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PRÍBEH DVOCH PIESNÍ, KTORÉ SA STALI HYMNAMI
—

Sté výročie Československej hymny, ktorá sa 
stala základom prvého spoločného štátu Če- 
chov a Slovákov, si v stredu 19. decembra 2018 
pripomenuli aj Dolnokubínčania po prvý- 
krát na podujatí Príbeh dvoch piesní, ktoré sa 
stali hymnami, v evanjelickom kostole. 

V programe okrem hymien Českej a Slo-
venskej republiky zazneli aj prednášky  

o oravských štúrovcoch, o vzniku Česko-
slovenskej republiky či ukážky z diel Janka 
Matúšku. „Pri organizovaní tohto poduja-
tia sme vychádzali z prirodzenosti sloven-
skej hymny a z toho, že autorom textu je 
náš rodák Janko Matúška a taktiež, že ide 
o významné jubileum. Mesto nič podob-
né doposiaľ neorganizovalo a boli by sme 
radi, keby takáto tradícia pokračovala aj 

do budúcna,“ prezradil primátor mesta 
Ján Prílepok.
 Hymna Československa sa skla-
dala z dvoch častí. Prvú tvorila jedna slo-
ha českej piesne Kde domov můj, ktorá 
vznikla v roku 1834 a druhú prvá sloha 
slovenskej piesne Nad Tatrou sa blýska. 

01 Tradičný symbol Vianoc - svetlo 
z Baziliky Narodenia Pána v Be- 

tleheme, priniesli na Štedrý deň skauti  
z 53. zboru Gentiana aj na Oravu. Plamienok 
z Betlehema odovzdali do viac ako 300 dol- 
nokubínskych domácností.

02 Ani pravá oravská zima neodradila 
v nedeľu 6. januára viac ako stovku 

Dolnokubínčanov prísť na tradičný Trojkráľový 
koncert do Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej, 
na ktorom sa  predstavil Spevácky zbor Tech-
nik s tým najlepším zo svojho repertoáru.

03 V prvom čísle novín Kubín v roku 
2019 Vám prinášame novoročný 

príhovor primátora mesta Jána Prílepka. 
Pripravená je pre vás aj veľká príloha v po-
dobe nového cestovného poriadku mestskej 
autobusovej dopravy.

Foto: redakcia

pokračovanie na 2. strane  »
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NOVOROČNÝ PRÍHOVOR PRIMÁTORA
—
Vážení Dolnokubínčania, milí susedia!

Rok 2018 je už nenávratne za nami a ja 
mám pocit, že prešiel opäť o niečo rýchlej-
šie než ten predchádzajúci. Každému z nás 
priniesol veľa nového a snáď tých dobrých 
vecí bolo viac, než tých ťažších.
 Rok 2018 bol zaujímavý aj tým, že 
obyvatelia nášho mesta opäť rozhodovali  
o jeho ďalšom smerovaní a ja by som chcel 
v tejto chvíli poďakovať všetkým, ktorí sa  
10. novembra 2018 zúčastnili komunál-
nych volieb. Rozhodli tak o tom, ako bude 
ich mesto vyzerať v najbližších rokoch. 
Máme nové vedenie a nový poslanecký 
zbor. Pevne verím, že spoločnými silami 
budeme ďalej pracovať a rozvíjať naše 
mesto.
 Pred pár dňami sme spoločne 
vstúpili do nového roka plní očakávaní, 

mnohí plní predsavzatí. Ja pevne verím, 
že tento rok bude lepší než ten predchá-
dzajúci a prajem nám všetkým, aby nám 
pokoj v duši, ktorý sme získali v uplynulých 
vianočných sviatkoch, vydržal čo najdlhšie 
a aby sme tento nový rok prežili v zdraví, 
v spokojnosti a v kruhu ľudí, ktorí sú nám 
blízki.
 Mesto, ktoré sme zdedili, je krás-
ne, kultúrne, s bohatou históriou a je len 
na nás, ako dokážeme s týmito atribútmi 
naložiť. Osobne cítim veľkú zodpovednosť 
za budúcnosť nášho mesta. Okrem materi-
álneho rozvoja by som sa veľmi rád sústre-
dil aj na budovanie vzťahu medzi mestom 
a jeho obyvateľmi. Je to naše mesto a rád 
by som ho viac otvoril verejnosti, aby ste 
lepšie videli, kam a prečo smerujú Vaše fi-
nancie.
 Počas môjho aktívneho pôsobe-

nia v našom meste som videl obrovskú 
chuť veci meniť, energiu a zanietenosť  
u množstva ľudí. Chcem Vás preto povzbu-
diť, zaujímajte sa o Dolný Kubín a život  
v ňom. Využite možnosti na spoluprácu  
s mestom, tvorte a rozvíjajte svoje nápady. 
Verím, že rok 2019 bude rokom úspešných 
projektov, tak nech je jedným z nich aj naše 
mesto.

