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GYMNÁZIUM P. O. HVIEZDOSLAVA OSLÁVILO 100 ROKOV

Oslavy stého výročia od založenia Gymná-
zia P. O. Hviezdoslava vyvrcholili 27. sep-
tembra slávnostnou akadémiou. Tá v Mest-
skom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne 
spojila študentov, absolventov, súčasných aj 
bývalých pedagógov i riaditeľov a ďalších 
významných hostí.

„Môžeme byť právom hrdí na to, že 
nesieme meno P. O. Hviezdoslava a že on 
bol priamo pri tom, keď sa otvárali brá-
ny našej školy. Teraz po sto rokoch sme 
si to mohli aj jeho básňami a piesňami, 
ktoré sa tam spievali pripomenúť. Celá 
tá atmosféra bola nádherná, zapojilo sa 
do toho množstvo ľudí a inštitúcií,“ zhod-

notil priebeh akadémie riaditeľ gymnázia 
Peter Strežo. Gymnázium dostalo k sto-
ročnici aj výnimočné vyznamenanie od 
žilinskej županky. „Ocenenie Litteras Me-
moriales sme mu udelili za všetky aktivi-
ty, ktoré doteraz robilo a môže ďalej slú-

01 Aj keď majú na sebe nulu a nič sa za 
ne nedá kúpiť, pre zberateľov majú 

nevyčísliteľnú hodnotu, ktorá časom ešte 
narastá. Pri príležitosti 170. výročia naro-
denia P. O. Hviezdoslava pripravilo Oravské 
múzeum bankovku venovanú básnikovi. 

02 Mesto začalo v pondelok 7. októbra 
s výrubom 11 stromov na nábreží 

Oravy. Dôvodom je prestarnutie stromov, 
hniloba v kmeňoch, ale aj preschnutie ko-
runy, z ktorej hrozí odlamovanie veľkých 
vetiev, ktoré ohrozujú chodcov. 

03 Mikuláš Zmeškal bol dvorský úrad-
ník, violončelista a hudobný sklada-

teľ z Leštín. Pri príležitosti 260. výročia jeho 
narodenia sa konali Dni Mikuláša Zmeška-
la. Program podujatia začal slávnostnou 
inauguráciou jeho strateného portrétu.

pokračovanie na 2. strane  »
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žiť aj ako povzbudenie do nasledujúcich 
rokov,“ vysvetlila predsedníčka ŽSK Erika 
Jurinová. 

Viac ako hodinový program pri-
niesol zmes audio-vizuálnych diel, ktoré 
dopĺňali hudobné a tanečné čísla súčas-
ných aj niekdajších študentov. So svojou 
najznámejšou skladbou „Malý princ“ vy-
stúpil  aj frontman skupiny Aya – Boris 
Lettrich, ktorý tiež na gymnáziu študoval. 
„Moje študentské zážitky boli vždy veľmi 
veselé, lebo ja som bol taký šašo triedy. 

Napríklad slovenčinárka, pani profesorka 
Ondírková, bola na mňa chvíľami prísna, 
ale myslím si, že aj ona položila základy 
toho, že dnes dokážem textovať, písať 
knižky a nové programy. Na gympel spo-
mínam iba v tom najlepšom,“ zhodnotil 
školské roky absolvent gymnázia Boris 
Lettrich. 

Na akadémii zazneli úryvky z pô-
vodného príhovoru P. O. Hviezdoslava 
a aj pieseň Kto za pravdu horí, ktorá sa 
spievala pri otvorení gymnázia. Program 
slávnosti mal pod taktovkou známy dol-
nokubínsky režisér podujatí Milan Ilčík. 
„Zavrel som oči a videl som celú aka-
démiu. No môžete mať sny a nápady, 
aké chcete, pokiaľ nenájdete ľudí, ktorí 
vám ich pomôžu splniť, nič nedokážete. 
Približne 40 ľudí prišlo samých od seba  
a nacvičilo s pánom dirigentom piesne, 
bola to nádhera. Touto cestou sa chcem 
poďakovať všetkým účinkujúcim a tým, 
ktorí sa na akadémii podieľali,“ dodal Ilčík. 

Prítomní pedagógovia sa literárnym 
velikánom Hviezdoslavom inšpirovali aj 
pri výbere oblečenia. Na pánoch sme 
mali možnosť vidieť bodkované mašle, 
aké nosil aj básnik. Dámy si obliekli mod-
ré bodkované šaty. Slávnostné otvorenie 
gymnázia sa konalo v nedeľu 21. septem-
bra 1919. Osobne sa ho zúčastnil básnik 
P. O. Hviezdoslav, po ktorom škola nesie 
meno. 
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O BANKOVKU S P. O. HVIEZDOSLAVOM BOL ENORMNÝ ZÁUJEM

Aj keď majú na sebe nulu a nič sa za ne 
nedá kúpiť, pre zberateľov majú nevyčísli-
teľnú hodnotu, ktorá časom ešte narastá. 
Pri príležitosti 170. výročia narodenia P. O. 
Hviezdoslava pripravilo Oravské múzeum 
bankovku venovanú práve tomuto básni-
kovi. 

Suvenírovú bankovku s podobiz-
ňou jedného z najvýznamnejších literár-
nych tvorcov si prišli kúpiť ľudia z celého 
Slovenska. Rad záujemcov siahal až po 
Oravskú galériu. „My sme z Prievidze, 
vstávali sme o pol štvrtej, aby sme stihli 
vlak a v rade čakáme od 9:15 h. Bankovku 
som si prišiel kúpiť, pretože teraz je nová 
a ešte ju nemám v zbierke,“ priznali sa 
nadšení zberatelia.

Podobizeň básnika na eurobankov-
ke pochádza z jeho poslednej dekády 
života. Návrh dizajnu vytvoril Jozef Čes-
la, ktorý je uznávaným tvorcom sloven-
ských poštových známok. „Mojou úlo-
hou bolo nájsť čo najtypickejší portrét. 
Podmienkou zároveň bolo, aby tam bola 
nejaká pamiatka, takže je tam Hviezdo-
slavova hájovňa, ktorá vlastne podnietila 
vytvorenie najslávnejšieho diela Hájniko-
va žena. V pozadí je ešte použitý motív 
Babej hory. Najdôležitejšou úlohou bolo 
všetky tieto prvky umiestniť do jednotnej 
kompozície, aby spĺňali všetky paramet-
re eurobankovky,“ vysvetlil  autor motívu 
eurobankovky Jozef Česla. Autor musel 
portrét básnika spolu s ostatnými prvka-

mi umiestniť do líniovej rozkresby, ktorá 
väčšinou slúži na realizáciu oceľorytiny, 
no v tomto prípade fungovala len ako re-
produkcia. 

Na tlač bankovky použili technoló-
giu tlače ofset. „Keďže sa zaoberám tvor-
bou poštových známok, tak viem presne 
odhadnúť, aká hustota čiar je na danú 
veľkosť potrebná. Bol to taký prvý pokus 
urobiť bankovku nielen fotografickou 
cestou, ale akoby bola rytá do ocele. Vý-
sledok je myslím viditeľný, je tam sieť čiar, 
ktorá presne modeluje portrét, pamiat-
ky a pozadie. Kompozícia má charakter 
akoby bola tlačená oceľotlačou,“ uviedol 
autor motívu eurobankovky.  

Bankovka vyšla v náklade 5 000 ku- 
sov, ktoré sa predali hneď v prvý deň. 

Predajná cena bankovky bola 3 eurá.  
K dispozícii bolo aj 170 kusov zo špeciál-
nej autorskej a číslovanej edície. Takáto 
limitovaná bankovka stála 10 eur. Niekto-
rí záujemcovia prišli pred múzeum čakať 
aj niekoľko dní dopredu a medzi zbera-
teľmi boli aj majitelia všetkých doteraz 
vydaných kusov na Slovensku.

Suvenírové bankovky sú vyrobené 
zo 100 % bavlneného papiera používané-
ho aj pri výrobe pravých eurobankoviek. 
Obsahujú tiež množstvo ochranných 
prvkov, akými sú napríklad vodoznak, 
hologram či ÚV ochranné prvky. Každá 
zberateľská bankovka je originálna aj 
vďaka číslovaniu ako aj u pravých banko-
viek. 
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DNI MESTA A 38. KUBÍNSKY JARMOK

Ulice Dolného Kubína zaplnili stánky s re-
meselnými výrobkami, dobrotami a aj ko-
lotoče. Posledný septembrový víkend totiž 
patril 38. kubínskemu jarmoku a Dňom 
mesta.

„38. kubínsky jarmok bol  zaujíma-
vý a výnimočný tým, že sa tu stretlo veľa 
ľudí, veľa divákov na kultúrny program, 
ako aj záujemcov o jarmok. Mestské kul-
túrne stredisko spolu s mestom Dolný 
Kubín ako hlavný organizátor pozval do 
Dolného Kubína množstvo remeselníkov, 
ktorí sa prezentovali na Hviezdoslavo-
vom námestí, takisto aj predajcovia bež-
ného tovaru. Tradične ponúkali pečené 
alebo mäsové výrobky, k jeseni taktiež 
patrí aj voňavý burčiak. Predajcovia za-
plnili všetky trhové miesta, ktoré mesto 
Dolný Kubín mohlo ponúknuť a pripravili 
bohatú atmosféru na jarmoku,“ povedala 
Jana Greššová, riaditeľka MsKS.

