej je však rovnako dôležité šíriť
povedomie o histórii národa a vedieť to
v rámci vyučovania skĺbiť. „Verím tomu,
že študenti budú vedieť zúročiť všetky
vedomosti, ktoré vďaka tomuto projektu získali. Mne je veľmi sympatické, že
sa škola snaží aj udržiavať pamäť národa. Je nevyhnutné, aby sme vedeli, ako
nám minulé udalosti ovplyvnili životy
a celú históriu,“ dodala Erika Jurinová.
V aktivitách budú pokračovať
Študenti dostali od ministra pochvalu
za ich prácu a výuku o Európskej únií.
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Práve kvalitné vzdelávanie považuje
Ivan Korčok za kľúčové. „Dnes je veľký
pretlak informácií dostupných z rôznych zdrojov. Slovensko, a najmä mladá generácia, potrebuje mať vlastnú
hlavu, kritický názor a schopnosť vedieť
si urobiť vlastný názor a neprijímať len
to, čo iní hovoria. Priestor dostávajú
extrémisti a mnohí ďalší, ktorí nemajú
vôbec žiadne riešenia, len jednoduché
recepty, takže vzdelanie je to, čo potrebujeme,“ dodal Ivan Korčok. Obchodná
akadémia získala okrem uznania od
Európskej komisie aj finančnú odmenu.
Vďaka tomu budú môcť študenti v budúcom školskom roku navštíviť Brusel
alebo Štrasburg a zasadnúť v laviciach
Európskeho parlamentu. „My sa tešíme
z výhry a je to pre nás obrovská pocta. Keď sme si už nahodili také vysoké
tempo a takú vysokú úroveň, budeme
v tom naďalej pokračovať. Žiaci, ktorí
cenu získali, sú teraz tretiaci, budú na
škole ešte dva roky a budú si naďalej
svoje kompetencie rozvíjať,“ povedala
Vilma Janotíková, riaditeľka obchodnej
akadémie.
redakcia

foto: redakcia

Obchodnú akadémiu navštívil minister zahraničných vecí Ivan Korčok

Príspevok pri nástupe dieťaťa do školy

Študenti opravili
faru na Bzinách

Mesto D. Kubín aj tento rok poskytuje jednorazový finančný príspevok pri nástupe
dieťaťa na povinnú školskú dochádzku.
Pri prvom a druhom narodenom dieťati
môže rodič požiadať o príspevok vo výške 50,- EUR a pri treťom a ďalšom narodenom dieťati vo výške 100,- EUR.

Schátraná fara v Bzinách sa zmenila na
nepoznanie. Svojpomocne ju zrekonštruovali študenti Strednej zdravotníckej
školy (SZŠ) v Dolnom Kubíne, aby tam
mohli organizovať detské tábory, na ktorých by učili o prvej pomoci.

I

Finančný príspevok pri nástupe na
povinnú školskú dochádzku môžu
využiť rodičia dieťaťa s trvalým pobytom v meste Dolný Kubín.
Požiadať môžu do októbra
Po rozhodnutí budú oslovení, aby si
poukaz prišli vyzdvihnúť na MsÚ. „Súčasťou žiadosti je rozhodnutie o prijatí
do prvého ročníka a zároveň aj čestné
vyhlásenie, že deti, ktoré sú staršie, si
plnia povinnú školskú dochádzku. Tlačivo je možné nájsť na stránke mesta
a zároveň si ho môžu vyzdvihnúť aj
osobne na ms. úrade. Príspevok pri nástupe na povinnú školskú dochádzku
sa vypláca formou poukazu na nákup
školských pomôcok, ktorý je zmluvne ošetrený dodávateľom školských
pomôcok a to firmou Orsa,“ ozrejmila
vedúca oddelenia pre rodinu a krízovú
intervenciu MsÚ Katarína Trubanová.
redakcia

Tri študentky dobrovoľne maturovali
z nemčiny
Ústne maturity sa pre situáciu s novým
koronavírusom v tomto školskom roku
neuskutočnili v klasickej podobe. Skúšku
dospelosti mohli absolvovať iba študenti, ktorí nesúhlasili so spriemerovanou
výslednou známkou. Na Strednej odbornej škole obchodu a služieb sa však tri
študentky rozhodli dobrovoľne maturovať z nemčiny.

I

Študentky absolvovali dobrovoľnú
maturitnú skúšku z piateho predmetu. Škola mala možnosť organizovať to
dištančne alebo fyzicky na základe jednoznačne stanovených hygienických
predpisov.

Robili sme to prvýkrát a svojpomocne,
nepomáhali nám žiadni majstri. Maľovali sme, naťahovali stierky, sieťkovali,
ďalej robíme podlahy a brúsime okná,“
ozrejmil študent SZŠ Karol Pjentek.

I

Túto iniciatívu začali študenti na základe projektu Oravská raketa. „Povedali si, že by bolo dobré robiť osvetu aj
cez letné prázdniny v rámci detských táborov. Našli alternatívu v podobe starej
budovy fary v Bzinách. Zistili, že keby si
priestory vedeli opraviť, mohol by tam
prebiehať letný tábor, neváhali a pustili
sa do práce,“ povedal riaditeľ SZŠ Alojz
Šutý.
Všetky práce zvládli aj bez pomoci
dospelých
Študenti chceli najskôr faru len vymaľovať, no prišli na to, že interiér si vyžaduje väčšie úpravy. „Ako sme začali maľovať, začala padať omietka, lebo táto
budova je už naozaj staršia a má svoju
históriu. Museli sme teda ponaťahovať
nové steny a všetko zoškrabať,“ povedal študent SZŠ Marek Kurtulík. Desiatka študentov dostala finančnú podporu
na práce od Farského úradu Kňažia.
Potrebné náradie si pobrali z domu.
„Učili sme sa to z návodov na internete.
Maturitu chcú kvôli práci v zahraničí
Dievčatá si chceli vyskúšať, aké je to
potiahnuť si maturitnú otázku a odpovedať za zeleným stolom. Vybrali si
skúšku z jazyka, ktorý plánujú používať vo svojom budúcom zamestnaní.
„Rozhodla som sa maturovať preto,
lebo by som chcela pracovať v zahraničí a maturita z nemčiny mi k tomu
môže pomôcť. Chcela by som časom
v zahraničí aj žiť, ale potom by som
sa rada vrátila späť na Slovensko,“
povedala maturantka Ivana. „Z nemčiny som prišla maturovať, lebo som
v Nemecku praxovala a učila som sa
tam jazyk. Zdalo sa mi to ako dobrý
nápad. Keď prišla korona, mohli sme to
zrušiť, ale povedali sme si, že to vyskúšame,“ vysvetlila maturantka Lenka.
Skúšku dospelosti zložili v krojoch
Dievčatá prišli na skúšku oblečené výnimočne. Maturovali v bavorských kro-
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Tábory chcú organizovať už v lete
Mladí plánujú organizovať tábory
a stretnutia s deťmi už v priebehu letných prázdnin. Budova by však mohla
slúžiť aj ostatným. „Priestory sa dajú
využiť na rôzne akcie pre farnosť, ako sú
besedy, či podujatia pre deti i mládež,“
dodal Marek Kurtulík. Študenti by ešte
od darcov chceli získať nábytok, ktorým
by priestory aj zariadili.
redakcia; foto: redakcia
Naskenujte kód a pozrite
si reportáž.

joch, ktoré si priviezli z praxe v Nemecku. Ich iniciatívu a odhodlanie ocenil
aj riaditeľ školy Peter Ištván. „Pre nás
je to spätná väzba, že niektorí študenti
chcú naozaj zamakať a dokázať, že sú
v nemčine fakt dobrí. Tieto žiačky boli
v Nemecku počas štúdia a už aj majú
dohodnutý nejaký pracovný pomer. Vyzerá to tak, že pôjdu do oblasti, kde aj
praxovali a začnú tam svoju pracovnú
kariéru,“ povedal Peter Ištván. Maturita
musela prebiehať za prísnych hygienických opatrení podľa pokynov hlavného hygienika. Celkovo sa z 59 župných
stredných škôl rozhodlo zabojovať
o známku z maturity 60 stredoškolákov. Piati žiaci požiadali o maturitu
z dobrovoľného, piateho predmetu, išlo
o cudzie jazyky a medzi nimi boli práve
aj študentky z Dolného Kubína.
redakcia
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Otvorili novú
informačno-technologickú učebňu
V Základnej škole Petra Škrabáka otvorili novú odbornú učebňu informačno-komunikačných
technológií. Žiaci ju budú využívať nielen na informatike, ale aj na iných predmetoch a tiež
v rámci elektronického testovania.

I

Učebňa bude slúžiť predovšetkým
žiakom na zvyšovanie kľúčových
kompetencií, ktoré sú veľmi dôležité
pre ich rozvoj. „Aj v našom školskom
vzdelávacom programe máme jeden
z cieľov – informatizáciu. Technika ide
stále dopredu a myslím si, že tieto kvalitné počítače zabezpečia, že sa nebudú
musieť vracať k písomnej forme a že
práve pri týchto počítačoch sa otestujú,“ povedala riaditeľka Základnej školy
Petra Škrabáka Magdaléna Kubisová.
Nové počítače a 3D tlačiareň
V odbornej učebni je nové interiérové
zariadenie, interaktívny projektor s projekčnou tabuľou, serverové vybavenie,
tri učiteľské počítače a tiež 3D tlačiareň.
Žiaci budú pracovať na 17 nových počítačoch s modernou technológiou Zero
Client. „Táto technológia nemá žiadne ventilátory, nevytvára nijaké teplo
a má spotrebu len okolo nejakých 5 – 10
wattov. Vzduch v učebni bude omnoho
príjemnejší, miestnosť bude hygienickejšia a zdravšia, lebo sa tu nebudú šíriť
prach a vírusy. Je tu aj 3D tlačiareň, ktorá je pre deti veľmi zaujímavá, lebo do-
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káže modelovať veci, ktoré si oni môžu
navrhnúť, prípadne môžu niečo vyrobiť
podľa svojej predstavy,“ vysvetlil správca počítačovej siete Róbert Kaučiarik.
Vybavenie bude slúžiť aj učiteľom
Okrem toho škola zakúpila zo svojho rozpočtu 11 ďalších počítačov pre
žiakov spolu s nábytkom. Nové technologické vybavenie ale využijú aj učitelia, ktorí sa budú vzdelávať v oblasti
online-vyučovania. „Počas pandémie
sa ukázalo, že žiaci aj učitelia mali
problém sa spojiť online. Myslím si, že
profesionálne vzdelávanie či už pedagogických, alebo prevádzkových zamestnancov bude tiež veľmi dôležité,“
ozrejmila Magdaléna Kubisová.
Financie získali z projektu
Vybudovanie učebne stálo približne
26-tisíc eur. Škola uspela s projektom
vo výzve a Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka naň poskytlo nenávratný finančný príspevok 16 101 eur.
Zvyšok vyčlenila škola a prispelo aj
mesto. „Boli sme zapojení do projektu
cez zriaďovateľa – mesto. Projektová
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manažérka je pani Váleková, ktorá nám
veľmi pomáhala v tvorbe projektu a pán
Kaučiarik vo výbere techniky,“ dodala
Magdaléna Kubisová. Okrem žiakov
a pedagógov zo základnej školy bude
môcť učebňu využívať aj verejnosť, napríklad klienti z domova dôchodcov,
s ktorými škola dlhodobo spolupracuje.
redakcia

Nové vybavenie školy
uvidíte po načítaní kódu.

