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Desať rokov v rade neporazení
Naši vzpierači sa po desiatykrát stali majstrami Slovenska v extralige mužov. Takýto úspech sa zatiaľ 
nepodaril žiadnemu inému tímu. Víťazstvo im neprekazila ani aktuálna nepriaznivá situácia v športe. 

mesačník október 2020 číslo 7 ročník XXXVI



www.dolnykubin.sk 2 – samospráva

foto: redakcia

I O rekonštrukcii a modernizácii fut-
balového štadióna poslanci rokovali 

už v roku 2015, keď sa mesto uchádzalo 
o dotáciu od Slovenského futbalového 
zväzu, ani jeden z variantov rekonštruk-
cie však poslanci vtedy neschválili.

400 metrov dráhy a atletické sektory
Schválený projekt rekonštrukcie počíta 
s vybudovaním 400-metrovej tartano-
vej bežeckej dráhy, z toho na 110 met-
roch bude 6 dráh a na 300 metroch 4 be-
žecké dráhy. Vybudujú sa aj sektory pre 
jednotlivé atletické disciplíny, ako skok 
do diaľky, trojskok, skok o žrdi, skok do 
výšky, vrh guľou, hod diskom i hod ošte-
pom a kriketovou loptičkou. Na druhej 
strane nie všetky sektory budú celkovo 
vybavené a budú si vyžadovať ďalšie fi-
nančné zdroje. Chýbať bude napríklad 
doskočisko pre skok o žrdi či ochranná 
klietka pre hod diskom. „Projekt atletic-
kého štadióna, rekonštrukcia zo škva-
rového na štadión s umelou plochou 
je veľmi dobre projektovo spracovaná. 
Naozaj môže byť po realizácii využívaný 
od základných škôl, cez obyvateľstvo 

až po športové kluby. Tu treba zdôraz-
niť, že síce sa to volá atletický štadión, 
ale podľa tých skúseností, ktoré máme  
z iných miest, ten štadión vždy slúži pre 
všetky športy,“ uviedol na margo schvá-
leného projektu Vladimír Gubrický, ge-
nerálny sekretár SAZ.

Dolnokubínskej atletike sa darí 
54 zlatých, 38 strieborných a 44 bronzo-
vých medailí, to je len tohtoročná bilan-
cia členov Telovýchovnej jednoty Orava 
Dolný Kubín z celoslovenských súťaží. 
Atléti v Dolnom Kubíne rovnako každý 
rok organizujú 10 pretekov, z toho 3 
sú medzinárodné. Trénovať na letnom 
štadióne kvôli nevyhovujúcim pod-
mienkam už nemôžu, svoje útočisko 
našli v areáli Cirkevnej spojenej školy 
v Dolnom Kubíne. Letný štadión na at-
letické disciplíny využívajú hlavne žiaci 
športových tried. „My, atléti, sme veľmi 
privítali rozhodnutie mestského zastu-
piteľstva, aby sa konečne v Dolnom Ku-
bíne vybudovala atletická dráha s tarta-
novým povrchom. Dúfam, že už v roku 
2021 sa nám tento sen splní. Málokto vie  

a všetci si mysleli, že dolnokubínska 
atletika je už na ústupe a že sa nebude 
rozvíjať. Opak je pravdou. My sme roz-
šírili členskú základňu na deväťdesiat-
štyri členov, kde je niekoľko rozhodcov 
prvej, druhej i tretej kvalifikačnej triedy. 
Máme tam štyroch trénerov. Nechcem 
byť kritický, ale bola snaha úplne zrušiť 
atletickú dráhu v Dolnom Kubíne, čo 
vidno na jej stave aj teraz. V podstate je 
urobená len stometrová rovinka. Ak sa 
pozrieme detailnejšie, sú na nej samé 
kamene, štrk, je zanesené odvodnenie 
a zvyšok dráhy neexistuje, je zatrávne-
ná,“ skonštatoval predseda TJ Orava 
Dolný Kubín Jaroslav Lupák.

Na septembrovom mestskom zastupiteľstve poslanci jednomyseľne schválili projekt rekonštruk-
cie atletickej dráhy a atletických sektorov na Letnom štadióne za 600-tisíc eur. Mesto DK ešte  
v septembri 2019 predložilo žiadosť na Slovenský atletický zväz (SAZ) a ten samospráve priznal 
dotáciu 200-tisíc eur. Mesto teda za rekonštrukciu bude musieť zaplatiť minimálne 400-tisíc.

Výstavba atletickej dráhy a sektorov 
dostala zelenú
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Chcú sa zamerať aj na nové disciplíny
Projekt ráta aj s čiastočnou úpravou be-
tónového hľadiska a niektorými búrací-
mi prácami, ktoré sú pre rekonštrukciu 
oválu nevyhnutné. Súčasťou projektu je 
aj odvodnenie plôch atletického štadió-
na. Projekt tiež počíta so zachovaním 
trávnika za severnou futbalovou brá-
nou pre potreby tréningového procesu 
MFK Dolný Kubín, ako aj s najnutnejšími 
prípravnými prácami na možný budúci 

projekt zavlažovania plochy futbalo-
vého štadióna. „Ak sa tento štadión  
s dráhou vybuduje, budeme rozmýšľať 
o rozšírení našej činnosti aj na iné atle-
tické disciplíny. I keď tu hneď nebude 
doskočisko pre skok o žrdi, už máme 
zakúpené doskočisko pre skok do výš-
ky, tak tam budeme pracovať. Bude-
me organizovať aj atletické preteky  
v rámci SAZ pre mladšie, staršie žiactvo  
a dorast, ktorými nás určite zväz poverí, 

lebo bude záujem, aby sa takáto dráha 
využívala,“ doplnil Lupák. Podmienkou 
získania dotácie od SAZ je ukončenie 
celej rekonštrukcie do 31. 12. 2021.

redakcia

Betónové prvky zo 
štadióna predávali 

za symbolickú sumu
Dolnokubínski mestskí poslanci schválili 
na poslednom mestskom zastupiteľstve 
viac ako 72-tisíc eur na realizáciu búra-
cích prác časti oválu na letnom štadióne 
a jeho následnú úpravu do finálneho 
stavu. Finančné prostriedky sú určené 
na vysvahovanie a zatrávnenie v rámci 
pripravovanej investičnej akcie rekon-
štrukcie atletickej dráhy a atletických 
sektorov na letnom štadióne. 