Remeselníci z Oravy, ale aj zo vzdia-
lenejších kútov Slovenska vo svojich stán-
koch ponúkali rozličné výrobky a okoloi-
dúcim aj predvádzali ukážky z ich tvorby. 
Organizátori pripravili pestrú ponuku 
predajných stánkov s takmer 150 trhov-
níkmi a remeselníkmi. Nechýbali kerami-
kári, umeleckí šperkári, košikári, drevári, 
či drotári. „Pochádzam z Kysúc a venujem 
sa drotárstvu. Aktuálne vyrábam misky 
na ovocie. Niektoré sú už odrazu upra-

vované, aby tam mohli ísť potraviny. Po-
užívam starý typ, ako som to kedysi robil. 
Keď drotári cez zimu nemali robotu, tak 
okrem toho, že opravovali hrnce, vyrábali  
aj takéto veci do domácnosti. No a tanie-
riky obliekame tiež. Zatiaľ to na Sloven-
sku robíme iba my, ešte som nestretol 
drotárov, že by to robili v takomto množ-
stve,“ zhodnotil drotár Ján Zbojek.

Okrem drotára mohli návštevní-
ci stretnúť aj stolára zo Žaškova. „Ľudia 
mohli vidieť napríklad drevené lampy, 
kované vešiaky a hodiny.  Vyrábam to 
vždy, keď je nejaká voľná chvíľa,“ zhod-
notil Silvester Turčina. Výrobu kvalitných 
opaskov z kože návštevníkom ukázal Ľu-
bomír Strhák z Oravského Bieleho Po-
toka. „Je to práca veľmi zaujímavá. Koža 
ako taká má veľmi široký sortiment. Dá 
sa využiť od opasku až po tašky a rôzne 
doplnky, náramky a ďalšie veci. Záujem 
bol o kvalitné opasky, ktoré sú robené  
z krupónu, to je najkvalitnejšia časť hovä-
dzieho dobytka,“ dodal opaskár.

Tradičné podujatie, ktoré každoroč-
ne priláka do mesta tisíce návštevníkov, 
so sebou aj tentokrát okrem obľúbených 
atrakcií prinieslo aj bohatý hudobný 
program. Otvoril ho primátor mesta za 
prítomnosti žilinskej županky a zástup-
cov našich partnerských miest. „Dali sme 
priestor na prezentáciu dolnokubínskym 
kapelám. Zlatým klincom programu boli 
Cigánski diabli, skupina Vidiek a na záver 
Peter Bič Projekt,“ upresnila Jana Greššo-
vá.

Ani tento rok na jarmoku nechýba-
li zahraniční hostia. Mesto navštívili de-
legácie zo šiestich partnerských miest.
„Privítali sme dve poľské mesta Limanová  
a Zawiercie, dve ukrajinské mesta Trus-
kavec a Kamenec Podolský, chorvátsky 
Pakrac a české mesto Pelhřimov. S Pelhři-
movom a s Limanowou sme v uplynulých 
rokoch oslávili 50. výročie spolupráce. 

Okrem toho, že sa stretávajú vedenia 
miesta a odovzdávajú si skúsenosti, tak 
sa vždy na takýchto stretnutiach uzavrie 
nejaká spolupráca buď v oblasti školstva, 
kultúry alebo športu. Toho roku to bolo 
práve mesto Pelhřimov, ktoré má záujem 
o spoluprácu s niektorou so základných 
škôl v našom meste. Konkrétne to je ZŠ 
Kňažia,“ povedal Vladimír Adamec z kan-
celárie primátora mesta.

Milovníci štvorkolesových vozidiel 
si prišli na svoje na 25. jesennom auto-
salóne, ktorý pred bývalým kinom Choč 
ponúkol prehliadku takmer tridsiatky 
áut od piatich prestížnych automobiliek. 
Jarmočná sobota bola zas venovaná fol-
klóru a deťom. V priebehu folklórneho 
pásma vystúpili dolnokubínske súbory 
Orava, Rosička, rosa a Ľudová hudba On-
dreja Chovana. „Detský program otvárali 
Kubínčatá mestu, teda deti z našich dol-
nokubínskych základných a základných 
umeleckých škôl. Pre deti bolo priprave-
né divadelné predstavenie, tvorivé diel-
ne ale aj diskotéka v podaní divadelníkov 
Lola a Piškóta,“ dodala Jana Greššová. Sú-
bežne s hlavným programom prebiehal 
pred Základnou školou Janka Matúšku 
Detský jarmok zábavy plný aktivít a súťa-
ží pre deti.

redakcia

PREDNÁŠKA O ADVOKÁCII P. O. HVIEZDOSLAVA

Oravské múzeum P. O. Hviezdo-
slava v Dolnom Kubíne v spolupráci  
s Oravskou muzeálnou spoločnosťou 
zorganizovalo prednášku na tému Advo-
kát P. O. Hviezdoslav. Prednášajúci Peter 
Kerecman, ktorý sa dlhodobo venuje de-
jinám advokácie na Slovensku, priblížil 
študentom barda slovenskej literatúry  
z pohľadu jeho menej známeho zamest-

nania. „Zaoberali sme sa advokátskym 
pôsobením P. O. Hviezdoslava, ktorý je 
známy predovšetkým ako literát, ale me-
nej ako advokát. Zároveň sme sa snažili 
študentom priblížiť praktické aspekty 
práce advokáta dnes a porovnať to s prá-
cou v dobe Hviezdoslava. Poukázali sme 
na niektoré časti literárneho diela a kládli 
sme si otázku, či mal Hviezdoslav advo-

káciu rád, či to bolo jeho životné povola-
nie, alebo či sa naopak lepšie cítil v koži 
básnika,“ vysvetlil advokát Peter Kerec-
man. Prednáška bola súčasťou projektu 
„Hviezdoslav našimi očami“, ktorý z verej-
ných zdrojov finančne podporil Fond na 
podporu umenia.

redakcia

Foto: redakcia

Foto: redakcia



www.infostudio.sk

4 samospráva

MESTSKÁ POLÍCIA MÁ NOVÉHO 
NÁČELNÍKA

Od prvého októbra je novým náčelníkom 
Mestskej polície v Dolnom Kubíne 51-ročný 
Dolnokubínčan Dušan Medzihradský, ktorý 
nahradil doterajšieho náčelníka Petra Uhri-
nu. Ide v poradí o tretieho náčelníka mest-
skej polície v novodobej histórii mesta.

„Som veľmi rád, že som dostal 
túto príležitosť. Keďže tu pracujem viac 
ako dvadsaťsedem rokov, viem, čo trá-
pi mestskú políciu a poznám jej silné 
aj slabé stránky. Chcel by som to vďa-
ka poslancom a zamestnancom mesta 
zmeniť. Myslím si, že mestská polícia po 
niekoľkých rokoch potrebuje zmenu, iný 
pohľad a komunikáciu,“ povedal nový 
náčelník mestskej polície Dušan Medzi- 
hradský.     

Za nesmierne dôležitú považuje 
spoluprácu s verejnosťou, s poslanca-
mi mestského zastupiteľstva, ako aj so 
štátnou a verejnou správou. „Občanom 
musíme vedieť objasniť potrebu ich spo-
lupráce, nesmú sa obávať kontaktovať 
mestskú políciu, ak sú svedkami proti-
právneho konania osôb. Len spoločný-
mi silami docielime zlepšenie komfortu  
a bezpečnostnej situácie v našom mes-
te,“ konštatoval.

Nový náčelník chce v horizonte 
dvoch rokov prijať štyroch príslušníkov 
mestskej polície. „Prijatím uvedeného 
počtu príslušníkov by bol zabezpečený 
bezproblémový a nepretržitý 24-hodino-
vý výkon služby mestskej polície. Taktiež 
by sa zvýšila intenzita peších hliadok, 
posilnili by sa služby cez víkendy, vo ve-
černých a v nočných hodinách. Súčasne 
by sa naplnila podmienka na zavedenie 
pultu centrálnej ochrany,“ vysvetlil Me-
dzihradský. 

Mestská polícia využíva pri svojej 
práci aj kamerový systém, ktorý je nut-
né obnoviť a doplniť. „Mojím cieľom je 
vzhľadom na vek, zastaranosť techno-
lógie či poruchovosť kamerového sys-
tému zmodernizovať ho a prípadné ho  
i rozšíriť,“ zdôvodnil Medzihradský. Keď-
že sa v poslednej dobe v meste stále viac 
ľudí pohybuje pod vplyvom alkoholu, čo 
má nepriaznivý dopad na výchovu deti  
a mládeže, tak chce nový náčelník navrh-
núť, aby začalo v dolnokubínskej metro-
pole platiť Všeobecne záväzné nariade-
nie (VZN) o zákaze požívania alkoholu na 
verejnosti. „Mojou víziou je presvedčiť 
mestských poslancov, aby schválili toto 
VZN, keďže našou úlohou je ochraňovať 
verejný poriadok. Chceme, aby bol Dolný 
Kubín čistejší, aby sa v ňom obyvatelia  
a návštevníci mesta cítili spokojne,“ ob-
jasnil náčelník MsP.

Do septembrového výberového 
konania na nového šéfa mestskej polície 
sa prihlásili štyria uchádzači, z ktorých sa 
nakoniec samotného osobného pohovo-
ru zúčastnili traja.