Čitateľským mostom si pripomenuli
Kukučína
Vyše 600 žiakov na Orave a Liptove súčasne čítalo diela Martina Kukučína.
Miestny odbor Matice slovenskej (MO
MS) v Dolnom Kubíne oslovil školy, aby
sa zapojili do čitateľského mosta a pripomenuli si tak 160. výročie narodenia
velikána slovenskej realistickej prózy. Na
základnej škole, ktorá nesie jeho meno,
mali hodinu čítania s porozumením, na
ktorej čítalo 45 žiakov z troch tried piateho ročníka.

I

MO MS so Základnou školou Martina
Kukučína si chceli 160. výročie narodenia básnika, ktoré vychádza na 17.
mája, pripomenúť slávnostnou akadémiou. Kvôli pandémii to však nemohli

V Cirkevnej spojenej
škole zrekonštruujú
učebne

uskutočniť. „Táto situácia nás prinútila trošku improvizovať. Zorganizovali
sme preto aspoň akciu pre piatakov zo
základných škôl. Na Orave naraz čítalo
vyše tristo žiakov a na Liptove tiež okolo tristo detí,“ povedal predsedu MO MS
Martin Zembjak.
Vybrali si poviedku Do školy
Žiaci si pripomenuli život Martina Kukučína prezentáciou s názvom Osud si
ma vybral, aby ma dobre popreháňal.
Súčasťou bol aj pracovný list, súťaž
a tiež lúštenie tajného Kukučínovho písma. Do čitateľského mosta sa zapojili
čítaním a rozborom poviedky Do školy.
„Snažili sme sa vybrať dielo, ktoré by
bolo vhodné vzhľadom na ich vek. Našli
sme poviedku Do školy, ktorá je deťom
blízka a mohla by im naozaj niečo povedať. Zároveň sa to hodilo aj k súčasnej
situácii,“ ozrejmila riaditeľka Základnej
školy Martina Kukučína Katarína Števonková.
Furman ako novodobý taxikár
V Kukučínovej poviedke deti narazili na
slová, ktoré sa už v dnešnej dobe nepoužívajú. Význam slov ako vakácie, drabinovec či paholok vedel len málokto.
„Zistili sme, že niektoré slová, ktoré
Kukučín používal, už pre nás nie sú zastaralé slová, ale archaizmy, ktoré už
z nášho slovníka odchádzajú. Zasmiali
sme sa, lebo deti pomenovali slovo furman – taxikár, takže si to trochu prispô-

Vzniknúť by mali úplne nové priestory. Vymenia sa priečky v stenách
a podlahy, opraví sa tiež elektrická i vodovodná inštalácia.

budú žiaci používať nové počítače a aj
3D tlačiareň. „V novej učebni budeme
mať úplne nové hardvérové aj softvérové vybavenie. Ide aj o kompletné vybudovanie, kabeláž, interaktívne tabule,
stoličky, stoly. Bude to atraktívnejšie aj
pre učiteľov, aj pre žiakov, takže sa všetci tešíme,“ povedala učiteľka informatiky Lucia Šurinová. Staršie zariadenia,
s ktorými študenti pracovali doteraz,
tiež ešte nájdu svoje využitie. „Je tu
približne 18 počítačov, ktoré sú reálne funkčné a stále výborné do výučby.
Z týchto počítačov plánujeme urobiť
novú učebňu, ktorú by využíval najmä
prvý stupeň,“ doplnila Lucia Šurinová.

V polytechnickej dielni budú nové
pracovné pulty a kompletné technické vybavenie s nástrojmi a náradím.
Chemicko-biologická učebňa sa dočká
stolov s prívodom elektriny a vody i novej sústavy pre pokusy. Na informatike

Nové učebne by mali začať využívať
už v septembri
„Dotácia je so spoluúčasťou od zriaďovateľa biskupstva Spišské Podhradie, je
to spolu cca 170-tisíc eur. To je suma za
prerábanie priestorov a rekonštrukciu

V Cirkevnej spojenej škole bude počas
prázdnin prebiehať rekonštrukcia. Vďaka projektu IROP sa vynovia tri učebne
– polytechnická, informatická a chemicko-biologická.

I
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sobili,“ doplnila Katarína Števonková.
„Slovenčina sa svojím jazykom posunula niekde inde. Deti museli s pomocou
učiteliek prísť na to, čo niektoré slová
znamenajú. Preto je potrebné čítanie
našej klasiky, aby sa mladí oboznámili
so spôsobom života ľudí v tej dobe,“ dodal Martin Zembjak.

Do Čitateľského mosta sa zapojilo osem
škôl z okresu Dolný Kubín. Okrem základnej školy Martina Kukučína čítali aj
žiaci v Kňažej, v Žaškove, v Malatinej,
v Oravskom Podzámku, v Istebnom
a tiež na Základnej škole Petra Škrabáka a na Cirkevnej spojenej škole.
redakcia; foto: redakcia
Priebeh akcie uvidíte po
naskenovaní kódu.

plôch, či stien. Čiastka okolo 30-tisíc
eur a zvyšok zas pôjde na pomôcky, lavice, vybavenie a na techniku. Na tento
projekt sme čakali od roku 2014, no podarilo sa nám uspieť až v druhom kole,“
ozrejmil riaditeľ Cirkevnej spojenej
školy Ľudovít Mačor. Práce plánujú dokončiť do septembra tohto roku. Nové
učebne budú slúžiť žiakom základnej
školy a tiež študentom gymnázia.
redakcia; foto: redakcia

www.tvdk.sk

Poslanci po prvej vlne koronavírusu
obnovili časť investícií
Po dvoch mesiacoch zasadli dolnokubínski mestskí poslanci opäť do svojich lavíc. Vo štvrtok 25. júna na nich čakalo 10 hlavných bodov rokovacieho programu.
Poslanci hneď v úvode rozhodli o udelení Cien mesta Dolný Kubín za mimoriadne
zásluhy v kultúrnom rozvoji riaditeľke Oravskej galérie Eve Ľuptákovej a riaditeľovi
knižnice Antona Habovštiaka Petrovi Hubovi. Obaja odchádzajú do dôchodku.

foto: pixabay.com
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Poslanci následne opätovne schválili poskytnutie dotácií
pre športové, kultúrne a sociálne-zdravotnícke organizácie v našom meste. Sumu takmer 100-tisíc eur prerozdelili na
30 projektov a činnosť 33 organizácií. V ďalšej časti programu dali zelenú Etickému kódexu volených predstaviteľov
samosprávy mesta Dolný Kubín. Ten by mal viesť k zvýšeniu
transparentnosti. Poslanci rovnako odsúhlasili prefinancovanie opravy striech mestského majetku v areáli technických
služieb z cudzích zdrojov. Oprava hydroizolačného plášťa
striech skladov, dielní, garáží a kotolne má stáť 90-tisíc eur.
Chcú modernizovať kamerový systém
Poslanci následne odobrili mestskej polícii zapojenie sa do
výzvy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu s názvom Moderné technológie. V rámci nej sa chce
mesto uchádzať o získanie finančných prostriedkov v sume
500-tisíc eur na komplexné vybudovanie nového, inteligentného kamerového systému mesta, ktorý v súčasnosti obsahuje 16 zastaralých analógových kamier. Projekt tiež počíta
s osadením nových kamier na miestach, kde chýbajú. Spoluúčasť mesta by bola pritom iba 5 percent.
Okresný súd bude mať nových prísediacich
Na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa tiež volili
prísediaci Okresného súdu Dolný Kubín na roky 2020-2024.
V tajnej voľbe poslanci zvolili Pavla Pachníka a Jána Šimúna.
Hlavný kontrolór mesta následne predniesol správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za posledné dva mesiace. V nej sa

www.dolnykubin.sk

zaoberal dodržiavaním zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti, ďalej kontroloval plnenia uznesení mestského
zastupiteľstva za rok 2019 i prijaté opatrenia na odstránenie
nedostatkov. Nechýbala ani pravidelná správa o stave vybavovania sťažností a petícií. V roku 2019 prišlo na mestský
úrad 16 sťažností, z ktorých bola podľa kontrolóra opodstatnená len jedna. Päť sťažností bolo neopodstatnených, jedna
postúpená iným a zvyšných deväť odložených. Útvar hlavného kontrolóra nezaevidoval v roku 2019 žiadne petície.
Do rozpočtu opätovne zapojili niektoré investície
V ďalších bodoch programu vystúpili so správami o hospodárení za rok 2019 konatelia štyroch mestských obchodných
spoločností. V strate skončila len spoločnosť Aqua-Kubín,
s.r.o., ktorá ju pripisuje nárastu ceny elektrickej energie. V závere zasadnutia poslanci odklepli už tretiu zmenu rozpočtu
mesta Dolný Kubín na rok 2020. Súčasná ekonomická situácia dovolila opätovne zapojiť do rozpočtu sumu vo výške
takmer 380-tisíc eur. Takmer dve tretiny z nich budú smerovať
do rekonštrukcií a opráv miestnych komunikácií, ciest, chodníkov a schodísk. Rekonštrukcie sa dotknú ulíc: M. R. Štefánika, SNP, Beňovolehotskej, Na Sihoti, Mierovej, Matúškovej,
Chočskej, Nemocničnej, M. Hattalu, Odbojárov a Jelšavskej.
Financie budú smerovať aj do modernizácie priestorov prvého kontaktu MsÚ, do požiarnej zbrojnice na Kňažej, do opravy športoviska na Nemocničnej ulici a do rekonštrukcie časti
sociálnych zariadení na zimnom štadióne.
redakcia
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Opätovne schválili dotácie,
sú o tretinu nižšie

li, že tento rok budú pracovať vo veľmi obmedzenom rozsahu
a nebudú požadovať dotáciu. Čiže tu sa postupovalo individuálne,“ dodal Švento.