Ján Prílepok 
primátor Dolného Kubína 

Česká hymna vznikla ako súčasť divadelnej 
hry. Tá sa síce nedala považovať za mimo-
riadne úspešnú, no jedna pieseň sa stala 
veľmi obľúbenou. „František Škroup, kto-
rý ju zložil, bol uznávaný český skladateľ. 
V priebehu 60-tych rokov 19. storočia sa 
táto pieseň spievala ako národná hymna 
na všetkých kultúrnych podujatiach,“ vy-
svetlil učiteľ z tvrdošínskeho gymnázia Ma-
túš Chren.
 Slovenská hymna však vznikla 
opačným spôsobom ako tá česká. Podľa 
slov Chrena ani nie tak z radosti, ale skôr  
z niečoho negatívneho. Janko Matúška 
ju vytvoril na nápev ľudovej piesne Kopa-
la studienku po tom, ako Ľudovíta Štúra  

v roku 1843 odvolali z Evanjelického lýcea 
v Bratislave a následne na to odchádzajú 
aj jeho študenti. Pieseň pôvodne nemala 
názov Nad Tatrou sa blýska, ale Prešporskí 
Slováci, budúci Levočania.  „Zaujímavé je 
tiež, že obe hymny vznikli v rovnakom ob-
dobí, je medzi nimi len desaťročný rozdiel. 
Stalo sa to v období národného uvedome-
nia a vyjadruje potreby slovenského aj čes-
kého národa,“ priblížil Chren.
 Podujatie sa uskutočnilo symbo-
licky v evanjelickom kostole, kde bol v 19. 
storočí pokrstený autor textu slovenskej 
hymny, slovenský romantický básnik a Dol-
nokubínčan Janko Matúška. „V tridsiatych 
rokoch 19. storočia prichádzajú na Oravu 

veľmi vzácni a vzdelaní oravskí rodáci, kto-
rí chceli povzbudzovať ľudí k vzdelávaniu,  
k sociálnej mobilite a predovšetkým sa sú-
streďovali na mládež, aby mohla študovať 
a dosiahnuť čosi viac. Chceli to urobiť nie-
len pre seba a pre splnenie svojich snov, 
ale aj pre občiansku spoločnosť. Uvažovali 
preto, akým spôsobom to celé zastrešiť, 
lebo situácia bola veľmi komplikovaná. 
Najmä študentské spolky boli zavreté. Na 
Orave v roku 1837 založili spolok, ktoré-
ho predsedom bol Juraj Matúška. Jeho 
brat Janko bol úzko prepojený na štúrov-
skú družinu, ktorá pôsobila v rámci celej 
Oravy,“ povedal predsedajúci zborový fa-
rár Cirkevného zboru ECAV na Slovensku  
v Dolnom Kubíne.
 Hoci spolužitie našich národov  
v spoločnom štáte je už minulosťou, spo-
lupráca, ktorú sme v minulosti započali, 
pokračuje úspešne i naďalej. Skvelým prí-
kladom je spolupráca s naším partner-
ským mestom Pelhřimov, s ktorým sme 
práve tento rok spoločne oslávili 50. výro-
čie vzájomnej družby medzi našimi mesta-
mi. „Počas roka sme zorganizovali množ-
stvo spoločných akcií tu v Dolnom Kubíne  
a Pelhřimove. Preto sme radi, že tu môže-
me byť. Príde nám to ako také vyvrcholenie 
týchto osláv i 100. výročia vzniku Českoslo-
venska. Preto verím, že intenzívna spo-
lupráca a dobré vzťahy, ktoré začali naši 
predchodcovia, budú naďalej trvať a rozví-
jať sa,“  zhodnotila Ivana Kociánová, radní 
mesta Pelhřimov.
 Iniciátori podujatia farár Rastislav 
Stanček a primátor Ján Prílepok veria, že sa 
z tohto stretnutia stane tradícia.

redakcia

Foto: redakcia
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ĽUDIA BEZ DOMOVA MALI PREDČASNÉ VIANOCE    
—
Dolnokubínska samospráva pripravila v pia- 
tok 21. decembra v zariadení dočasného 
bývania predvianočnú charitatívnu akciu 
pre ľudí, ktorí nemajú domov. K teplej via-
nočnej kapustnici dostalo približne dvadsať 
ľudí bez domova aj malý darček.