Martin Buzna, mesto DK

VOĽNÉ WIFI ZÓNY 
V MESTE

Počas predchádzajúcich mesiacov vy-
budovala dolnokubínska samospráva 
wifi zóny na troch verejne prístupných 
miestach v rámci projektu „Zatraktív-
nenie centrálnych zón mesta prostred-
níctvom voľného WIFI“. Bezplatné inter-
netové pripojenie je k dispozícii všetkým 
obyvateľom a návštevníkom mesta na 
Hviezdoslavovom námestí, v Parku Mar-
tina Kukučína a na Námestí slobody.

Radnica získala finančné pro-
striedky Európskej únie z Operačného 
programu Integrovaná infraštruktúra. 
Celkové náklady projektu sú v hodnote 
14-tisíc eur s finančnou spoluúčasťou 
mesta 700 eur. „Naším cieľom bolo 
sprostredkovať možnosť pripojenia  
k wifi sieti v úplnom centre mesta 
všetkým obyvateľom, ale aj návštev-
níkom mesta. Veľakrát hlavne cudzinci 
nemajú predplatený roaming a práve 
tie informácie, ktoré môžu čerpať či 
už z našej mestskej stránky alebo in-
formácie o prebiehajúcich kultúrnych  
a spoločenských podujatiach, nie sú 
pre nich dostupné. Takýmto spôso-
bom chceme byť ku nim bližšie a lep-
šie s nimi komunikovať,“ povedal Ján 
Prílepok, primátor mesta.

Radnica peniaze z projektu pou-
žila na vybavenie hardvéru, softvér, na 
zakúpenie krabicového systému a na 
vybudovanie deviatich prístupových 
bodov na troch verejne prístupných  
a frekventovaných miestach. Podľa 
slov Beáty Valekovej, hlavnej koordiná-
torky projektu, sa do siete môže pri-
pojiť každý záujemca úplne zadarmo. 
Minimálna rýchlosť širokopásmové-
ho pripojenia internetu je 30 Mbit/s. 
„Všetky prístupové lokality sa budú 
identifikovať ako „WiFi pre Teba“ a po 
úspešnom pripojení sa každému uží-
vateľovi zobrazí ako uvítacia stránka 
webová stránka mesta Dolný Kubín  
a následne už môže občan využívať in-
ternetové pripojenie neobmedzene,“ 
doplnila.

Martin Buzna, mesto DK

VYNOVENÁ ZÁSKALICKÁ LAVICA

Lavica pre peších, ktorá ponad rie-
ku Orava spája Záskalie s Mokraďou, sa 
v týchto dňoch dočkala rekonštrukcie. 
Prvotné práce pozostávali s odstránenia 
starých náterov a hrdze z oceľovej kon-
štrukcie. Tá bola následne ošetrená jed-
ným náterom základnej a dvomi nátermi 
vrchnej polyuretánovej farby. „Použili 
sme farby mesta. Väčšia časť konštrukcie 
bude natretá červenou farbou, oživené 
to bude bielymi poľami na zábradliach. 

Súčasťou rekonštrukcie je aj výmena dre-
venej podlahy. Foršty budú vymenené 
na celej ploche 390 m2 a budú chemic-
ky ošetrené,“ vysvetlil Miroslav Kosmeľ, 
vedúci odboru dopravy, miestneho hos-
podárstva a cestovného ruchu MsÚ. 
Na obnovu záskalickej lavice smerovalo  
z mestského rozpočtu takmer 30-tisíc 
eur. Práce by mali byť ukončené v polo-
vici októbra. 

redakcia
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RADNICA SPÍLILA RIZIKOVÉ TOPOLE

Dolnokubínska samospráva začala v pon-
delok 7. októbra s výrubom 11 stromov 
na nábreží Oravy. Dôvodom týchto prác je 
prestarnutie stromov, hniloba v kmeňoch, 
ale aj celoplošné preschnutie koruny, z kto-
rej hrozí odlamovanie veľkých vetiev, ktoré 
ohrozujú chodcov. 

Zistili to odborníci po preskúma-
ní zdravotného stavu stromov. Radnica 
plánuje nahradiť vyrúbané stromy no-
vými. „Veterná smršť, ktorá sa ešte na 
jar prehnala Dolným Kubínom po sebe 
zanechala množstvo polámaných a pad-
nutých stromov. Jednou z drevín, ktorá 
nápor prudkého vetra nevydržala, bol aj 
pyramidálny topoľ na nábreží Oravy. Ten 
pri páde poškodil páviu voliéru a usmrtil 
dva pávy. Mesto sa preto krátko po vích-
rici začalo zaoberať stavom drevín v tejto 
lokalite,“ povedal primátor Ján Prílepok.

Na odporúčanie Komisie pre revi-
talizáciu zelene a environmentálny roz-
voj pristúpila radnica k zadaniu úlohy na 
expertízny posudok, ktorý mal za úlohu 
zhodnotiť zdravotný stav drevín a taktiež 
analyzovať riziko ich stability. Unikátny 
expertízny posudok zvukovým tomogra-
fom realizoval Ústav ekológie lesa Sloven-
skej akadémie vied, ktorý odhalil riziko 
stability kmeňa u dvoch posudzovaných 
stromov, avšak kvôli veľkému počtu 
preschnutých konárov a hnilobe navrhol 
odstránenie všetkých topoľov. „Táto me-
tóda je založená na použití zvukového 
tomografu obsahujúceho senzory, ktoré 
sa priložia na kmeň stromu a meria sa 
rýchlosť šírenia zvukových vĺn. Výsled-
kom je tomogram, ktorý má určitú fareb-
nú škálu a na základe nej sa ukáže vnútro 
stromov, ktoré odhalí dutiny, prípadne 
hnilobu alebo iné deformácie. Ďalším 
výstupom je diagram, ktorý ukazuje rizi-
ko stability tejto dreviny,“ ozrejmila Oľga 
Removčíková, botanička a členka Komisie 
revitalizácie zelene a environmentálneho 
rozvoja.

Posudok zistil, že stromy majú celo-
plošne preschnutú korunu, z ktorej hrozí 
odlamovanie veľkých vetiev a ohrozenie 
zdravia chodcov a cyklistov. Ide o 10 to-
poľov čiernych, ktoré majú viac ako 60 ro- 

kov a nachádzajú sa na nábreží Oravy 
– od Severanu po kolonádový most. Sú-
časťou výrubu bude aj jedna lipa, ktorá 
sa nachádza priamo v Parku Martina Ku-
kučína. 

Na výrub, ktorý budú realizovať 
technické služby v spolupráci so špeciali-
zovanou firmou, vydali kompetentné úra-
dy povolenie, ktoré už nadobudlo právo-
platnosť. Drevnú hmotu odkúpi mestská 
spoločnosť Tehos na výrobu štiepky. Od 
polovice októbra bude mesto realizovať 
aj náhradnú výsadbu. Výber náhradných 
stromov ešte nie je konečný, definitívne 
stanovisko k nemu by mala dať ešte Ko-
misia revitalizácie zelene a environmen-
tálneho rozvoja. Na náhradnú výsadbu 
je vyčlenených 7 000 eur, z mestského 
rozpočtu bude na ňu smerovať 5 000 eur 
a zvyšných 2 000 sa podarilo mestu zís-
kať z projektu Žilinského samosprávneho 
kraja.   

Martin Buzna, mesto DK

ZAČALA SA VYKUROVACIA SEZÓNA

S príchodom prvých jesenných dní sa v Dol-
nom Kubíne začala vykurovacia sezóna. 
Odberatelia, ktorí sú pripojení na spoloč-
nosť Tehos majú už dodávku tepla zabez-
pečenú.

„Od 1. septembra v zmysle plat-
nej legislatívy začala vykurovacia sezó-
na 2019/2020, ktorá bude ukončená 31. 
mája 2020. Zároveň boli minulý týždeň 
splnené všetky podmienky na vykurova-
nie, keďže priemerná teplota bola nižšia 
ako 13 stupňov Celzia,“ povedal Stanislav 
Vilček, konateľ TEHOS s. r. o. Podľa slov Jo-
zefa Davida, ekonóma spoločnosti, patrí 
spoločnosť Tehos na základe údajov Slo-
venského zväzu výrobcov tepla v rámci 
39 poskytovateľov s rovnakou palivovou 
základňou k najlacnejším dodávateľom. 
Na rok 2019 má vypočítanú siedmu naj-
nižšiu cenu za kúrenie a v minulom roku  
v rámci týchto dodávateľov dosiahol Te-
hos šiestu najnižšiu cenu. 

Momentálne končia práce na novej 
kalkulácii ceny tepla pre nasledujúci rok. 
„V priebehu tohto mesiaca bude kalku-
lácia predložená na schválenie na Úrad 
pre reguláciu sieťových odvetví. Rozdiel 
medzi schválenou cenou na rok 2019  
a návrhom, ktorý bol vypracovaný na rok 
2020 je ten, že celkové náklady poklesnú 
o sto tisíc eur, čiže v roku 2019 boli 3 227 
000 eur a teraz sú nakalkulované náklady 
na 3 122 000 eur. Prejaví sa to na poklese 
fixnej zložky v roku 2020,“ vysvetlil kona-
teľ TEHOS s. r. o. 

Spoločnosť rozbehla plánovanú in-
vestičnú akciu na sídlisku Bysterec. Jed-
ná sa o modernizáciu rozvodov, vrátane 
riadiaceho systému celej sústavy. „Spo-
ločnosť Tehos sa uchádza o nenávratné 
finančné prostriedky, a teda podala žia-
dosť. Aktuálne je vypísané verejné obsta-
rávanie, ktoré je súčasťou tejto žiadosti,“ 
ozrejmil Vilček. 