Dolnokubínski mestskí poslanci aj tento rok podporia športové, kultúrne a sociálno-zdravotnícke organizácie v meste.
Rozhodli o tom na svojom poslednom zasadnutí koncom júna.
Sumu takmer 100-tisíc prerozdelili na 30 projektov a činnosť 33
organizácií.

Medzi projektmi zaujal King of the North a lezecká stena
Komisia školstva, mládeže a športu a komisia kultúry, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a služieb navrhla schváliť
dotácie 24 projektom v oblastiach športu, kultúry a voľného
času detí a mládeže v celkovej výške 15 642 eur, čo je oproti februárovému schváleniu pokles o 13 200 eur. Najvyššiu
sumu v hodnote 1 200 eur dostali dva projekty. Prvá bola poskytnutá horolezeckému klubu James na realizáciu IV. etapy
rekonštrukcie umelej lezeckej steny a druhú dostane projekt
King of the North. Na 17. kubínsku hudobnú jeseň bolo schválených 1 100 eur a najúspešnejšie projekty uzatvára filmový
festival VIDMO, ktorý získal 1 050 eur. „Mnohé projekty sa
mali robiť práve v čase od marca do júna. Tieto sa už neuskutočnia. Ostatné projekty, ktoré sa stihli preložiť, podporili
poslanci plnou sumou. Okolo 50% projektov sa tento rok vôbec neuskutoční,“ vysvetlil Švento.
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Pre koronakrízu však boli nútení znížiť celkový objem dotácie približne o tretinu, oproti pôvodne schválenej podpore
z februára tohto roka. „Touto otázkou sa zaoberalo mesto
už na februárovom mestskom zastupiteľstve. Ale začiatkom
marca, keď vypukla koronakríza, všetky športové a kultúrne
občianske združenia prestali svoju činnosť. Takisto nastala
vážna ekonomická situácia samospráv, súvisiaca s veľkým
poklesom podielových daní. Mesto Dolný Kubín uvažovalo ako ďalej a nakoniec po rozhodnutiach komisie školstva,
kultúry a tiež komisie sociálnych vecí sa rozhodlo poskytnúť dotácie a prehodnotiť ich výšku. Konečná výška, ktorú
schválilo mestské zastupiteľstvo je v sume spolu 97-tisíc eur,
čo je približne dve tretiny pôvodne schválenej sumy. Oproti iným mestám je to veľmi vysoká suma, lebo mnohé obce
vôbec neposkytujú dotácie alebo len v desiatkach percent,“
uviedol Michal Švento, vedúci odb. školstva, kultúry, mládeže
a športu MsÚ.
Najvyššiu dotáciu získal mestský futbalový klub
Z rozpočtu mesta bolo na činnosť organizáciám sídliacich
v Dolnom Kubíne rozdelených viac ako 77-tisíc eur, čo je
oproti februárovému schváleniu pokles o 28-tisíc. Najväčšiu dotáciu 18 750 eur si odnesie mestský futbalový klub,
za ním nasleduje mestský hokejový klub, ktorému poslanci
schválili 12 750 eur a trojicu uzatvára klub Garáž, ktorý dostal 4 500 eur. „Najmenej bola postihnutá činnosť športových
klubov, lebo oni do marca riadne pôsobili a pripravujú sa
samozrejme na novú sezónu. Tam bolo rozhodnutie komisie
poskytnúť dotáciu vo výške 75% z pôvodnej. V oblasti kultúry
tam bola situácia zložitejšia, lebo kultúrne podujatia sa prestali úplne organizovať. Mnohé občianske združenia poveda-

Na historickom cintoríne
sú nové prírodné chodníky
Na historickom cintoríne vznikli nové prírodné chodníky. Vybudovali sa na podnet pozostalých, ktorí chceli zlepšiť prístup
k hrobom. Svojich zomrelých ľudia dovtedy navštevovali cez
maličkú lúku a mesto tento priestor nechcelo rozbiť masívnym
chodníkom.

Prihliadalo sa na nakazenia
V oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva navrhla komisia
sociálnych vecí a zdravotníctva podporiť šesť projektov za
viac ako 3 000 eur. Najviac peňazí dostane podujatie Aktivita
a pohyb, kde mestskí poslanci schválili 700 eur. Projekt Život
nekončí prekážkou získal 600 eur. Rovnakú sumu si odniesol
aj projekt Efektívne trávenie voľného času detí a projekt Pohybom k rozvoju dieťaťa a jeho koordinácie. „Komisia celkovo rozdelila sumu 3 250 eur pre miestnu organizáciu Jednoty
dôchodcov, Občianske združenie Slimáčik Monte, konzultačné a informačné centrum Edukos, občianske združenie
Aktív-Relax, Zväz telesne postihnutých ZO a občianske združenie Žubrienky. Pri rozdeľovaní komisia prihliadala na termín realizácie projektu a na riziko cieľovej skupiny v prípade,
že sa projekt uskutoční v termíne, pokiaľ by trvali opatrenia
v súvislosti s covidom 19,“ objasnila Eva Palugová, vedúca
odb. sociálnych vecí a rodiny MsÚ. Zoznam všetkých podporených organizácií a projektov nájdete na webe mesta.
redakcia
„Prvý takýto chodník vznikol s myšlienkou vybudovania voliéry pre pávov v Parku Martina Kukučína, keď boli tieto šlapáky uložené okolo celej voliéry a postupne sme túto voliéru
napojili aj chodníkom k fontánke a na už existujúce chodníky,“ vysvetlil Kosmeľ. Nové chodníky stáli približne 1 200 eur.
redakcia
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Prírodné chodníky sa vybudovali, aby nezakryli všetku zelenú plochu. „K týmto hrobom sme urobili ľahký šlapákový chodníček a takisto sme previedli úpravy tak, aby priestor
vyzeral vkusne aj po vyrastení trávy,“ povedal vedúci odboru
dopravy, miest. hospodárstva a cest. ruchu na MsÚ Miroslav
Kosmeľ. V minulosti sa takéto chodníky budovali zo živičného povrchu alebo zo zámkovej dlažby. V tejto dobe mesto
uprednostňuje spôsoby, ktoré sú pre prírodu prijateľnejšie.
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Výťažok z burzy venovali
domovu dôchodcov
Komisia revitalizácie zelene a environmentálneho rozvoja pod záštitou primátora
mesta zorganizovala burzu Dajme veciam druhú šancu. Záujemcovia si za symbolickú cenu mohli zakúpiť rôzny tovar a zároveň tým prispieť zariadeniu pre seniorov a domovu sociálnych služieb (ZPS a DSS) na Ulici Martina Hattalu.

foto: redakcia
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Bolo tam oblečenie pre deti i dospelých, kuchynské, športové a školské potreby, knihy a hračky. „My sme neurčovali
žiadne ceny. Ľudia si sami povedali, koľko prispejú a mohli
mať aj plnú tašku. Zobrali si čo chceli a platili podľa svojich
možností,“ ozrejmila priebeh burzy Gabriela Matkulčíková
z Komisie revitalizácie zelene a environmentálneho rozvoja.
Nakúpia si pomôcky, ktoré využijú vo voľnom čase
Na burze sa vyzbieralo vyše 400 eur a tie potom osobne odovzdali riaditeľke domova dôchodcov. „Pre našich obyvateľov
je to veľmi dôležité a vážia si to. Sadnú si, urobia pozdravy,
šijú, háčkujú, štrikujú, čas im takto lepšie plynie. A hlavne
v tomto období, keď bola tá korona, sme boli takmer stále
v zariadení. Kúpime rôzny kancelársky materiál, výkresy, fixky, sadru, štetce, nejaké plastové formičky aj nejaké látky,
nite, budeme aj šiť, aj modelovať i kresliť,“ povedala riaditeľka ZPS a DSS Tatiana Nesvadbová.
Zariadenie má aj novú tlačiareň
Okrem finančnej podpory dostalo zariadenie aj novú farebnú
tlačiareň. „Je to tlačiareň so skenerom, chceli sme takýmto
spôsobom pomôcť ľuďom, ktorí využívajú práve tie tlačové
služby. Cena zariadenie bola zhruba okolo 300 – 450 €. Okrem
toho sme im darovali aj jednu sadu kaziet navyše k tomu,“ vysvetlil Peter Jonák z občianskej iniciatívy Tvoj Kubín – Tvoje
mesto.
Akcia bola zameraná charitatívne a aj ekologicky
Tovar, ktorý sa na burze nepredal, poputoval ďalej tým, ktorí
to potrebujú. „Veci, ktoré zostanú, budú zabalené a odoslané.
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Buď to pôjde do Kláštora pod Znievom, kde je takáto charitatívna organizácia, alebo veci odošleme na východ Slovenska
organizácii, s ktorou spolupracuje Stredná zdravotnícka škola v Dolnom Kubíne. Nič nevyjde na zmar,“ povedala Gabriela
Matkulčíková. Predmety do burzy darovali obyvatelia mesta
a so zberom a vykladaním tovaru pomáhali dobrovoľníci. Organizátori plánujú podobnú charitatívnu akciu zorganizovať
aj v budúcnosti.
redakcia