Vianočnú kapustnicu navarili pracovníci 
odboru sociálnych vecí a rodiny z Mestské-
ho úradu v Dolnom Kubíne pod vedením 
vedúcej oddelenia pre rodinu a krízovú in-
tervenciu Kataríny Trubanovej. Pri prípra-
ve pomáhali aj súčasní klienti nocľahárne.  
„V súvislosti s blížiacimi sa vianočnými 
sviatkami, ktoré sú obdobím pokoja, lásky 
a štedrosti, sme sa rozhodli, že aspoň na 

chvíľku prinesieme čaro Vianoc aj ľudom 
bez domova, ktorí sú v našom meste. 
Chceme, aby aspoň na chvíľu zabudli na 
starosti a cítili spolupatričnosť,“ povedala 
Trubanová.    
 Pracovníci odboru strávili spo-
ločne čas s klientmi v zariadení a neskôr si 
urobili predčasnú štedrú večeru so všet-
kým, čo k tomu patrí. „V rámci terénnej  
a krízovej intervencie momentálne evidu-
jeme približne 15 až 20 ľudí, ktorí využíva-
jú služby nocľahárne, prípadne o ktorých 
vieme, že sa zdržiavajú a prenocúvajú na 
verejných priestranstvách v meste,“ vy-
svetlila Trubanová. Samospráva  pravidel-
ne monitoruje ľudí bez prístrešia v meste 

prostredníctvom terénnej sociálnej služby 
a krízovej intervencie. Podľa Trubanovej 
pravidelná detekcia ich pohybu pomáha 
získať prehľad o migrácii, ako aj ich zdra-
votnom stave.
 Priamo v teréne im pracovníci 
odboru sociálnych vecí poskytujú základ-
né poradenstvo. „Týmto ľuďom ponúkame  
v prípade ich záujmu možnosť riešenia ich 
nepriaznivej sociálnej situácie poskytnutím 
prístrešia v nocľahárni STOP-ŠANCA, kde 
sú okrem ubytovania vytvorené podmien-
ky na stravovanie a vykonanie nevyhnutnej 
základnej osobnej hygieny,“ doplnila na 
záver.

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín    

BETLEHEMSKÉ SVETLO ROZŽIARILO DOLNÝ KUBÍN    
—
Tradičný symbol Vianoc - svetlo z Baziliky 
Narodenia Pána v Betleheme, priniesli na Šte- 
drý deň skauti z 53. zboru Gentiana v Dol-
nom Kubíne aj primátorovi Jánovi Prílepko-
vi. Na radnicu ho prišla odovzdať 30-členná 
skupina skautov, ktorí sa následne presunu-
li do celého mesta, aby ho rozniesli Dol-
nokubínčanom.     

„Ďakujem všetkým skautom, že každoroč-
ne prinášajú do našich domácností po-
solstvo mieru, lásky a nádeje. Je pre mňa 
cťou, že som si mohol ako prvý Dolnoku-
bínčan odpáliť betlehemské svetlo. Želám 
si, aby toto svetlo prinieslo do všetkých 
rodín pocit pokoja a spolupatričnosti,“ po-
vedal primátor Ján Prílepok.
 Betlehemské svetlo je už vyše 
30-ročnou tradíciou, vďaka ktorej sa v ce-
lej Európe šíri posolstvo o narodení Krista 
v Betleheme. Slovenskí skauti a zástup-
covia iných organizácií zo susedných štá-
tov si svetlo symbolicky prevzali v sobotu  
15. decembra počas medzinárodnej eku-
menickej slávnosti v rímskokatolíckej ka-
tedrále Mariendom v Linzi. Betlehemské 
svetlo prišlo na Oravu zo Svitu, kde si ho 
prevzali dolnokubínski skauti od Zebričiek 