Svojich zákazníkov dodávateľ in-

formuje aj prostredníctvom pravidelne 
aktualizovanej internetovej stránky. „Na 
webovom sídle spoločnosti Tehos sa 
nachádzajú aj zaujímavé informácie pre 
odberateľov tepla v Dolnom Kubíne. Je 
to napríklad tabuľka, kde sú vyhodnoco-
vané všetky odbery po jednotlivých me-
siacov a taktiež zo všetkých odberných 
miest, čiže sa môžeme porovnávať. Ďalej 
sú tam zverejnené články, ktoré by mali 
viesť k správnej obsluhuje CZT z vlast-
ných zdrojov. Taktiež tam ľudia nájdu na-
príklad vyhodnocované štandardy kvality 
za predchádzajúci rok,“ vysvetlil konateľ 
spoločnosti. 

Tehos najbližšie pripravuje aj infor-
mačnú kampaň ohľadom centrálneho zá-
sobovania teplom. Cieľom je objasniť, aká 
by mala byť príprava odberateľov pred 
začatím vykurovacej sezóny, rovnako v jej 
priebehu a aj po jej ukončení.

redakcia
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CYKLOJAZDA ODŠTARTOVALA 
EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY

Mesto Dolný Kubín sa pripojilo k celosve-
tovej akcii s názvom Critical Mass, ktorej 
cieľom je prostredníctvom hromadnej cy- 
klojazdy zlepšiť podmienky pre cyklistov  
v mestách a na komunikáciách. 

Toto podujatie odštartovalo Eu-
rópsky týždeň mobility (ETM) v meste. 
„Snažíme sa už piaty rok propagovať 
bezpečné a zdravé pohybovanie sa na-
miesto automobilovej dopravy. Chceme, 
aby sa viac využívala chôdza, cyklistika 
a verejná doprava. Toto je jedna z akcií, 
ktorou chceme spropagovať cyklistiku 
a tiež myšlienku, aby boli cesty pre nás 
cyklistov bezpečnejšie,“ povedal Vladimír 
Adamec, koordinátor ETM.   

Cyklisti prešli od Hviezdoslavovho 
námestia pomalou jazdou v sprievode 
mestskej polície približne štyri kilomet-
re. Jazdili v starom meste a aj na sídlis-
ku Bysterec. Zúčastnení chceli poukázať 
na výhody cyklistickej dopravy – ako 
rýchlej, ekologickej a zdravej alternatívy. 
Alternatívne spôsoby dopravy podpo-
rujú aj oslovení Dolnokubínčania. „Je to 
pekná akcia. Dúfam, že príde viac cyklis-
tov a chceli by sme spropagovať to, aby 
ľudia chodili viacej na bicykloch a aby to 
využívali viac ako autá. V tomto meste 
využívam bicykel často. Hlavne, keď nie 
je k dispozícii auto, tak idem bicyklom  
z Vyšného Kubína do Dolného Kubína do 

roboty,“ podotkol jeden z cyklistov. Ďalší 
zo zúčastnených si myslí, že cyklisti sú na 
Slovensku ohrozený druh. „Stretávam sa 
doslova s aroganciou vodičov, čo v zahra-
ničí neexistuje,“ podotkol cyklista. 

Akcia mala motivovať ľudí k jazde na 
bicykli a tiež poukázať na to, že aj bicykel 
má byť rešpektovaným dopravným pro-
striedkom. Cyklisti nabádali aj k zlepšeniu 
ich podmienok v meste. „Chceme podpo-
riť ETM a myslím, že táto situácia by sa 
mala trochu zlepšiť hlavne v mestách. 
Jazdu na bicykloch treba viac propagovať 
a vysvetľovať ľuďom, že by sme sa na ces-
tách mali vzájomne tolerovať,“ podotkli 
viacerí cyklisti. 

redakcia 

DEŇ BICYKLA NA NÁMESTÍ

V stredu 18. septembra bola  
v rámci Európskeho týždňa mobility na 
Hviezdoslavovom námestí akcia veno-
vaná bicyklom. Deti sa mohli zapojiť do 
súťaží v zručnosti v jazde na bicykli. Sú-
časťou bola aj výstava fotografií z Južnej 

Ameriky, ktorých autormi sú dvaja mladí 
Dolnokubínčania. „Je tu jeden predajca 
bicyklov z nášho mesta, ktorý ponúk-
ne možnosť vyskúšať si elektrobicykel. 
Máme tu aj dve akcie pre našich obyva-
teľov. Jedna sa volá Bez obalu na bicykli  
a druhá Na bicykli do obchodu. Prvá je 
ponuka bezobalovej drogérie, ktorú po-
núka tunajší subjekt rozvozom na bicyk-
loch do domácností. Druhá je ponuka pre 
ľudí, ktorí jazdia na bicykli, aby prišli na 
ňom do obchodu a dostali špeciálnu zľa-
vu,“ uviedol Vladimír Adamec, koordiná-
tor Európskeho týždňa mobility. Cieľom 
podujatia bolo prostredníctvom rôznych 
aktivít propagovať cyklistickú dopravu  
a motivovať deti aj dospelých k cyklistike.

redakcia

CYKLOBOXY 
GRAFICKY OZNAČILI

Súčasťou cyklotrasy, ktorá pre-
chádza Dolným Kubínom, sú aj schrán-
ky na odkladanie bicyklov, takzvané 
cykloboxy. Mesto sa ich rozhodlo 
zatraktívniť grafickým označením  
a polepením. Pätnásť boxov môžu 
dennodenne vyžívať turisti, ale i obča-
nia, ktorí cestujú do práce na bicykli. 
Na uzamknutie bicykla do cyklobo-
xu stačí vlastná zámka. „Snažili sme 
sa cyklobox polepiť z oboch strán, 
označiť ho bicyklom a prevádzko-
vým poriadkom tak, aby obyvatelia  
a návštevníci vedeli, na čo slúži a ako 
ho využívať. Funguje to tak, že cyklis-
ti majú vlastnú zámku a na 24 hodín 
majú možnosť uzamknúť si bicykel  
a spoznávať naše mesto. Rovnako 
môžu box na úschovu využívať v čase, 
keď sú napríklad v práci,“ uviedla ko-
ordinátorka projektu Beáta Váleková. 
Hoci je cyklobox pomerne široký, je 
určený len pre jeden bicykel.  

redakcia

ŽIACI SZUŠ JÁNOŠ 
HRALI V AUTOBUSE

Žiaci umeleckej školy počas Eu-
rópskeho týždňa mobility (ETM) sprí-
jemnili účastníkom mestskej hromad-
nej dopravy čas strávený v autobuse. 
Zahrali im na heligónke a akordeóne. 
„Arriva Liorbus prišla s návrhom usku-
točniť tzv. Veselý autobus. Jeho pod-
statou bolo to, že na zastávke autobu-
sov na Aleji slobody žiaci zo Základnej 
umeleckej školy Jánoš zahrali cestu-
júcim. Akcia sa stretla s veľkým úspe-
chom,“ zhodnotil Vladimír Adamec, ko-
ordinátor ETM. Cieľom bolo motivovať 
a podporiť ľudí, ktorí namiesto auto-
mobilovej dopravy využívajú mestské 
hromadné prostriedky. 

redakcia
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ENVIRONMENTÁLNY DEŇ ŠÍRIL OSVETU  
O PROBLEMATIKE ODPADKOV

Utorok 24. septembra bol tunajším en-
vironmentálnym dňom. V rámci neho  
v Mestskom kultúrnom stredisku od rána 
prebiehal festival filmov Ekotopfilm – Envi-
rofilm. Jeho cieľom bolo prostredníctvom 
dokumentárnych snímok a sprievodných 
aktivít zvyšovať v regiónoch Slovenska envi-
ronmentálne povedomie. 

Ako chrániť životné prostredie 
sa ako prví dozvedeli žiaci základných  
a stredných škôl v rámci Junior festiva-
lu. „Snažíme sa žiakom vysvetliť, že sú 
súčasťou prírody a životného prostre-
dia a že záleží aj na nich, ako bude naše 
prostredie vyzerať pre ďalšie generácie. 
Celý festival sa niesol v znamení odpa-
dov. Mali sme pripravené filmy a takisto 
interaktívne prednášky. Snažíme sa cez 
to všetko vplývať na ľudí pozitívnym spô-
sobom a tým meniť ich postoje a životný 
štýl,“ povedal Andrej Krbyla, organizátor 
akcie Ekotopfilm – Envirofilm.

Vo vestibule Mestského kultúrneho 
strediska mali svoje stanovištia a work-
shopy projekt Zelená škola ZŠ P. Škrabá-
ka, Technické služby DK so spoločnosťou 
Cor Waste a Komisia revitalizácie zelene 
a environmentálneho rozvoja, ktorá sa 
zamerala predovšetkým na osvetu o na-
kladaní s použitými olejmi z domácnosti. 
Pokiaľ sa neodovzdá na zbernom mieste, 
končí vo výlevkách. „Robila som si taký 
výskum počas roka zameraný na to, koľ-
ko spotrebujeme v domácnostiach oleja 
na jedného človeka. Výsledok je, že sme 
vyprodukovali na každého člena domác-
nosti cca. dva litre oleja. Keď si vezmeme 
naše mesto, ktoré má asi 18 500 obyva-
teľov, tak je to za rok 37 000 litrov oleja. Je 
otázka, či je to veľa alebo málo. A aj preto 
sme sa rozhodli hovoriť o tejto záťaži,“ 
uviedla Emília Jurčíková, predsedníčka 
Komisie revitalizácie zelene a environ-
mentálneho rozvoja. 