Sčítanie obyvateľov, domov
a bytov 2021
Od 1. júna 2020 do 12. februára 2021 realizuje Štatistický úrad
Slovenskej republiky v zmysle zákona 223/2019 Z.z. sčítanie
obyvateľov, domov a bytov. Toto sčítanie sa robí elektronicky
v kombinácii administratívnych údajov a údajov získaných
z predošlých sčítaní. Sčítaním domov a bytov sú podľa tohto
zákona poverené obce.
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„Mesto Dolný Kubín je povinnou osobou pre zisťovanie
údajov o týchto bytoch a domoch. Sčítanie predstavuje
jedinečný zdroj informácií a štatistických údajov o stave spoločnosti a jej bývaní. Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde
k zmene spôsobu sčítania, a to elektronickou formou,“ uviedla asistentka sčítavania Monika Salvová. V tejto súvislosti
sa mesto Dolný Kubín obracia na správcov nehnuteľností
písomnou žiadosťou o vyplnenie tabuľky s chýbajúcimi pre-
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mennými, pre zabezpečenie úspešného priebehu sčítania. To
sa týka aj vlastníkov rodinných domov.
Údaje poslúžia samospráve aj v budúcnosti
Samospráva ich môže využiť ako podklady pri tvorbe projektov a získavania rôznych grantov a dotácií. V záujme mesta
je preto získať čo najpresnejšie informácie o domoch a bytoch k rozhodujúcemu dátumu. A to k noci z 31. 12. 2020 na
1. 1. 2021. „V najbližšej dobe bude mestský úrad oslovovať
správcov bytových domov a bude žiadať poskytnutie údajov.
Správcovia bytov môžu na našej stránke: www.dolnykubin.sk
nájsť všetky potrebné informácie, a tiež si odtiaľ môžu stiahnuť elektronický formulár, do ktorého budú vpisovať spoločné a individuálne údaje o bytoch a domoch v jednotlivých
mestských častiach,“ vysvetlila Salvová.

Pri domoch bude získavanie údajov zložitejšie
Zatiaľ čo mesto dokáže získať údaje o bytoch a ich obyvateľoch prostredníctvom bytových správcov a spoločenstiev,
náročnejšie je to už s rodinnými domami. Samospráva sa
preto obracia na ich majiteľov, aby prostredníctvom webovej
stránky mesta vyplnili alebo si vytlačili požadované formuláre do 15. 9. 2020. Zaslať ich môžu elektronicky na emailovú
adresu: petra.sarfy@dolnykubin.sk alebo aj osobne na mestskom úrade. „Samozrejme, za neposkytnutie údajov hrozí aj
pokuta, pretože sa jedná o štátom riadené sčítavanie, a preto
štát môžu uložiť aj pokutu,“ doplnila Salvová. Sčítanie pravidelne prebieha každých desať rokov a je obsahovo najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie s najdlhšou históriou, ktoré
v Slovenskej republike upravuje zakaždým osobitný zákon.
redakcia

Dolný Kubín medzi najlepšími
v Odkaze pre starostu

Mesto si protesty prokurátora
obhájilo na súde

V utorok 14. júla 2020 sa v Bratislave uskutočnilo vyhodnotenie
najúspešnejších používateľov služby Odkaz pre starostu za rok
2019. Mimovládna organizácia Inštitút pre dobre spravovanú
spoločnosť ocenila osobitne samosprávy s počtom viac a menej ako 20-tisíc obyvateľov v dvoch kategóriách: v úspešnosti
riešenia nahlásených podnetov a v spôsobe komunikácie s občanmi pri ich riešení.

V programoch zasadnutí mestského zastupiteľstva nielen
v Dolnom Kubíne, sa nepravidelne objavuje aj bod s názvom
prerokovanie protestu prokurátora. Ten je v zmysle zákona
o prokuratúre jedným z právnych prostriedkov, ktorými prokurátor vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonov a ostatných
všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej
správy.

I

Mesto Dolný Kubín, ktoré službu začalo využívať v priebehu hodnoteného roka 2019, obsadilo v úspešnosti riešenia
podnetov medzi samosprávami do 20-tisíc obyvateľov deviate miesto. Ešte úspešnejšie bolo v komunikácii s občanmi,
kde skončilo tretie. Ako najúspešnejšie boli vyhlásené mestá
Žilina a Malacky, ktoré zvíťazili v obidvoch kategóriách. Službu Odkaz pre starostu dnes využíva viac ako 150 samospráv.
Občania majú možnosť zaslať podnet na zlepšenie života
v meste či obci prostredníctvom webovej stránky
www.odkazprestarostu.sk alebo prostredníctvom mobilnej
aplikácie. Zároveň majú možnosť sledovať, ako samospráva
nahlásené podnety rieši.
Obyvatelia nahlásili v minulom roku celkom 36 podnetov
Boli to podnety v kategóriách zeleň a životné prostredie,
cesty a chodníky, mestský mobiliár, automobily, verejné
služby, dopravné značenie a verejný poriadok. 23 podnetov
bolo vyriešených, 11 ostalo ku koncu roka v riešení a dva
podnety boli uzavreté. Pre vedenie mesta a jeho zamestnancov sú informácie z podnetov veľmi cenné, pretože napriek
pravidelnému monitoringu mesta nie je možné zaevidovať
všetky nedostatky. Služba Odkaz pre starostu je však zároveň
významným prostriedkom spolupodieľania sa občanov na
verejnom živote. Dáva každému občanovi možnosť upozorniť na nedostatky, ale tiež navrhnúť nové riešenie súčasného
stavu tak, aby to prinieslo zlepšenie a spríjemnenie života
všetkým obyvateľom mesta.
Vladimír Adamec, mesto Dolný Kubín
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Protest prokurátora môže prokurátor podať proti zákonom uvedeným správnym aktom orgánov verejnej správy, ktorými bol podľa jeho názoru porušený zákon alebo iný
všeobecne záväzný právny predpis.
Mesto má na reakciu 90 dní
Ak bol protest prokurátora proti VZN podaný, má mesto
90 dní na to, aby využilo jednu z dvoch možností a informovalo o nej prokurátora. Pokiaľ mesto zistí, že protest je dôvodný, je povinný VZN zrušiť alebo ho podľa povahy veci nahradiť
novým, ktoré bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. O vyhovení alebo nevyhovení protestu prokurátora rozhodujú poslanci mestského zastupiteľstva. „Ak je
ale mesto toho názoru, že protest nie je dôvodný, má právo
mu nevyhovieť. V takomto prípade je prokurátor oprávnený
podať na súd žalobu,“ vysvetlil Jaroslav Láštic, vedúci odboru právneho a riadenia projektov MsÚ DK.
Z ôsmich protestov mesto vyhovelo iba v troch prípadoch
Od roku 2017 podal prokurátor 8 protestov proti všeobecne
záväzným nariadeníam mesta Dolný Kubín. Z uvedeného
počtu sa mesto prostredníctvom mestského zastupiteľstva
rozhodlo vyhovieť protestu v 3 prípadoch a v ostatných
5 prípadoch protestu prokurátora nevyhovelo. „Z 5 prípadov
nevyhovenia protestu bola zo strany prokurátora podaná
žaloba doposiaľ len v 3 prípadoch, pričom vo všetkých bolo
mesto v súdnom konaní úspešné v celom rozsahu. Mesto si
teda svoj postup a nesúhlasný postoj voči uvedeným protestom prokurátora obhájilo aj na súde,“ doplnil Láštic.
redakcia

15 – samospráva

www.tvdk.sk

Zápisky mestskej kroniky – povojnové
obdobie 1945 - 1949
V predchádzajúcom čísle novín Kubín sme Vám priblížili neľahký život v našom
meste počas druhej svetovej vojny. Témou tohto čísla je výber zo zápisov z rokov
1945 - 1949 tak, ako ich zachytil vtedajší kronikár.

foto: TIK Dolný Kubín
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Prvé maturitné skúšky po oslobodení konali sa na Hviezdoslavovom gymnáziu v dňoch 20. a 30. júna 1945. Predsedom skúšobnej komisie bol Ján Cvinček, riaditeľ gymnázia.
Absolventi - odbojári a partizáni - potrebovali k maturitám
viac prípravy, a preto im bolo povolené maturovať neskoršie,
až začiatkom septembra 1945.

pod starý dom. A z tejto východiacej stanice premával veselo malý vláčik po celé 3 mesiace. Veď mosty a trať boli úplne poškodené a vyradené z premávky. Za náhradu slúžili len
provizórne drevené mosty. No a 4. augusta veľká povodeň na
Orave poškodila znova cesty, mosty i železničnú trať. Oprava
železničného tunela bola dokončená 11. októbra 1945.

Dňa 29.8.1945 po päťmesačnej prestávke prišiel od Kraľovian
do Dolného Kubína až k mostu prvý vlak po novovybudovanej trati a už na nových a upravených koľajniciach. K tomuto
pamätnému dňu 1. výročia SNP bola aspoň na tomto úseku
obnovená vlaková doprava.

V polovici novembra 1945 prišli do vojenských kasární
a miestnej posádky noví príslušníci, dôstojníci a vojaci novej
Československej armády. Spoločný zoznamovací večierok sa
konal dňa 17. novembra 1945 v kinosále hotela Orava.

Zriadili sa miestne a obecné ľudové súdy, ktoré sa zaoberali
šetrením a súdením činnosti niektorých kompromitovaných
činiteľov z bývalého fašistického zriadenia Slovenského štátu. K nejakým zvláštnym alebo dlhodobým odňatiam slobody neboli pri ľudových súdoch po dôkladnom prešetrení
odsúdení. V zaisťovacej väzbe bolo mnoho áreštantov, aj nevinných, ktorí sa dostali sem z osobnej pomsty, Oravcom tak
typické.

Tridsiatim židovským obytným domom ustanovila (vo februári 1946) Rada MNV národnú správu. Ako všade inde, tak aj
v Dolnom Kubíne, boli židovskí občania postihnutí za vlády
fašizmu veľkou pohromou. Po vojne z bývalých 350 dolnokubínskych židov zostalo pri živote len niekoľko osôb. Veľká
väčšina zahynula v koncentračných táboroch a v plynových
komorách. Ešte aj z tých, ktorí sa vrátili z pekla smrti, sa
takmer všetci vysťahovali z Dolného Kubína. A preto bolo potrebné aj s ich rodinnými domami učiniť toto opatrenie.