zo 70. zboru Bizón z Bratislavy, ktoré sa 
stali víťaznou družinou v roku 2018.
 Plamienok z Betlehema odo-
vzdali do viac ako 300 dolnokubínskych 
domácností na Štedrý deň v čase od 
8:30 do 13:00 hod. Skauti ho doručili aj 
do stoviek kostolov a farností, nemoc-
níc, azylových domov, domovov sociálnej  
a opatrovateľskej starostlivosti. Odpaľova-
li ho veriacim na predvianočných svätých 
omšiach a pobožnostiach a priniesli ho  
k ľuďom priamo domov. Rozniesli ho aj do 
ďalších miest a okolitých dedín, ktoré ne-
majú vlakové spojenie, aby sa dostalo k čo 
najväčšiemu počtu ľudí.
 „Už je to niekoľkoročná tradícia, 
ale vždy je to nové a jedinečné. Chodím 
roznášať betlehemské svetlo už 20 rokov. 
Spomínam si, ako sme niekedy chodi-

li dlho do noci po tme s lampášikom po 
dedinách v snehu, v mrazoch, inokedy  
v daždi. Vždy pri tom bola dobrá atmosfé-
ra, lebo roznášame pokoj, jednotu a ra-
dosť ľuďom,“ zaspomínal vodca 53. zboru 
Gentiana v Dolnom Kubíne Peter Florek.
 „Raz sa na Slovensku stalo, že 
si jeden pán prišiel odpáliť betlehemské 
svetlo s dlhou sviecou. Keď si ho chcel zo-
brať, všimol si, že sused, s ktorým sa dlhé 
roky nerozpráva, nemá žiadnu sviečku. 
Vtedy mu napadlo, že svoju sviečku roz-
lomí a jednu časť daruje susedovi. A tak 
po mnohých rokoch medzi nimi vznikol 
opäť kontakt práve prostredníctvom bet-
lehemského svetla,“ zaspomínal skaut Sa-
muel Štefan Mahút z 53. zboru Gentiana. 

redakcia

Kalendár podujatí    
   
V. Hložník - 100. výročie narodenia, vernisáž 17. 1. 16.30 h Oravská galéria
F. Hübel - Dlhý príbeh, vernisáž 17. 1. 16.30 h Oravská galéria
Verona, Veličianske ochotnícke divadlo 19. 1. - 20. 1. 16.00 h MsKS
Elektro hacker, workshop 25. 1. 17.00 h klub Garáž
Chlapinec a babinec 26. 1.  18.00 h klub Garáž
Film pre deti  29. 1.  16.00 h klub Garáž
Orava Cup 2019 v karate 2. 2. 9.00 h Gym. P. O. H.
Pyžamo pre šiestich, divadelné predstavenie  16. 2.  19.00 h MsKS

Inzercia    
   
Hľadáme pracovníčku na upratovanie toaliet 
v lyžiarskom stredisku na Kubínskej holi (pod 
Ski barom). Odmena 600,- eur v čistom za 
mesiac. 

Konkrétne informácie 
na tel. č. 0905 474 068

Foto: redakcia
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DOLNOKUBÍNSKA SKUPINA P.O.H VYDALA NOVÝ ALBUM
—
V polovici novembra minulého roka uzrel 
svetlo sveta ďalší radový album dolnoku-
bínskej skupiny P.O.H s názvom Večnosť. 
Album na prvý pohľad zaujme neviditeľnými 
siluetami členov kapely na jeho prednej stra-
ne. Vizuálne je takmer totožný s predošlým 
albumom Stodola, ktorý vyšiel v roku 2015.

Na albume sa nachádza dovedna deväť 
piesní. Pod všetky sa textársky podpísal 
spevák Peter “Koffo“ Kováč. Zmena nasta-
la aj v názve skupiny. Z Námestia P.O.H sa 
jednoducho stalo len P.O.H. Často sa totiž 
stávalo, že ich na koncertoch uvádzali ce-
lým názvom, čo nepôsobilo dobre. Sám za 
seba môžem povedať, že skrátenie názvu 
bolo v tomto prípade na mieste.
 Ďalšou príjemnou zmenou v sku- 
pine P.O.H je aj hosť, speváčka Aneta Su-
roviaková, s ktorou chlapci pracujú na no-
vých skladbách. Na albume Večnosť ju bu-
dete počuť v goralsky spievanej skladbe  
s názvom Vžnaľudži. Okrem tejto piesne 
ju môžete vidieť aj vo videoklipe k piesni 
z predošlého albumu Stodola - Morning 
wood ch.m.t. Album Večnosť nám ponúka 
retro klip k piesni Delírium, kde sa už ob-

javuje nový člen kapely Tomáš Gustiňák. 
Ten nahradil Mariána “Walda“ Matušku, 
ktorý skupinu P.O.H opustil z rodinných 
dôvodov. 