Organizátori podujatia pripravili pre 
deti množstvo atraktívnych aktivít. „Naša 
škola sa venuje včelám, preto sme si pre 
deti pripravili tvorivé dielne, robili sme 
voskové včely, učili sme sa pomenovať 
včelárske pomôcky, hovorili sme o výz-
name včiel a samozrejme sme si pripravili 
mydielka,“ vysvetlila učiteľka ZŠ P. Škrabá-
ka Mária Studeničová. Deti si mohli vyskú-
šať aj skladanie kompostérov, ktoré sú tiež 
súčasťou likvidácie odpadov. 

Súčasťou environmentálneho dňa 
bola aj ukážka komunálnej techniky, ktorú 
používajú technické služby. Tie realizovali 
projekt Triedený zber komunálnych odpa-
dov v meste, ktorý bol zameraný hlavne 
na biologicky rozložiteľný odpad a tiež na 
drobný stavebný či objemný odpad. Via-
cero druhov techniky sa im podarilo získať 
práve v rámci tohto projektu. „Návštevní-
kom sme ukázali techniku, ktorá v našom 
meste slúži napríklad na drvenie konárov, 
stavebného materiálu, triedič odpadov, 
veľké zberové auto s vlečkou a podobne. 
Podarilo sa nám získať viacero veľkých 
modrých kontajnerov, ale aj množstvo 
hnedých kontajnerov, ktoré sú už dlhšie 
obdobie rozmiestnené po meste. Celková 
hodnota projektu bola 1,4 milióna eur,“ in-
formoval na podujatí Pavol Heško, konateľ 
Technických služieb  s. r. o., Dolný Kubín.

Večerný program environmentál-
neho dňa bol venovaný širokej verejnosti. 
Návštevníkom sa premietalo 6 dokumen-
tárnych filmov, ktoré rozoberali rôzne 
aktuálne témy. „Množstvo ľudí bije na po-
plach v oblastí klimatických zmien, sú tu 
odpady, znečistenie ovzdušia, vôd. Bohu-
žiaľ, naša ľudská aktivita má niekedy veľmi 
negatívny vplyv na životné prostredie,“ 
dodal k téme filmov Andrej Krbyla. Filmo-
vý festival Ekotopfilm – Envirofilm funguje 
už 46 rokov. Posledné roky organizátori 
cestujú po Slovensku a robia environmen-
tálnu osvetu v mestách. V Dolnom Kubíne 
sa festival konal po tretíkrát.

redakcia

IVAN HRIČOVSKÝ 
PREDNÁŠAL NAŠIM 
ZÁHRADKÁROM

Záhrada je zdravie. Takto začal svoju 
prednášku pre členov Základnej orga-
nizácie Slovenského zväzu záhradkárov 
Jelšava Dr.h.c. Prof. Ing. Ivan Hričovský, 
DrSc. -  odborník v odbore ovocinárstvo 
a záhradníctvo. Prednáška sa kona-
la  21. septembra v Hasičskej zbrojnici  
v mestskej časti Kňažia.

Profesor Hričovský vyzdvihol vo 
svojej prednáške nutnosť a dôležitosť 
záhradkárskych osád a akýchkoľvek 
záhrad, lebo vďaka tomu majú až 3 mi-
lióny obyvateľov našej krajiny prístup  
k vlastnému a zdravému ovociu a zele-
nine. Členovia záhradkárskeho zväzu, 
ale aj široká verejnosť, sa dozvedeli 
o najvhodnejších odrodách ovocia  
a drobného ovocia, ktoré sú vhodné 
na pestovanie na Orave a mnohé iné 
zaujímavosti. Po prednáške nasle-
dovala diskusia a autogramiáda. Po 
skončení sa všetci presunuli na pôdu 
záhradkárskej osady, kde profesor 
Hričovský s nasadením sebe vlastným, 
prakticky ukázal jesenný rez ovocných 
stromov a ďalej odpovedal na zvedavé 
otázky záhradkárov. Na záver podpísal 
záhradkársku kroniku a poprial všet-
kým veľa pestovateľských úspechov. 
Ďakujeme za Vašu návštevu.

Viktor Žatkuliak, 
predseda ZO SZZ Jelšava
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DNI MIKULÁŠA ZMEŠKALA ODHALILI JEHO PORTRÉT I TVORBU

Mikuláš Zmeškal bol dvorský úradník, vio-
lončelista a hudobný skladateľ z Leštín. Pri 
príležitosti 260. výročia jeho narodenia sa 
26. a 27. septembra konali Dni Mikuláša 
Zmeškala. Program podujatia začal v Orav-
skej galérií, kde slávnostne inaugurovali 
zreštaurovaný portrét tohto hudobníka.

Olejomaľbu zo začiatku 19. storočia 
získala galéria do svojej zbierky. Odteraz 
bude súčasťou stálej expozície Župného 
domu. Obraz sa našiel u potomkov Zmeš-
kalovej rodiny, no bol vo veľmi žalostnom 
stave. Obnova tak poškodeného portré-
tu bola aj pre skúseného umelca výzvou, 
reštaurátorovi Tomášovi Bergerovi to tr-
valo päť mesiacov. „Dohodli sme sa na re-
konštrukcii maľby, keďže našťastie exis-
tovala staršia fotografia obrazu Zmeškala 
a my sme sa mohli chytiť všetkých detai-
lov. Bolo to náročné, zo začiatku som to 
bral ako výzvu, stala sa z toho trochu aj 
archeológia. Aj keď reštaurujem obrazy 
už vyše 30 rokov, takto zničené dielo sa 
mi do rúk dostane málokedy,“ zhodnotil 
Tomáš Berger. 

Mikuláš Zmeškal vo Viedni získal vý-
znamné postavenie v hudobnom živote. 
Poznal sa s Mozartom či Haydnom a bol 
jedným z najbližších priateľov Ludvika 
van Beethovena. Z jeho korešpondencie 
s Beethovenom sa zachovalo okolo 150 

listov a odkazov. „Zmeškal bol pre Bee-
thovena mimoriadne dôležitý, pretože za 
neho vybavoval množstvo úradných vecí 
a keďže Beethoven drel biedu, bol aj jeho 

sponzorom a pomáhal mu. Dvanásť ro-
kov bol Zmeškal jeho osobným tajomní-
kom,“ vysvetlila vzťah medzi hudobníkmi 
riaditeľka Oravskej galérie Eva Ľuptáko-
vá. „Nielen my z Oravy, ale celý slovenský 
národ môže byť na Mikuláša Zmeškala 
hrdý, pretože to bol jediný Slovák, ktorý 

blízko komunikoval s najväčšími hudob-
nými skladateľmi,“ povedal spoluorgani-
zátor podujatia Leonard Vajdulák.

Dni Mikuláša Zmeškala pokračova-
li v piatok 27. septembra v Kaštieli Kubí-
nyi vo Vyšnom Kubíne otvorenou hodi-
nou hudobnej výchovy s témou Mikuláš 
Zmeškal a jeho hudba. V podaní hudob-
níkov zo Zmeskall quartet a Leonarda 
Vajduláka zazneli aj nahrávky originálnej 
tvorby Mikuláša Zmeškala. Na podujatí 
vzdali poctu aj publicistke Anne Schirl- 
bauer, ktorá sa venuje skúmaniu jeho ži-
vota a hudobnej tvorby. Ocenenie za ňu 
prevzal potomok rodu Zmeškal a spo-
luorganizátor podujatia Michal Babnič. 
„Tento rok bola našim hlavným cieľom 
propagácia tohto významného hudobní-
ka. Chceli sme ho dostať do povedomia 
verejnosti a najmä medzi deti a študen-
tov. Bol vynikajúcim violončelistom a je 
to úžasný príklad pre mladých, preto by 
nemal ostať zabudnutý,“ vysvetlil hlavnú 
myšlienku podujatia Michal Babnič.

Dni Mikuláša Zmeškala pokračovali 
komentovanou prehliadkou kostola a cin-
torína v Leštinách. Dvojdňové podujatie 
vyvrcholilo koncertom Velikáni klasiciz-
mu, kde v prevedení Zmeskall quartet 
odzneli skladby Zmeškala a Haydna.

redakcia

VÝSTAVY PREČO? A ORAVSKÝ VÝPRASK V ORAVSKEJ GALÉRII

V Oravskej galérii môžete od štvrtka 5. sep-
tembra navštíviť dve nové expozície. Veľká 
výstavná sieň Župného domu je venovaná 
dvom mladým slovenským maliarom – Ju-
rajovi Tomanovi a Jurajovi Florekovi. Ich vý-
stava nesie spoločný názov Oravský výprask 
a predstavuje plenérovú maľbu súčasného 
mestského prostredia. 