Celý rok 1945 ubiehal v najväčšom úsilí rôznych rekonštrukčných prác. Keď aj mesto nebolo tak vojnou poškodené, ale
cestný a železničný most bolo treba po provizórnom opatrení
začať budovať. Po novej trati prichádzal vlak už dvakrát denne. Oprava kraľovianskeho tunela a železničného mosta trvala 4 mesiace. Malý železničný rušeň so 4 vozňami prepravoval
cestujúcich po náhradnej koľaji okolo tunela a poza tunel

Dňa 26. mája (1946) konali sa voľby po celej našej vlasti do
Národného zhromaždenia, prvé ľudovodemokratického zriadenia. Voľby v Dolnom Kubíne a bývalom dolnokubínskom
okrese prebiehali hladko a nerušene. Volieb sa zúčastnilo
takmer všetko obyvateľstvo okresu (99,3 %), okrem chorých
a tých, ktorí nevolili doma. V dolnokubínskom okrese vyzneli
voľby takto: Strana práce: 165 hlasov, Demokratická strana:
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9758 hlasov, Komunistická strana: 1717 hlasov a Strana slobody: 98 hlasov.
Významným dňom výstavby a uskutočnenia industrializácie Kubína bol 22. október (1946). Kovoroľné a strojárenské
podniky na Slovensku so sídlom v Bratislave rozhodli vybudovať v Dolnom Kubíne v rámci dvojročného plánu obnovy
pobočný závod Elektro-Pragy v Slanom. Toto sú prvopočiatky výstavby našej „SEZ-ky", premenovanej potom z názvu
Elektro-Praga.
Dňa 16. septembra (1947) začal sa prvý výkop základov pre
novú plánovanú fabriku Elektro-Pragy neďaleko mestského bitúnku na pôde malého cvičiska vojenskej posádky.
Stavba továrenských objektov s halami mala byť ukončená
1. decembra 1948. Nový podnik našiel si svoj provizórny
sklad materiálov v budove starej bývalej synagógy, kde bola
ubytovaná aj časť robotníkov, nekubínčanov, pracujúcich na
výstavbe továrne. Obytné domčeky sa šli stavať ako kolónia
hneď v blízkosti na starej hradskej za železničnou traťou na
peknom mieste. Na stavbe sa bez prestávky pracovalo až do
20. decembra, keď sa museli terénne práce zastaviť pre zlé
počasie.
Od mája až do konca augusta (1947) nepršalo vôbec. Mimoriadny a veľmi horúci bol už mesiac jún, od samého začiatku.
Všetko schlo. Jarné práce vychádzali na zmar, ako zbytočná
namáhavá práca na poliach a lúkach. Letné horúčavy sa pohybovali od 35° - 41°C v chládku. Na slnku pražilo ako na rovníku. Rieka Orava bola vyschnutá. Ryby dochli. Kvôli zaujímavosti: hĺbka Oravy na bývalých hlbočinách činila len 60 cm.
Na liptovskom Váhu namerali tiež iba 70 cm hĺbky hladiny
vody a na Dunaji dokonca 90 cm. Takéto suchá a horúce leto
ľudia nepamätajú. No a podľa meteorologických správ bola
takáto situácia nielen u nás, ale v celej strednej Európe. Preto sa aj správne tento rok označuje ako jeden z neúrodných
rokov. V zime sa zasa cítil veľký nedostatok uhlia, najmä na
školách a niektorých úradoch.
Príroda ukázala aj svoje vrtochy. Tak napr. v polovici júna
z veľkých horúčav prišlo náhle ochladenie a na Choči napadol sneh na niekoľko dní. V septembri bolo zasa okrem letných horúčav tak teplo, že sa ešte dalo v rieke kúpať. Celá
jeseň bola mimoriadne teplá. Okrem krmovín a obilia bol aj
nedostatok zemiakov.
Aj u nás, v Dolnom Kubíne, mali tieto udalosti (február 1948)
ďalekosiahly dosah. Ako inde, tak aj u nás počas februárovej
revolúcie vznikol akčný výbor Národného frontu, ktorý až do
vytvorenia samosprávnych orgánov bol výkonným orgánom
štátnej moci a vôle ľudu. Na čele akčných výborov stáli osvedčení starí komunisti, v ktorých bola záruka, že výdobytky pracujúceho ľudu a socialistickej revolúcie nikdy nezradia.
Miestny národný výbor bol rozpustený a utvorila sa „Dočasná
miestna správna komisia" na čele Jánom Kubínom, riaditeľom Okresnej poisťovne v Dolnom Kubíne. Okresný národný
výbor bol tiež premenovaný na „Dočasnú okresnú správnu
komisiu" na čele s Jánom Roháčom, učiteľom z Osádky. Obaja predsedovia boli členmi KSS (Ako poznámku uvádzam, že
Ján Roháč, učiteľ z Osádky bol cez celý Slovenský štát poli-

tickým komisárom obce, po našom richtárom a členom HG
vo funkcii zástupcu miestneho veliteľa HG. Bol aj predsedom
OV KSS a predsedom ONV. Najväčší nositeľ kultu osobnosti
na Orave).
Do dvojročného plánu mesta Dolný Kubín bola okrem iných
podujatí zaradená aj stavba mosta cez Oravu, výstavba 10
obytných jednotiek a stavba nového gymnázia. Preto, že jednotlivé stavby boli termínované, zriadila sa za týmto účelom
mobilizácia pracovných síl v meste na jeden deň a to všetkých práceschopných občanov vo veku od 18 - 55 rokov bez
rozdielu pohlavia.
Koncom októbra (1948) bola znárodnená aj strojová píla na
Žabíne, ktorej majiteľom bol J. Jurčo. Pílu so všetkým inventárom prevzala do svojho majetku Drevoindustria, národný
podnik.
Dňom 1. januára 1949 Povereníctvo vyhovuje žiadosti nášho
malého mesta a pripojuje sa obec Bysterec ako jeden celok
k Dolnému Kubínu. Podľa sčítania ľudu mal ku dňu 25. marcu
1949 Dolný Kubín 3014 obyvateľov.
Najvýznamnejší deň prvej päťročnice v Dolnom Kubíne bol
22. máj 1949. Bolo to v nedeľu, keď bol slávnostne otvorený
podnik Elektro-Praga, prvý to podnik, vybudovaný v rámci industrializácie a spriemyselnenia Oravy a prvý podnik na Slovensku vôbec vybudovaný už v rámci druhej päťročnice. Slávnostné otvorenie malo bohatý kultúrno-politický program.
Po rannom slávnostnom vojenskom budíčku boli privítaní
hostia a delegáti. Zahrali sa štátne hymny a veľké slávnostné zhromaždenie otvoril predseda Okresného národného
výboru prof. Pavel Lettrich. Slávnostným rečníkom bol podpredseda vlády ČSR s. Viliam Široký, ktorý vo svojom prejave
medzi iným uviedol, že odteraz nebude už musieť oravský ľud
chodiť za prácou do cudziny, do všetkých končín sveta. Novovybudovaný podnik bol pomenovaný názvom: Elektro-Praga
n. p. Pavla Országha Hviezdoslava. No a tohoto pamätného
dňa udeľuje mesto Dolný Kubín čestné občianstvo podpredsedovi vlády Viliamovi Širokému. Po prevedenom akte zapísal sa V. Široký aj do pamätnej knihy mesta D. Kubín.
Dňa 1. decembra (1949) bol zriadený v meste Komunálny
podnik „Všeužitočné podniky", mestský kombinát. Do jeho
správy boli pojaté všetky hostince, krajčírske a obuvnícke
dielne, holiči, zeleninári, cukrári, stolári, knihári, podnik na
výrobu sódy a limonády a mnohé iné. V meste v dôsledku
tohoto znárodňovania podnikov zanikli súkromníci: mäsiarstvo Ondreja Chodáka a Michala Kyseľa. Boli premenované
na „Mäsové závody n. p.". Na základe dohody boli prevzaté aj
obchody od súkromníkov a premenované takto: Ján Rizman,
Kníhkupectvo na „Slovpap", M. Brosková na „Zdroj" a Pavel
Zimány taktiež na „Zdroj", František Rolík, potravinársky
obchod na „Budúcnosť", František Zbuňák, elektro-rádio na
„Technokov", Miroslav Šmíd, strižný a módny tovar na „Vesna", Julius Balgha, drogéria na „Chemodroga", Štefan Janovic, mechanický obchod na „Mototechna" a Ondrej Mäsiar,
obchod so železom na „Technokov".
originálny zápis z mestskej kroniky z rokov 1945 - 1949
spracoval Vladimír Adamec, kronikár mesta
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V júni oslávil životné a kňazské jubileum Ľubomír Pekarčík, dekan rímskokatolíckej farnosti
sv. Kataríny Alexandrijskej v Dolnom Kubíne. Narodil sa pred 60-timi rokmi v Trstenej a kňazské
svätenie prijal pred 35-timi rokmi v Nitre z rúk otca biskupa Jána Pastora.