 Ak by ste po vzore dnes už  
v podstate kultovej Ruslandie hľadali in-
štrumentálku aj na novom albume, náj-
dete ju v skladbe s názvom El jarrón e la 
piedra (Váza z kameňa).
 Poteší aj rýchlejšie ladená pieseň 
Vrany. Po prvom počutí som mal pocit, že 
sa nám chlapci z P.O.H na chvíľu preme-

nili na ska zoskupenie. Na svoje si nielen 
v rámci koncertov k tomuto albumu prídu 
aj dámy. Pod šťastným číslom tri sa totiž 
ukrýva pomalá pieseň Tváriť, ku ktorej 
čoskoro uvidíme aj klip.
 Kde je vôľa, tam je cesta. Toľko 
môj pocit z P.O.H-čka. Bez zbytočných 
rečí si urobia cédečko, ktoré sa síce nikdy 
nebude predávať v stámiliónových nákla-
doch, ale je ich. Nehovoriac o tom, že na 
všetkých štyroch doterajších albumoch 
nachádzame ich autorské veci, ktoré 
si návštevníci koncertov spievajú spolu  
s nimi. A to už vôbec nehovorím o tom, že 
tie cédečka v podstate rozdávajú, pretože 
ľudia málokedy zaplatia za svojpomocne 
urobené cédečko a nepodporia skupinu, 
ktorá z toho nezbohatne, ale zjednávajú. 
Keď si však idú kúpiť album interpreta, 
ktorý má zarobené na niekoľko životov 
dopredu, nerobí im problém vytiahnuť  
z peňaženky aj 20 eur. To Slovensko naše 
ešte tvrdo spí. Už len poviem, že album 
Večnosť otvára pieseň s rovnomenným 
názvom.

Boris Hrudál

SPEVÁCKY ZBOR TECHNIK NA TROJKRÁĽOVOM KONCERTE
—
Ani pravá oravská zima neodradila v nedeľu 
6. januára viac ako stovku Dolnokubínčanov 
prísť na tradičný Trojkráľový koncert do Kos-
tola sv. Kataríny Alexandrijskej, na ktorom sa  
predstavil Spevácky zbor Technik s tým najlep-
ším zo svojho repertoáru. Viac ako hodinové 
predstavenie pripravilo pre občanov mesto  
v spolupráci s MsKS. 

Spevácky zbor Technik (STU) vznikol v roku 
1953 a od roku 1956 funguje samostatne. 
V jeho radoch sa vystriedalo už viac ako  
800 zborových spevákov, ktorí si z gene-
rácie na generáciu odovzdávajú štafetu  
a nadväzujú na bohatú tradíciu zboru. Dnes 
Spevácky zbor Technik STU pracuje pod 
vedením zbormajsterky Petry Torkošovej 
na pôde Slovenskej technickej univerzity  
v Bratislave. Repertoár obsahuje diela sa-
králnej hudby, starej hudby, skladby sú-
časných skladateľov, džezové aranžmány, 
úpravy ľudových piesní. Zbor sa pravidelne 

zúčastňuje na súťažiach a festivaloch na 
Slovensku i v zahraničí. Úspešne sa prezen-
toval vo viac ako 15 štátoch Európy. 
 Počas koncertu na sviatok Troch 
kráľov zazneli vo farskom kostole známe 
slovenské koledy či piesne z celého sveta, 
ktoré sú spojené s Vianocami. Nechýbali ani 
sakrálne skladby, slovenské vianočné ko-
ledy či maďarské ľudové piesne. Zboristov 
sprevádzal na organe Matej Bartoš. Obrov-
ský potlesk za svoj spev zožali oravskí sólisti 
Miroslava Stroková a Janko Pallo, ktorý sa 
v 90. rokoch preslávil ako detská spevácka 
hviezda.  
 Ambíciou Speváckeho zboru 
Technik je meniť tradičné predstavy publika 
o klasickom vystúpení speváckeho zboru. 
Zbor hľadá netradičný repertoár, zaujíma-
vé formy interpretácie a kontakt s divákom, 
aby šíril radosť zo spevu rovnako, ako to ro-
bili generácie spevákov pred ním.
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Foto: redakcia

Foto: redakcia
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