Juraj Florek je rodákom z Dolného 
Kubína a vyrastal na sídlisku Brezovec. 
Súčasťou jeho výstavy sú aj obrazy, na 
ktorých zobrazuje rôzne lokality jeho 
rodného mesta. „V roku 2014 som skončil 
Akadémiu umení v Banskej Bystrici a od-
vtedy aktívne vystavujem a som umelec 
na voľnej nohe. Na túto výstavu som uro-
bil výber obrazov z rezidencie v Rusku,  
z jedného rezidenčného pobytu v Poľsku 
a z Dolného Kubína, kde som vyrastal na 
sídlisku Brezovec. Nájdete tu tiež obrazy 
z dolnokubínskej nemocnice. Je tu nety-

pický pohľad na Veľký Choč, ktorý je na-
maľovaný z dopravného mosta pri rieke 
Orava. Snažil som sa nájsť iný spôsob, 
ako ho namaľovať, tak som tam zahrnul 
dopravnú infraštruktúru mesta,“ vysvetlil 
Juraj Florek. 

Obrazy Juraja Tomana zas zachy-
távajú rôzne prostredia a priestory, ale 
aj jeho spontánne surrealistické vízie. 
„Veľmi často maľujem to, čo vidím, čo ma 
obklopuje, v čom sa nachádzam alebo aj 
veci, ktoré majú naturalistickejší charak-
ter. Tiež súvisia s mojou skúsenosťou. 
Keď sme to s Jurajom počítali, tak je to 
naša 12 výstava,“ povedal Juraj Toman.

V malej výstavnej sieni Župného 
domu sú nainštalované diela sochára 
Romana Hrčku. Jeho figurálne výtvory 
vyzývajú k zamysleniu. „Moja tvorba je 
zameraná hlavne na človeka. Vždy ma 
zaujímali existencionálne témy, ktoré 
rezonujú v spoločnosti. Inšpiráciu každý 

autor väčšinou získava okolo seba, či je to 
príroda alebo sociálne prostredie,“ hovo-
rí Roman Hrčka.

Výstave dominuje súsošie piatich 
figúr s názvom Prečo?, podľa ktorého 
je expozícia aj pomenovaná. Oravská 
galéria toto dielo nadobudla do svojej 
zbierky. „V diele sú vyobrazené ľudské 
bytosti. Päť osôb, ktoré sa chcú dostať 
na piedestál, chcú funkciu a moc. Miesto 
je len jedno a záujemcov päť. Tak, ako sú 
uložené, vytvárajú veľký otáznik, ľudí by 
to malo podnietiť k zamysleniu sa nad 
veľakrát zbytočným naháňaním sa za 
nejakým cieľom,“ uviedol Hrčka. Prvotné 
myšlienkové záznamy autora k sochám 
sú zobrazené na počítačových skiciach, 
ktoré dopĺňajú jeho výstavu. Expozície 
Oravský výprask a Prečo? si v priestoroch 
Oravskej galérie budete môcť pozrieť do 
3. novembra.

redakcia
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ORAVSKÝ HUDOBNÝ PROJEKT JA & ON

Pred časom mi prišlo do správy video pro-
jektu Ja & On k piesni Ak zostať tu mám. Za 
týmto vydareným počinom stoja Juraj Janček 
a Ondrej Ondrek. Chlapci svojho času spo-
ločne hrávali v zoskupení Every Else. Juraja 
som neskôr zaregistroval na pozícii lídra 
pop-rockovej kapely Šleha, kde výraznou 
mierou textársky prispel na debutový album 
Nohami na zemi. Ak sa v sebe skĺbia trpezli-
vosť, pracovitosť a správne uchopený nápad, 
dobrá pieseň na seba nenechá dlho čakať. 
Chlapci si vedia napísať text, urobiť hudbu, 
natočiť klip a neboja sa osloviť. Tomu sa ho-
vorí nová generácia spevákov.

 
Juraj, prezraď mi, ako vznikol samotný 
nápad projektu Ja & On, ktorý okrem 
Teba tvorí ešte Ondrej Ondrek?

Projekt Ja & On vznikol, aby sme  
s Ondrom nasýtili svoj hlad po muzike. 
Sme ľudia, ktorí radi skúšajú nové veci. 
Človek sa neustále vyvíja. Menia sa nálady 
a názory. Nielen na hudbu samotnú. Do 
tohto projektu sme sa pustili po dlhšej hu-
dobnej prestávke.

 
Viem, že chystáte ďalší klip. Prezradíš 
niečo viac?

Nový videoklip by mal byť vonku 
do konca októbra a prezradím, že znova 
dáme priestor novým tváram. Bude to 
viac príbehové. Čo znamená, že sa z neho 
vytratí zábava, ktorú bolo vidieť v prvom 
klipe k piesni Ak zostať tu mám.

 
Keď už sme pri klipoch, prichádza v do-
hľadnej dobe do úvahy CD?

CD je dnes už podľa mňa prežitok. 
Ľudia sú na internete, streamovacích 
službách a podobne. Čo chcú si stiahnu, 
pričom CD samotné je už dnes záležitosť 
zberateľov. Ideme singel po singli, snaží-
me sa do našej tvorby vniesť akúsi rozma-
nitosť. Priznám sa, že som nikdy v živote 
nerapoval. Skúsil som to a malo to dobrý 
ohlas.

 
Čo sa s Tebou dialo po odchode zo sku-
piny Šleha?

Zhruba rok som oddychoval. Potre-
boval som vypnúť a nerobiť nič v hudbe. 
Nebol som na žiadnom  koncerte, festiva-
le a nepočúval som ani rádio. Nastal však 
moment, keď mi hudba začala chýbať. Pri-
šli aj nejaké nápady, ktoré som chcel zhu-
dobniť a povedať ľuďom. Stretol som sa  
s mojim dlhoročným kamarátom Ondre-
jom Ondrekom, s ktorým som hrával aj  
v metalovej kapele Every Else. Dali sme 
dohromady projekt, o ktorom sa dnes 

rozprávame. (Hudobnú skupinu Šleha, 
založil v roku 2012 bývalý basgitarista sku-
piny AYA Vlado Kubala. V roku 2013 vydali 
album Nohami na zemi, pozn. autora.)

 
Ja si Ťa pamätám ako chalana, ktorý 
si v minulosti občas zahral v dolnoku-
bínskych podnikoch podstatne tvrdšiu 
muziku. Čo Ťa viedlo k zmene hudob-
ného štýlu?

Bolo to obdobie zhruba desať ro-
kov dozadu, keď sme sa v podstate oddali 
Metalcore. Postupom času sme dospeli  
a s nami aj náš pohľad na hudbu. Dnes už 
v hudbe hľadám zvuk, text a emóciu. Už 
sa nezamýšľam nad tým, kto je tzv. pun-
káč, metalista a podobne. Zaujíma ma, či 
je hudba dobrá alebo zlá. Počúvam veľa 
hudby bez toho, aby som sa zamýšľal nad 
jej štýlom. Mladý človek sa chce nejako 
odlíšiť od ostatných, Dnes už sme veľkí  
a nepotrebujeme žiadne škatuľkovanie. 
Pamätám si jeden koncert v Dolnom Ku-
bíne, keď na nás prišli policajti. Ľudia sa 
bavili tak dobre, že doslova spadli bedne. 
A to sme zahrali len tri pesničky. (smiech)

 
Na Orave v podstate chýba elektro-
nický projekt. Nebojíš sa, že vás začnú 
postupne napodobňovať aj iné zosku-
penia z regiónu?

Bodaj by to tak bolo. Nemyslím tým 
doslovné napodobňovanie našej hudby. 
Nerobíme hudbu preto, aby sme s niekým 
bojovali alebo sa nebodaj niekoho báli. 
Budeme veľmi radi, ak vzniknú na Orave 
akékoľvek hudobné zoskupenia, ktoré 
budú mať kvalitu.

 
Aká bola spolupráca s režisérom Adria-
nom Kutným?

Ani neviem, ako sme sa prvýkrát dali 
do reči, ale neskutočne si sedíme. Od za-
čiatku vedel, čo chceme. Preto sa už teší-
me na ďalší klip. Verím, že bude minimálne 
taký dobrý, ako ten prvý. 

 
Odskočíš si ešte niekedy k tvrdej mu-
zike?

Jasné, počúvam čokoľvek. Dokonca 
často použijeme nápad, ktorý pôvodne 
znie metalovo. Lepšie povedané, to, čo 
potom z neho vznikne. Je to o spomína-
nom hudobnom vývoji. O tom, ako sme sa 
naučili pracovať s témami a jednotlivými 
hudobnými sekvenciami. Aj v jednoduchej 
melódii vieme nájsť dobrý nápad.

Boris Hrudál,  
autor je hudobný recenzent

MLADÉ POVIEDKY 

Celoštátna súťaž v písaní prozaických 
textov mladých autorov vyvrcholila  
11. októbra v Oravskej knižnici Antona 
Habovštiaka slávnostným vyhodnote-
ním, spojeným s vyhlásením výsledkov  
a prezentáciou zborníka Mladej slo-
venskej poviedky 2019. Zároveň bola 
stretnutím autorov s členmi odbornej 
poroty a ich spoločnou diskusiou. 

Súťažné texty hodnotila odbor-
ná porota, ktorej predsedala prof. Eva 
Kollárová z Nižnej, s členmi doc. Júliu-
som Lomenčíkom z Banskej Bystrice 
a prof. Etelou Farkašovou z Bratislavy. 
„Spoločným zjednocujúcim menova-
teľom je chuť každého vyjadriť sa, a to 
či už na základe osobnej skúsenosti 
alebo naštudovaných poznatkov pre-
tavených cez „svoje oči“. Aj keď auto-
ri predložených príbehov nedosiahli  
v našej mladej literatúre ešte vyššie 
ambície, ale aj tak si otvorili dvere  
k ďalšej umeleckej tvorivosti. Veď lite-
rárna súťaž Mladá slovenská poviedka 
už zrodila viacerých autorov, ktorí rá-
mec tejto súťaže prekročili,“ objasnil 
člen poroty Július Lomenčík.