I

Ľubomír Pekarčík oslávil svoje životné jubileum spolu s veriacimi,
počas slávnostnej svätej omše v nedeľu
7. júna. „16. júna je to presne tridsaťpäť rokov, čo som bol vysvätený. Vtedy začala moja kňazská cesta, ktorá zo
začiatku bola samozrejme nadšená,
krásna a pekná, ale aj riskantná. Riskantná bola v tom slova zmysle, že už
počas teologických štúdií a počas prvých kňazských rokov som nikdy nemal
istotu, či sa zajtra ešte postavím pred
oltár. Ale tá sila, ktorá človeka ťahá do
Božej služby, nedovolí konať ináč. Musíš konať len tak, ako ťa volá srdce. Tak
som zasvätil celý svoj život službe Bohu
a cirkvi. Cirkev sa stala mojou naozajstnou matkou, s ktorou prežívam celý život a celý ten kňazský život sa snažím
o to, aby som budoval dielo cirkvi. Lebo
v nej žije živý Boh,“ spomína dekan Ľubomír Pekarčík.
Najskôr Liptov, potom Orava
Po kňazskej vysviacke pôsobil Ľubomír Pekarčík niekoľko mesiacov ako
kaplán v Liptovských Sliačoch a neskôr
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v Ružomberku, kde sa venoval najmä
činnosti s deťmi, mládežou a chorými.
V roku 1989 sa stal duchovným správcom farnosti Hruštín s filiálkami Vaňovka a Babín, kde aktívne pracoval
15 rokov. Okrem pastoračnej práce
stihol kompletne zrekonštruovať farský kostol, opraviť kostol vo Vaňovke
a postaviť novú farskú budovu v Babíne.
„Bola to veľká farnosť. Mal som 29 rokov, keď som tam prišiel. Priznám sa,
mal som aj takú veľkú bázeň a strach, či
to zvládnem aspoň ako môj predchodca. Počas celého toho pätnásťročného
účinkovania v Hruštíne som sa naučil
práve takej tej systematickej práci, aby
vedel každý, aké má miesto, aké poslanie. V roku 2004 prišla výzva od biskupa
Františka Tondru s takou prosbou, či by
som nezobral farnosť v Dolnom Kubíne.
Ja som to vnímal ako takú moju novú
výzvu. A tak som tu už šestnásť rokov,
snažím sa podľa najlepšieho vedomia
a svedomia budovať Božiu cirkev po
každej tej stránke, ako to len najlepšie
viem a vládzem,“ objasnil Pekarčík.
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Rekonštrukcie i nové duchovné diela
Výsledky organizačnej a pastoračnej
práce Ľubomíra Pekarčíka je vidieť aj
v Dolnom Kubíne. Podarilo sa mu generálne opraviť farský kostol sv. Kataríny
Alexandrijskej a kostol vo Vyšnom Kubíne, zrekonštruovať kaplnku v dolnooravskej nemocnici a vybudovať nové
pastoračné centrum pre potreby veriacich i kaplnku na Ulici M. R. Štefánika.
Rovnako stál pri otvorení detašovaného
pracoviska Katolíckej univerzity v Dolnom Kubíne a zorganizoval dekanátny
eucharistický kongres i celoslovenskú
ekumenickú pobožnosť. „Kostol, či je
to interiér alebo vonkajšok, to je vizitka viery tohto ľudu. Každý, kto príde do
kostola vie, či tu je život v cirkvi, či tu je
život farnosti. Na to, aby sme naozaj vytvárali vhodné prostredie pre pastoračnú činnosť, je potrebná aj starostlivosť,
aby sme do kostola radi chodili a aby
sme tu mali vytvorené také teplo domova,“ doplnil dolnokubínsky dekan.

foto: redakcia

Dekan Ľubomír Pekarčík
oslávil životné jubileum

Profesor a zakladateľ KU
Popri pastoračných úlohách sa Ľubomír Pekarčík venoval aj štúdiu. Okrem
licenciátu a dvoch doktorátov z teológie získal aj doktorát z pedagogiky
a úspešne habilitoval na Pazmányho
univerzite v Budapešti. V roku 2009
mu prezident udelil titul profesor. Bol
jedným zo zakladateľov Katolíckej univerzity v Ružomberku a dodnes na nej

Tibor Bušo: Vlastnou
gitarou na mieru
som si splnil sen
Keď sa ma pred niekoľkými dňami šéfredaktor magazínu Kubín opýtal, či nechystám nejaký článok, povedal som
mu, že teraz akosi nie je o čom písať.
Otravovať kapely s otázkou, ako prežívajú obdobie pandémie sa mi tiež veľmi
nechcelo. Zrejme by to tak aj ostalo, keby
som čírou náhodou v meste nestretol Tibora Buša.
Začnime s ešte stále aktuálnou témou koronavírusu. Ako prežívaš toto
obdobie?
Každý muzikant to prežíva ťažko, pretože nemôže ventilovať nahromadené
hudobné endorfíny smerom von. Aj keď
má doma počítač s programom, kde si
vie prakticky zostaviť celú kapelu, živé
hranie pred publikom to v žiadnom prípade nenahradí. Využil som toto obdobie na to, že som si dal urobiť vlastný
model gitary na mieru a splnil si tak svoj
dávny sen.
Ako prebieha výroba gitary na mieru?
Vzniklo ako spontánny nápad. Oslovil
som bývalého zamestnanca majstra
Ruda Sivčáka so Zakamenného – Petra
Kuchťáka, ktorý mi pravidelne servisuje gitary. Vždy, keď sa mi od neho vráti nástroj, mám pocit, že som si kúpil
nový nástroj. Preto som ho aj oslovil
s požiadavkou niečoho jedinečného.
Je to mladý človek, ktorý vidí veci inak,
čo sa prejavilo aj na finálnom výsledku.
Samozrejme, že sme preberali každý jeden detail. Niekedy sme si telefonovali
aj o jedenástej večer. Rovnako je to aj
o nespočetnom množstve stretnutí.
Musíš si ju doslova ohmatať. Upravuje
sa hmatník, tvar a mnoho ďalších vecí.
Mohol som do celého procesu kedykoľ-

pôsobí ako pedagóg. Má tiež rozsiahlu
publikačnú činnosť. „Môžem povedať,
že celé to moje účinkovanie vo všetkých
farnostiach, kde som pôsobil, bolo postavené na troch základných pilieroch.
A to je moja osobná modlitba za tých,
ktorých mám zverených od Pána Boha,
mojich bratov a sestry. Ten druhý je
pokánie a ten tretí eucharistia. Snažím
sa celý ten systém nastaviť od prvého
dňa, čo som prišiel tak, aby moji veria-

ci nemali problém pristúpiť ku svätej
spovedi a k eucharistii. Preto mnohých
prekvapilo, že je tak veľa svätých omší
v našej farnosti. Lebo to je to základné,
ak chceme duchovne žiť, tak modlitba,
pokánie, eucharistia sú tri prostriedky,
ktoré nás duchovne pozdvihujú a približujú k Bohu,“ dodal na záver Ľubomír
Pekarčík.

vek vstúpiť, čo u štandardného výrobcu
nehrozí. Čo sa týka línií, držali sme sa
štýlu 80. rokov minulého storočia. Gitara má tvar klasického véčka od Gibsonu a jej výroba trvala od nápadu až po
samotnú realizáciu šesť mesiacov. Priznám sa, že sa neviem dočkať, keď ju
vytiahnem na nejakom koncerte.

hol v hard rockovom štýle, ale, bohužiaľ, sa to nedá aj z časových dôvodov.
Kedysi sme sa doslova pretekali v tom,
kto založí lepšiu kapelu. Teraz sme radi,
keď sa stretneme a podarí sa nám niečo
vytvoriť. Už len dodám, že autorom klipu je Martin Zembjak.

Priznám sa, že mám trochu strach
opýtať sa na cenu.
Tá záleží od komponentov, ktoré tam
chcem mať. Ale dá sa zmestiť do sumy
v rozmedzí od dvoch do troch tisíc eur.
Samozrejme, že sa takéto niečo dá
vyriešiť aj lacnejšie. Je to o kompromisoch. Keď som sa rozhodoval, akou
cestou v tomto smere pôjdem, povedal
som si, že keď mám dať do toho peniaze, nech je to niečo poriadne, aby som
v budúcnosti neľutoval. Je to dlhodobá
investícia.
Andrej Šeban, Miro Žbirka, Richard
Krajčo a iní vyplavovali svoje hudobné endorfíny v online priestore. Neuvažovali ste o niečom podobnom,
trebárs v rámci Oravie?
Ja sám som videl niekoľko takýchto
koncertov. Na prvý pohľad to možno
bola fajn možnosť si zahrať so svetovými hudobníkmi. Mne sa to však miestami zdalo ako niečo silené. Občas som
mal pocit, že mi to pokazilo celkový
dojem zo speváka ako takého. Možno
som v tomto smere trošku staromódny,
no nejaký čas vydržíme, a potom si nás
publikum užije o to viac.
Už nejaký čas môžeme vidieť na internete klip k inštrumentálnej skladbe
ResurRocktion z projektu Tibor Bushfield Band, za ktorým okrem teba
stoja Ďuro Pracný, Peťo Jelínek a Herbert Ganpot. Ako to celé vzniklo?
Celé som to poňal ako vyslovene inštrumentálny projekt, keďže spevákov na
Orave je málo. Radšej by som to potia-
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Ale pokračovať budete, mám pravdu?
Pokiaľ chlapi budú ťahať mňa, ja zase
potiahnem ich. Cítim to tak, že treba
ukázať aj niečo iné, než to, ako ma ľudia poznajú. Celé je to o mojich momentálnych pocitoch, zatiaľ v inštrumentálnom duchu. Ak časom niekto
príde s tým, že to treba nejako upraviť,
nebudem sa tomu brániť. Každopádne,
svojím spoluhráčom som vďačný za to,
že so mnou hrajú. Už, len kvôli tomu sa
oplatí robiť vlastné piesne. Ak všetko
dobre pôjde, do mesiaca by mal byť
vonku nový klip.
A čo aktivity s Oraviou a Targom?
Oslavu 25. výročia Oravie sme predbežne odložili na jeseň tohto roka. Radi by
sme to spojili aj s oslavou 70. narodenín
našej oravskej legendy Tomáša Ďaďa,
ktoré oslávil v apríli. Aj touto cestou
by som mu chcel zaželať veľa zdravia
a kopu dobrej muziky. CD Targa, aj s krstom, by malo byť na jar budúceho roka.
Boris Hrudál

www.tvdk.sk

Zamestnávatelia na Orave
rokovali s ministrom práce
Najväčší zamestnávatelia na Orave a ich odborári rokovali s ministrom práce Milanom
Krajniakom o podmienkach pomoci. Podľa ministra väčšina problémov slovenských
zamestnávateľov závisí od poklesu obratu v zahraničí. Firmám by podľa neho mohli
pomôcť zvýhodnené úvery a lacnejšie energie. Takisto aj možnosť čerpať pomoc na
udržanie pracovných miest, ktorú vláda predĺžila o dva mesiace.

foto: redakcia
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Podľa Milana Krajniaka pomoc na udržanie pracovných
miest už funguje a bola predĺžená. „Potrebujeme rozbehnúť možnosť úverov, čo už ministerstvo financií a hospodárstva pripravilo, teraz to treba čo najrýchlejšie rozbehnúť, pretože aj zamestnávatelia na Orave potrebujú na pár mesiacov
prefinancovať cash-flow. Ďalšia vec, na ktorú sa musíme pozrieť, sú ceny energií. Tam chceme robiť zásadné zmeny vo
fungovaní a nastavovaní vzorcov, ktoré ovplyvňujú poplatky
za ceny energie. Myslím si, že v priebehu pár mesiacov dokážeme pomôcť zamestnávateľom, aby si mohli dovoliť udržať
čo najviac pracovných miest,“ povedal minister práce.
Najväčšie prepúšťanie ohlásila Miba
Pandémia koronavírusu tvrdo zasiahla jedného z najväčších zamestnávateľov na Orave – spoločnosť Miba Sinter
Slovakia. Tá ešte v apríli ohlásila hromadné prepúšťanie,
ktoré by sa mohlo dotknúť až 300 pracovných miest. „Tesne po Veľkej noci sme ohlásili presne 192 pracovných miest
v hromadnom prepúšťaní na úrad práce. Prebehla už prvá
fáza tohto hromadného prepúšťania. To znamená, že sme
pripravili zrušenie pracovných miest pre 75 pracovníkov
s tým, že s veľkou pravdepodobnosťou tú druhú časť budeme realizovať niekedy v júli až v auguste,“ povedal konateľ
Miba Sinter Slovakia s.r.o. Vladimír Toman.
Problémy spoločnosti začali ešte pred pandémiou
Výroba sa znížila kvôli silným štrukturálnym zmenám na
svetovom trhu a poklesu v segmente, v ktorom pôsobí. Pre
zmiernenie dopadu krízy využili aj pomoc od vlády. „Keďže
sme väčšia firma, prihlásili sme sa na opatrenie známe pod
skratkou 3A, aby sme si uplatnili dotáciu na pracovné miesto.

www.dolnykubin.sk

My by sme si predstavovali, že by to malo byť viac, ale nie preto, že by sme mali veľké oči, ale preto, že limit na osobu je vo
výške 880 eur a osobne si myslím, že tam je problém, že mzdy
sú v priemere posunuté o niečo vyššie. Dôležité je však to, že
vláda urobila opatrenia. My sa musíme s tým už sami potrápiť
a dúfať, že to bude dostatočné,“ dodal Vladimír Toman.
OFZ výrobu výrazne neobmedzila
Vo firme OFZ zatiaľ neprepúšťali a vyrábajú na 90 percent
výrobných kapacít, ale pokiaľ nebudú mať zdroje na financovanie zásob, výrobu budú musieť obmedziť a ani oni sa
nevyhnú znižovaniu počtu pracovníkov. „Všetko závisí od
predaja a náš predaj smeruje v drvivej väčšine do zahraničia.
Zahraniční odberatelia posúvajú na neskoršie obdobia kontrakty, ktoré sme mali potvrdené. Takže ďalší priebeh bude
záležať od situácie v krajinách ako Česko, Poľsko, Nemecko,
Rakúsko. My by sme radi využili možnosť štátnej pomoci cez
financovanie úverov, za ktoré bude štát ručiť,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti OFZ, a. s. Vladimír Klocok.
Hornooravské firmy neprepúšťali
Podľa predsedu zduženia odborárov hornooravských zamestnávateľov Mariána Cvancigera tieto firmy zvládajú situáciu dobre a ani oni nemuseli znižovať stavy zamestnancov.
„Firmy pracovali na 60 a potom na 80 percent. Využili sa staré
a nové dovolenky, firmy sa postupne rozbiehajú. Kmeňoví zamestnanci zostali v plnom stave a firmy pomaly nabiehajú na
výrobu,“ zhodnotil predseda ZO OZ KOVO Nižná Marián Cvanciger. Na stretnutí s ministrom práce okrem Miby zamestnávatelia neavizovali žiadne iné prepúšťania.
redakcia

20 – spoločnosť

Každú prázdninovú stredu
zažijete leto v parku

V prvý júlový deň povedali
„Ahoj leto!“

V dolnokubínskom Parku Martina Kukučína zorganizovala
v stredu 8. júla občianska iniciatíva Tvoj Kubín: Tvoje mesto
v spolupráci so samosprávou zážitkové aktivity pre rodiny
s deťmi i verejnosť. Cieľom akcie je prilákať Dolnokubínčanov
v strede pracovného týždňa do parku, kde môžu spoločne kreatívne stráviť voľný čas.

Leto a prázdniny privítali Dolnokubínčania v prvý júlový deň na
Námestí slobody. Na podujatí Ahoj leto si na svoje prišli najmä
deti, pre ktoré boli pripravené rôzne zábavné aktivity a bohatý
program.

I

Organizátori plánujú podujatie realizovať každú prázdninovú stredu, ak sa epidemiologická situácia v meste nezmení. „Tohtoročné podujatie Leto v Parku bolo plánové aj
v rozpočte mesta Dolný Kubín, ale vzhľadom na vzniknutú
situáciu kvôli koronavírusu, keď sme museli škrtať mnohé
aktivity, bola táto akcia z rozpočtu vylúčená a už by sa neuskutočnila. Preto sa opäť partia z občianskej iniciatívy Tvoj
Kubín: Tvoje mesto rozhodla, že podujatie pripraví na svoje
náklady. Mesto sa spolupodieľa tým, že je v parku umiestnený mestský stan, kde sa nachádza vysunutá kancelária mestského úradu, v ktorej kolegovia poskytnú obyvateľom základné informácie zo všetkých oblastí podpory v meste alebo
v prípade, že si chcú vybaviť aj nejakú agendu, ako napríklad
príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku,“ vysvetlil Ján Prílepok, primátor mesta.
Množstvo aktivít a atrakcií pre deti
Podľa Petra Jonáka z občianskej iniciatívy Tvoj Kubín: Tvoje
mesto sa návštevníci môžu tešiť na rôzne aktivity. „Po úspešnom minuloročnom Lete v parku sme tento rok pripravili rôzne atrakcie, ako je napríklad skákací hrad, pingpongový stôl,
maľovanie pre najmenších či veľké šachy, ktoré nám zapožičala Základná škola Petra Škrabáka," ozrejmil. Okrem toho si
môžu rodiny oddýchnuť napríklad aj na deke v tráve. „V rámci
stredajších podujatí môžu svoju činnosť prezentovať aj rôzne miestne občianske združenia a spestriť tak prázdninový
program,“ doplnil primátor.

I

„Pre všetkých sme pripravili veľkú akciu otvorenia leta. Boli
tu viacerí detskí zabávači ako Tárajko a Popletajka, Bojko
a Zmrzlinka, cirkusant Hugo, prišli divadelníci a tiež folkloristi,“ povedala manažérka kultúry v mestskom kultúrnom stredisku Zdenka Prílepková. Skauti z Dolného Kubína prichystali
pre najmenších herné stanovištia a súťaže. Deti mali k dispozícii bezplatne tvorivý stan, maľovanie na tvár a tiež cukrovú
vatu či ľadové občerstvenie. Najväčším lákadlom bola Callo
zmrzlina, ktorú zmrzlinári podávali vo viacerých príchutiach
tiež zadarmo. Touto akciou mestské kultúrne stredisko otvorilo tohtoročné kultúrne leto. Najbližšie pripravujú letné kino
na Hviezdoslavovom námestí. V sobotu 1. augusta bude pri
zimnom štadióne súťaž o naj DK guláš. Ďalej chystajú detské
letné kino, tvorivé dielne a tiež podujatie Augustománia.
redakcia
Naskenujte kód, pozrite si záznam
z podujatia a možno sa nájdete :)

Na Orave premáva cyklobus
Od prvého júnového víkendu až do septembra spoločnosť
ARRIVA Liorbus zabezpečila cyklistom na Orave cyklobus. Špeciálne upravený autobus premáva medzi turisticky atraktívnymi lokalitami Zuberec, Zverovka, Vitanová a Oravice.

I

Trasa umožní tiež navštíviť lokality na Liptove ako Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Východná, Važec a ich
okolie. „Krásy severnej Oravy objavuje čoraz viac cyklistov. Aj
preto sme minulý rok v spolupráci so ŽSK spustili prevádzku
cyklobusu. Domáci i turisti tak majú možnosť dopraviť sa na
štart svojej cesty spolu s bicyklom verejnou dopravou. Veríme, že takýmto spôsobom priblížime návštevníkom krásy severného Slovenska, ale tiež prispejeme k rozvoju lokálneho
turizmu,“ povedal Karol Petőcz, riaditeľ spoločnosti ARRIVA
Liorbus.

Osem stretnutí počas leta
Počas leta čaká Dolnokubínčanov osem stretnutí. „Novinkou tohto ročníka je spoločné tancovanie. Naše animátorky
nacvičia s detičkami počas dňa tance a vždy o 16.00 hodine
všetkých čaká spoločný tanec. Ak sa nič nezmení, tak od budúceho týždňa bude v parku k dispozícii aj letná čitáreň," priblížil Prílepok.
text a foto: Martin Buzna, mesto DK

Bezpečne odvezie šesť bicyklov
Trasa oravského cyklobusu sa začína v Trstenej, pokračuje cez Nižnú, Zuberec a konečná je na Zverovke. Naspäť sa
vracia po rovnakej trase, no po zastávke v Trstenej obslúži aj
zastávky vo Vitanovej a Oraviciach a pokračuje do Trstenej.
Cyklobus premáva trikrát denne počas víkendov až do 15.
septembra, v čase letných prázdnin denne. Cyklobusy bezpečne odvezú v zadnej časti šesť bicyklov. Cestovné poriadky
a všetky informácie sú dostupné na webovej stránke spoločnosti: www.arriva.sk/liorbus/.
redakcia
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Po neplánovanej prestávke majú vodní slalomári už za sebou štart domácej sezóny. V rámci 1.
a 2. kola Slovenského pohára súperili nielen o body v súťaži, ale aj o triumf na Memoriáli Miroslava Stanovského. Na Gäceli bola historicky najvyššia účasť slovenských pretekárov a organizátori
mali na štarte vyše 200 lodí.