Vo vydanom zborníku súťaže sú 
zverejnené ocenené poviedky auto-
rov. V najmladšej kategórii žiakov 6.-9. 
ročníkov základných škôl a primy až 
kvarty osemročných gymnázií získala 
prvé miesto za poviedku Matilda Ma-
rianna Ibrahimi z Topoľčian, v kategórii 
stredoškolákov a študentov kvinty až 
oktávy osemročných  gymnázií prvé 
miesto obsadila Tatiana Piliarová zo Ži-
liny s poviedkou Čo chýba princeznám. 
V tretej kategórii dospelých autorov do 
30 rokov porotu najviac zaujal Tomáš 
Kičina z Bratislavy s poviedkou Posled-
ný žijúci brontosaurus. Do súťaže sa  
v tomto roku zapojilo 56 mladých au-
torov.

M. Janotíková,  
redakčne upravené 



www.infostudio.sk

10 spoločnosť

KONTROLOVALI 
BARIÉRY

Mapovanie odstrániteľných bariér v mes-
te, inštitúciách i verejne prístupných bu-
dovách a zvyšovanie kvality života ob-
čanov so zdravotným postihnutím bolo 
cieľom už šiesteho ročníka podujatia 
Turistika alebo adrenalín na kolieskach.

V tomto roku sa členovia Slo-
venského zväzu telesne postihnutých 
(SZTP) rozhodli zmapovať Veľký Byste-
rec. „Myslím, že chodníky nevyhovu-
jú a cítim to, keď chodím. Je to samá 
jama, kopec, diera, takže s chodníkmi 
by bolo potrebné niečo urobiť, aby 
boli schodnejšie,“ uviedla Ružena Se-
kerková, predsedníčka SZTP ZO Dolný 
Kubín. Štrnásť členov SZTP, pani na in-
validnom vozíku a mamička s kočíkom 
začali kontrolu priechodov, chodníkov, 
obrubníkov i výtlkov na ulici Na Sihoti 
a následne sa presunuli cez Námestie 
slobody na Bystereckú ulicu, odtiaľ 
smerovali k Okresnému riaditeľstvu 
Policajného zboru v DK. „Mali sme 
v skupine mamičku, lebo sme potre-
bovali kočiar, ktorý by vyskúšal prejsť 
priechodom, mali sme pani na inva-
lidnom vozíku, pani zo zaopatrovateľ-
skej služby, pretože aj oni potrebujú 
plynulý prechod. My sme ešte schop-
ní preložiť nohu na chodník, ale pani 
s vozíkom nie,“ dodala Sekerková.

Základná organizácia SZTP zá-
roveň udelila certifikáty siedmim or-
ganizáciám, ktoré sú bezbariérové 
alebo svoje bariéry za posledný rok 
odstránili. Ocenené organizácie sa zá-
roveň prostredníctvom memoranda 
o spolupráci zaviazali byť nápomocné 
hendikepovaným občanom. „Tento 
rok si certifikát odniesol obchod Billa, 
Drogéria 101, farby-laky, lekáreň, am-
bulancia pána doktora Kušpeľa i pani 
doktorky Kovalovej či budova štátnej 
polície,“ vysvetlila Mária Bedleková 
z odboru sociálnych vecí a rodiny MsÚ. 

O nedostatkoch, ktoré členovia 
SZTP pri svojej kontrole zistili, budú 
informovať mesto, ktoré by malo re-
alizovať nápravu. Nedostatky sa týkali 
predovšetkým starších a nezrekon-
štruovaných chodníkov a chýbajúcich 
priechodov. Podľa slov vedenia mesta 
je jednou z priorít pri súčasných re-
konštrukciách komunikácií práve ich 
bezbariérovosť a bezpečné napojenie.

redakcia

KLUB GARÁŽ DOKORÁN

Gospel párty 
Koncom leta zorganizovali klub Ga-

ráž a Spoločenstvo evanjelickej mládeže 
akciu s názvom Gospel párty. Jedná sa 
o malý festival na Hviezdoslavovom ná-
mestí, kde vystupujú hudobné kapely 
rôznych štýlov a sú prezentované aj ďal-
šie formy umenia. Spája ich dobré posol-
stvo Gospelu – správy o Ježišovi Kristovi 
a schopnosť ho kreatívne vyjadriť. Tento 
rok bol zameraný aj na rodiny, kde sa 
radosť v párty štýle mohla prejaviť pri 
rôznych atrakciách od skákacieho hradu 
až po súťaž v šípkach. Projekt bol pod-
porený mestom Dolný Kubín vďaka gran-
tovému programu Šanca pre všetkých. 
Účinkovali tri kapely v rock, rap a pop hu-
dobnom štýle, ktoré boli síce z rôznych 
kútov Slovenska a rôznych spoločenstiev, 
predsa však v základoch viery prejavili 
súlad. Každý si mohol nájsť niečo zábav-
né, zaujímavé, či inšpirujúce. Vystúpenie 
mladej talentovanej kapely z Oravy malo 
dokonca prvky divadla a humoru. Radosť 
a dobré správy bolo počuť aj v príhovo-
roch moderátorov a účinkujúcich, ktoré 
oživili námestie od poobedia do večera.

Dance battle
V septembri už po štvrtýkrát zor-

ganizoval klub Garáž tanečnú súťaž 
Dance battle. Je to o súperení dvojíc vo 
voľnom štýle tanca, ktorý mladí poznajú 
ako súčasť street art alebo hip-hop kul-
túry. Na akciu v Zmeškalovom dome sa 
prišlo pozrieť takmer 200 mladých ľudí 
a zúčastnili sa súťažiaci z regiónu Orava, 
ale aj z Liptova. Rozhodovala odborná 
porota a celá akcia bola zabezpečená 
dobrovoľnícky a s podporou z grantové-
ho programu Šanca pre všetkých. Víťa-
zom sa stal Oliver z Ružomberka. Akcia 
bola bez alkoholu, cigariet a vulgárností, 
a tak ako iné projekty klubu Garáž uka-
zuje, že je možné zabaviť sa aj dobrým 
spôsobom a objavovať talent. Súťaž sa 
niesla v príjemnej a priateľskej atmo-
sfére, keď si súperiace dvojice podávali 
ruky a objímali sa. V prestávkach bolo 
možné zhliadnuť krátke videá a prezen-
tácie projektov mladých z Oravy. 

Roman Klein a Sabina Lauková,
 organizátori

ČAJ O TRETEJ PRE SENIOROV

Každý októbrový štvrtok bude 
v mestskom kultúrnom stredisku pripra-
vené pre seniorov podujatie s názvom 
Čaj o tretej. Na starších občanov čakajú 
zaujímavé aktivity, hudba a občerstvenie. 
„Po úspešnom Lete v parku sme si pove-
dali, že mesiac úcty k starším – október 

venujeme tým skôr narodeným. Našou 
snahou bolo vytvoriť priestor, kde sa kaž-
dý štvrtok v rámci októbra budú môcť 
ľudia stretnúť a práve oni budú formo-
vať, ako budú tieto stretnutia vyzerať,“ 
objasnil cieľ podujatia primátor Ján Príle-
pok. Na prvom stretnutí, ktoré prebehlo 
3. októbra sa ľudia v ankete vyjadrili, čo 
im v meste chýba a čo by očakávali od 
takéhoto dňa. Mohli si tiež zahrať stolný 
tenis či holandský biliard. Pre seniorov 
budú vždy v priebehu akcií k dispozícii aj 
pracovníci zo sociálneho odboru mest-
ského úradu, ktorí im budú nápomocní 
v rôznych otázkach. 

redakcia
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DETI SA ZOZNÁMILI SO SLOVENSKOU GAJDOŠSKOU TRADÍCIOU 

Žiaci Základnej školy Petra Škrabáka sa zo-
známili so slovenskou gajdošskou tradíciou, 
ktorá je už štyri roky zapísaná do svetového 
zoznamu nehmotnej kultúry UNESCO. Na 
Gajdošskej vandrovke si deti mohli vyskúšať 
hru na pastierskych ľudových hudobných 
nástrojoch ako napríklad gajdy, fujara či 
drumbľa.

 „Je to výchovný koncert, počas kto-
rého sa deti dozvedia niečo o gajdošskej 
tradícii, gajdošskej kultúre, o hudobných 
nástrojoch a tradičných hudobných ná-
strojoch, ktoré sa kedysi používali. Všetky 
súvisia s bačovstvom, so salašníctvom, 
napríklad píšťalky, drumble, s ktorými 
sa už súčasné deti nemajú kde stretnúť,“ 
vysvetlila Alexandra Mikulášová, manažé-
rka pre folklorizmus Oravského kultúrne-
ho strediska (OKS).

Fenomén gajdošskej kultúry  
a pastierske ľudové nástroje deťom pú-
tavou a edukatívnou formou predviedol 
majster muzikant Drahoš Daloš. Tradič-
nej ľudovej hudbe a výrobe hudobných 
nástrojov sa venuje už 40 rokov. „Na 
každom koncerte ľuďom ukazujeme mi-

nimálne dva zápisy na liste UNESCO.  
V tomto prípade to boli gajdy, gajdoš-
ská kultúra a fujara, ktorá bola zapísaná 
v roku 2005. Potom mohli vidieť sériu 
pastierskych hudobných nástrojov, pre-

tože sme v prostredí valašskej kultúry. 
Sme na Orave, kde sa ešte stále ovečky 
našťastie pasú,“ ozrejmil multiinštrumen-
talista Drahoš Daloš.