I

„Bolo to prvé podujatie po korone
na Slovensku so zastúpením od najlepších olympionikov až po najmenšie
deti. Je to oficiálne slovenský pohár
dospelých, ale štartujú tu všetky vekové kategórie, čiže od mladších žiakov
až po seniorov a niektorí pomaly aj vo
veteránskom veku,“ vysvetlil riaditeľ
pretekov Martin Stanovský.
Prvé preteky aj pre Mateja Beňuša
V Dolnom Kubíne sa predstavili elitné vodácke mená ako dvojnásobná
olympijská víťazka Elena Kaliská, alebo strieborný olympionik Matej Beňuš.
Práve on sa stal víťazom sobotných pretekov Memoriálu Miroslava Stanovského
v rámci prvého kola Slovenského pohára v kategórii C1. „Boli to prvé domáce
preteky od augusta, na ktoré som sa celkom tešil. Po veľmi dlhej prestávke som
si to užil a našťastie som vyhral. Trať
v Dolnom Kubíne je fyzicky veľmi náročná, lebo tu nie je silný prúd, ani veľké
valce tak, ako sme my seniori zvyknutí
jazdiť. Je to ale super pre deti a mládež
a je dobré, že my seniorskí reprezentanti sem prídeme, deti nás uvidia, pofotia
sa, lebo veľa z nich nás pozná iba z te-
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levízie,“ povedal strieborný olympionik
vo vodnom slalome Matej Beňuš.
Najúspešnejšej vodnej slalomárke
súťaženie už chýbalo
„Z môjho pohľadu je to super, že sme
sa vôbec opäť dostali na nejaké takéto
preteky. Myslím si, že toto podujatie je
dobrým pretekom, či v rámci tréningu
alebo len tak pre porovnanie sa. Je to
super, že sme opäť na lodi a vo svojom živle. Som naučená na viac tečúcu
vodu, troška s valcami, ale myslím si, že
aj toto je dobrý tréning a každý pretek
je fajn, či už na hladkej vode alebo na
divokej,“ zhodnotila zlatá olympionička
vo vodnom slalome Elena Kaliská.
Z domácich pretekárov bola najúspešnejšia Stanovská
Za Dolný Kubín štartovalo 14 pretekárov. Zo seniorských vodákov bratia
Jančekovci, Jozef Adamec a Jakub
s Martinom Stanovským. Reprezentantka Soňa Stanovská si v prvom kole
vybojovala dve tretie miesta v kategórii
K1 a C1. „S pretekom som bola v rámci
možností spokojná. Tým, že sú to prvé
preteky, to bol po takej dlhej pauze dosť
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nezvyk. Myslím si, že tá účasť je dosť
veľká, pretože prišla skoro celá slovenská reprezentácia, či už seniorská, alebo aj tá juniorská. Bola tu konkurencia
z celého Slovenska,“ povedala reprezentantka SR vo vodnom slalome Soňa
Stanovská.
Trénovali v DK, súťažiť budú menej
Pretekári trénovali počas prestávky
individuálne. Sezóna je len v rozbehu
a to, ako bude vyzerať jej priebeh záleží od toho, ako sa bude vyvíjať situácia
spojená s koronavírusom. „Počas korony sme celý čas trávili tu doma a trénovali sme vždy dvakrát denne. Do toho
som mala online školu, tak ako väčšina
študentov. Najbližšie mali byť olympijské hry, ale presúvajú sa na najbližší
rok, tak uvidíme ako to celé dopadne,“
ozrejmila Soňa Stanovská. „Čakáme, či
nám schvália majstrovstvá Európy. Majstrovstvá sveta sú už zrušené, takže tento rok bude taký úbohý. Dúfam, že nám
ostanú aspoň tie majstrovstvá Európy
a budeme môcť do Dolného Kubína doniesť nejaké medaily,“ povedal riaditeľ
pretekov Martin Stanovský.
redakcia

foto: redakcia

Vodní slalomári odštartovali sezónu
s elitnou účasťou

Deň kladiva s olympionikom Liborom
Charfreitagom
V sobotu 13. júna sa v Dolnom Kubíne
stretli atléti na Dni kladiva. Na 9. ročník
Memoriálu Romana Hrubca prišiel aj
kladivár Libor Charfreitag, ktorý je niekoľkonásobným olympijským reprezentantom, Majstrom Európy aj 13-násobným majstrom Slovenska.

I

Libor Charfreitag je držiteľ slovenského rekordu v hode kladivom
a niekoľkokrát bol vyhlásený aj ako najlepší športovec Slovenska. Svoju aktívnu kariéru ukončil v roku 2017.
Najúspešnejší kladivár teraz trénuje
mladé talenty
Počas atletickej prestávky kvôli koronavírusu sa mu podarilo zvýšiť svoju
trénerskú licenciu na tretí stupeň a do
Dolného Kubína pricestoval ako tréner
mladších žiakov a dorasteniek z Trnavy.
Pred dvoma rokmi ho uviedli do Siene
slávy slovenskej atletiky. „Je to pocta,
pretože tá sieň slávy obsahuje veľmi
veľké mená slovenskej atletiky. Som
rád, že som bol medzi nich zaradený

Gäceľ zaplnili
motorkári
z celého Slovenska
V posledný júlový víkend sa milovníci
motoriek stretli na už 17. Oravskej pasovačke. Areál kempu na Gäceli na tri dni
zaplnili motorkári z celého Slovenska
a tiež z Česka a Poľska. Na zraz prišli na
strojoch rôznych typov a ročníkov, dominovali však čopre.
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Za Oravskou pasovačkou stojí klub
Orava bears. Ten vznikol pred 17timi
rokmi a odvtedy robia motozrazy každoročne. Stretávali sa už na rôznych lokalitách a areál na Gäceli sa im zdal ako
ideálne miesto.
Na motozraze sa stretli už 17-krát
Prvý ročník zrazu zorganizovali na parkovisku pri Oravskej priehrade, kde sa
zišli najbližší priatelia a známi. „Pokračovali sme na Bielej farme, na Košarišskách za Trstenou, pri Tatrawest hoteli

a je to určite zadosťučinenie za celé roky
prípravy, odriekania a ťažkej práce. Momentálne trénujem Marcela Lomnického a pripravujeme sa na vrchol budúcoročnej sezóny. Som rád, že som mohol
prísť a vidieť tu toľko účastníkov,“ povedal kladivár Libor Charfreitag.
V náročnej disciplíne uspeli aj domáci
Dňa kladiva sa zúčastnilo 28 pretekárov z celého Slovenska a domáci atléti
si vybojovali hneď niekoľko prvenstiev.
V kategórii najmladších žiačok zvíťazila Soňa Rosinská, kategóriu starších žiačok ovládla Lesia Baloghová
a spomedzi junioriek bola prvá Simona Kereškényiová. Druhé miesta si vybojovali domáca Katarína Marettová,
Juraj Lešňovský a Adrián Pauer. Podľa
Jaroslava Lupáka z TJ Orava Dolný Kubín je hod kladivom náročná disciplína
nielen na silu, ale aj na koordináciu
pohybov. „Akonáhle chce atlét použiť
rotačnú techniku, koordinácia je veľmi
náročná a je mnoho mladých adeptov,
ktorí aj majú predpoklady, no práve
s koordináciou majú veľké problémy
a nezvládnu ju. Napríklad Liborovi
Charfreitagovi namerali, že v štvrtej obrátke so sedemkilovým kladivom drží
proti sebe odstredivú silu o hmotnosti
1300 kg,“ vysvetlil Jaroslav Lupák.
a tento rok sme zavítali do Dolného
Kubína. Na podujatia potrebujeme veľké priestory a tu na Gäceli je prekrásny
areál a veľmi sa nám tu zapáčilo. Robíme to na štýl „only biker“, to znamená,
že sem prichádzajú len motorky.
Súčasťou bola aj tradičná spoločná
okružná jazda Oravou
Nadšenci motoriek sa previezli do Oravského Podzámku a tiež na Kubínsku
hoľu. Na Gäceli bol pripravený bohatý
program od súťaží až po vystúpenia
rockových kapiel. „Dorazil som sem
preto, lebo som od kamarátov počul
samé dobré chvály, že tu je super. Som
z Východnej a prišiel som na Yamahe
Virago, program je tiež skvelý,“ povedal motorkár z Liptova. „Ja sem jazdím
každý rok, pretože Medvede sú moja
srdcovka. Prišiel som až z Karlových
Varov na motorke Virago 1100 a neľutujem, tu je vždy o zábavu postarané,“
zhodnotil účastník z Česka. Motorkárka
z Martina si pochvaľovala predovšetkým prostredie: „Prišla som sem prvýkrát na mojej Yamahe Midnight Star
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Pripomenuli si Romana Hrubca
Na podujatí vzdali úctu atlétovi Romanovi Hrubcovi, ktorý trénoval a súťažil
za Dolný Kubín. „Bol to vynikajúci dolnokubínsky kladivár, ktorý žiaľ zomrel
na rakovinu. Pretekal v druhej lige
a mnohých priučil hodu kladivom.
Z ťažkej choroby sa aj vyliečil a začal
znova, no nakoniec si ho našla a stal sa
jej obeťou,“ dodal Lupák. Atléti budú
najbližšie organizovať Vrhačský míting
o pohár primátora mesta v ťažkom
päťboji. Jeho súčasťou bude 9. ročník
Memoriálu Miroslava Vojteka.
redakcia; foto: redakcia
950. Spolu s priateľom rozmýšľame, že
na budúci rok prídeme na plné tri dni,
alebo aj na dlhšie, je to tu úžasné.“

Na 17. Oravskej pasovačke sa strelo
okolo 350 nadšencov motocyklov. Pre
motorkárov to bolo zároveň prvé po
dujatie po uvoľnení opatrení, ktorým
otvorili sezónu motozrazov.
redakcia; foto: redakcia
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