Okrem toho, že si deti hru na ná-
strojoch mohli vyskúšať, sa oboznámili 
aj s procesom ich výroby. Drahoš Daloš 
zhotovil svoju prvú fujaru už ako 18-roč-

ný. Dnes sú jeho hudobné nástroje sú-
časťou zbierok prezidentov niekoľkých 
krajín, či iných známych osobností. „Stále  
ma baví robiť výchovné koncerty deťom. 
Je veľmi dôležité, pretože dnešná doba je 
trošku odtrhnutá od našich tradícií. Mno-
hé deti, aj keď sú zo Slovenska, nepoznajú 
mnohé naše ľudové nástroje, ale netreba 
nad mladými lámať palicu. Deti chcú, len 
treba s nimi vedieť a chcieť robiť. Všetky 
deti spievali. Klobúk dole pred pani uči-
teľkami,“ dodal multiinštrumentalista. 

Výchovné koncerty organizuje OKS 
DK, ktoré chce prostredníctvom nich pro-
pagovať a popularizovať tradičné kultúr-
ne symboly, medzi ktoré patria aj gajdy. 
Počas jedného týždňa pripravili koncer-
ty pre deti z Dolného Kubína a z orav-
ských obcí Mútne, Rabčice, Pucov, Krivá, 
Vavrečka a Babín. Gajdošská vandrovka 
bola zároveň sprievodným podujatím  
k jubilejnému 20. ročníku medzinárod-
ného gajdošského festivalu Gajdovačka 
v Oravskej Polhore, ktorý sa konal od  
13. do 15. septembra.
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ŽIACI Z KŇAŽEJ CESTOVALI PO EURÓPE

V piatok 20. septembra sme boli svedkami 
skutočnosti, keď pani učiteľka Jitka Jackulí-
ková oslovila Denné centrum (DC) v Kňažej  
a zároveň pozvala na výstavku do Základ-
nej školy s materskou školou v Kňažej, ktorá 
sa konala v rámci Týždňa o Európe.

Pri našej návšteve, ktorá bola  
v zastúpení predsedníčky a podpredsed-
níčky DC v Kňažej, sme obdivovali veľké  
i malé exponáty, ktoré reprezentovali jed-
notlivé krajiny. Súčasťou výstavy boli aj 
rôzne suveníry, ktoré si často ľudia doná-

šajú z dovoleniek, navzájom si ich kupujú 
alebo darčeky pripomínajúce príjemné 
chvíle alebo miesto, odkiaľ pochádzajú.  
V rámci tejto expozície sme mali možnosť 
vidieť symboly jednotlivých štátov Euró-
py, fotografie, keramiku, detské hračky  
a mnohé iné. Nás najviac upútali matrioš- 
ky z Ruska, ktoré sme už poznali za na-
šich detských čias. 

Po prehliadke výstavky sme boli 
pozvané na pohostenie, ktoré sa nies-
lo v duchu - z každého rožka troška, no 
v závere sme všetci odchádzali sýti. Boli 
to typické slovenské jedlá či výrobky. Ovčí 
syr, ovocný koláč, pečená klobáska, no 
nechýbala ani dobrá kávička. Taktiež sa 
žiaci s pedagogickým dozorom zamerali 
na špecialitu talianskej kuchyne – špage-
ty, ktoré rozvoniavali po celom areáli ško-
ly. Žiaci nepodcenili tak stolovanie ako ani 
porcovanie.

Počas našej návštevy sme boli spre-
vádzané pani učiteľkami a bolo to pre nás 
veľkou cťou, keď v súvislosti s ukážkou zo 
Slovenska bola pani učiteľka Evka On-
dreková oblečená v kroji, ktorý nás spája  
s našou Kňažou a jej tradičným ľudovým 
sviatočným odevom. V mene DC aj miest-

neho spolku SČK v Kňažej chceme poďa-
kovať ZŠ s MŠ Komenského v Kňažej za 
pozvanie a príjemnú atmosféru. Veríme, 
že naša spolupráca sa bude i naďalej pre-
hlbovať a zároveň pedagogickému zboru 
prajeme úspešný školský rok navzájom  
s ich žiakmi v plnom zdraví a s trpezlivos-
ťou. Slová vďaky Vám patria aj za to, že sa 
pri Vás vystriedali nielen naše deti, ale už 
aj vnúčatá, ktorým ste dali základné ve-
domosti do života a dávate i naďalej.

Vlasta Dúhová, 
Denné centrum Kňažia
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NA KUBÍNSKEJ HOLI JE NAJDLHŠÍ ZIPLINE 
V STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPE

Nad Dolným Kubínom vznikla nová unikát-
na lanová dráha. Zipliny takéhoto druhu sú 
na svete len dva. Jeden je v Nórsku a druhý 
odteraz už aj na Kubínskej holi. S nápadom 
vytvoriť túto adrenalínovú atrakciu prišiel 
horský vodca Vlado Zboja.

„Nápad som dostal niekedy pred 
dvomi rokmi, a keď sme sa začali o vec 
zaujímať, zistili sme, že to nie je úplne 
jednoduché. Vybavovanie povolení bolo 
naozaj zložité, pretože nikto sa s tým 
nestretol, nikto nevedel, o čo ide. Museli 
sme to vysvetľovať po úradoch. Nakoniec 
sa to však podarilo,“ spomína Vlado Zbo-
ja, spolumajiteľ lanovej dráhy. Celá rea-
lizácia stála 490 000 eur, peniaze sú zo 
súkromných zdrojov a z úveru. 

Pred jazdou musí každý vypísať 
papiere, odvážiť sa a podľa váhy dosta-
ne spúšťaciu kladku, postroj a ochrannú 
prilbu. Na samotnú nástupnú stanicu 
sa ide lanovkou. „Deti od 30 kilogramov 
môžu jazdiť samé, deti pod 30 kilogramov 
v tandeme s rodičmi. Ľuďom s vysokým 
krvným tlakom alebo vážnymi srdcovými 

problémami zipline nedopočujeme. Viezli 
sme už aj ľudí, ktorí mali nad 70 rokov  
a pochvaľovali si. My sme to aj konštruo-
vali tak, aby to nebolo prirýchle, skôr po-
hodlné, pomalé, aby si to mali ľudia čas 
vychutnať,“ uviedol Zboja. 

Najdlhší zipline v strednej a východ-
nej Európe jazdí na dráhe dlhej viac ako  
1 200 metrov, maximálna výška je 29 
metrov nad zemou a rýchlosť 80 kilomet-
rov. To, ako dlho trvá adrenalínový prelet, 
závisí od hmotnosti človeka. „Kladky sú 
dimenzované na rôznu hmotnosť. Naj-
dlhší prejazd sme mali zatiaľ za 3 minúty 
a 20 sekúnd, naopak najrýchlejší za 2 mi-
núty a 20 sekúnd,“ približuje Vlado Zboja.  

Prevádzka ziplinu bude v septembri 
a októbri k dispozícii cez víkendy a pre 
skupiny nad 10 ľudí je možné prísť aj v iné 
dni. Lanová dráha bude tiež prístupná 
počas celej zimnej sezóny a aj každý deň 
v priebehu letných prázdnin. Cena pre 
obyvateľov Dolného Kubína je 19 eur, pri 
kúpe je potrebné preukázať sa občian-
skym preukazom. 
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DO CHOČA BEŽALI  
PO DESIATYKRÁT   

V sobotu 14. septembra sa prívrženci 
športu a behu stretli vo Vyšnom Kubíne, 
aby v rámci desiateho ročníka pretekov 
Beh do Choča pokorili dominantu Choč-
ských vrchov. 

Podujatie je zároveň aj Memori-
álom Jozefa Čajku, dolnokubínskeho 
skauta a športovca, ktorý pred desia-
timi rokmi zahynul pri páde z Ostré-
ho Roháča. „Tohoročného jubilejné-
ho ročníka sa zúčastnilo 250 bežcov 
na hlavnej trati, ktorí bežia na Choč.  
V detských pretekoch si zasúťažilo 130 
detí. Akcia je obľúbená a z roka na rok 
rastie, darí sa nám vytvárať priateľskú 
atmosféru, ktorú oceňujú aj bežci zo 
zahraničia,“ povedal organizátor Peter 
Gebura. 

Sily pretekárov preverila trať 
dlhá šesť a pol kilometra s prevýšením 
1 091 metrov. Trasa viedla od kostola 
vo Vyšnom Kubíne na Drapáč a odtiaľ 
až na vrchol Veľkého Choča. Beh cez 
zvážnice a horské skalnaté chodníky si 
vyžaduje vytrvalosť a dobrú bežeckú 
kondíciu. Športovci však boli na nároč-
ný terén pripravení. Kratšiu pretekár-
sku trasu si popri dospelých vyskúšali 
aj deti. Tie súťažili v šiestich kategóri-
ách od 3 do 15 rokov, na tratiach s dĺž-
kou od 60 do 2 200 metrov. Do cieľa 
najrýchlejšie dobehol poľský pretekár 
Andrzej Dlugosz  s časom 45 minút  
a 8 sekúnd. Zo žien sa na prvom mies-
te umiestnila Julie Rampírová.  
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