I Ide o predpokladané náklady za vy-
konanie všetkých prác spojených  

s rekonštrukciou. „Pôjde o búracie prá-
ce na vonkajších tribúnach na ocho-
dzoch, kde sú teraz nainštalované betó-
nové prvky, ktoré v minulosti vytvárali 
možnosti sledovania zápasov. Avšak už 
roky nevyhovovali bezpečnostným 
podmienkam a vzhľadom aj na ich zlý 
fyzický stav je potrebná rekonštrukcia 
celej tejto časti tribúny. Časť prác vy-
konáme vlastnými silami a na zvyšok 
budeme robiť verejné obstarávanie,“ 
povedal Ján Prílepok, primátor mesta.

Nechcú poškodiť budúcu dráhu
Uvedené práce je potrebné realizovať 
v roku 2021 pred výstavbou atletickej 
dráhy a sektorov atletických disciplín, 
keďže po ich kolaudácií už nebude mož-
né ťažkými mechanizmami vykonať 
opravu, respektíve rekonštrukciu ocho-
dzov. Radnica chce realizovať práce tak, 
aby sa nepoškodila novovybudovaná 
atletická dráha. Keďže rekonštrukcia 
približne 2 000 kusov betónových prv-
kov na letnom štadióne nie je možná, 
vedenie mesta sa ich rozhodlo predať 
obyvateľom za symbolickú sumu 0,10 
eur za kus a ušetriť tak peniaze za ich 
likvidáciu a uloženie na skládku. „Pre 
mesto sú tieto betónové prvky už nevy-

užiteľné a predstavovali by iba náklady 
vo forme uloženia na skládku. Aj z tohto 
dôvodu ich predávame za symbolickú 
zostatkovú cenu desať centov za kus,“ 
vysvetlil primátor.  

O cene v zmysle Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Dolný 
Kubín, o prevode vlastníctva hnuteľ-
ného majetku mesta, ktorého jednot-
livá zostatková hodnota nepresahuje  
20-tisíc eur bez DPH rozhoduje primá-
tor mesta Dolný Kubín.

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín 
foto: redakcia

Obnovili zastávky 
v Kňažej a na Ulici 

Aleja slobody
Mesto Dolný Kubín pokračovalo aj  
v tomto roku s obnovou a rekonštrukciou 
autobusových zastávok. V minulom roku 
kompletne opravilo dve na Medzihrad-
skej ulici a v tomto roku sa pracovníci 
technických služieb a aktivační pracov-
níci presunuli do mestskej časti Kňažia.

I „Zamerali sme sa na prístrešok, ktorý 
je na Komenského ulici, a takisto na 

prístrešok, ktorý je na križovatke ciest 
na Ulici Kapitána Jaroša. Tieto práce 
vykonávame v spolupráci s aktivačnými 
pracovníkmi a s našou spoločnosťou 
Technické služby, s. r. o. Po odstránení 
tejto starej zástavky, jej zhrdzavených 
plechov, príde na rad náter konštruk-
cií, ktoré vykonajú aktivační pracovníci  
a zároveň opätovne sa vrátia nové ple-
chy a opraví sa rovná strecha na strechu 
oblúkovú, ktorá je do týchto zimných 
oravských podmienok vhodnejšia,“  

ozrejmil Miroslav Kosmeľ, vedúci odbo-
ru dopravy, miest. hosp. a cest. ruchu 
MsÚ DK. Aktivační pracovníci v tomto 
roku tiež natreli štyri autobusové za-
stávky na Ulici Aleja slobody. Komplet-
ná rekonštrukcia jedného prístrešku sa 
pohybuje v sume okolo 800 eur. 

redakcia

Pozrite si, ako prebiehalo 
odstraňovanie prvkov. 
Stačí naskenovať kód.

V reportáži vám J. Lupák 
ukáže aj pozostatky býva-
lých atletických sektorov.

Aktuálny vzhľad zastávok 
uvidíte po načítaní kódu.
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I „Rozhodli sme sa mamičkám, kto-
rým sa narodí dieťatko, doručiť 

priamo do pôrodnice všetky podklady 
nielen k príspevku pri narodení dieťaťa, 
ale aj návratku na slávnostné prijatie 
novonarodených detí či gratulačný list. 
Chceme, aby si mohli všetky dokumen-
ty v pokoji pripraviť, aby tak nemuseli 
na mestskom úrade a matrike zbytočne 
stráviť veľa času,“ povedal Ján Prílepok, 
primátor mesta.

Rodičia s trvalým pobytom v Dolnom 
Kubíne dostanú 100 eur
Finančný príspevok pri narodení die-
ťaťa sa štandardne vybavuje na MsÚ, 
ale mnohí rodičia prichádzajú v tomto 
čase na úrad s obavou, prípadne chodia 
akútne veci vybavovať v obmedzenom 
množstve. Príspevok je vo výške 100 eur 
a poskytuje sa rodičom, prípadne jed-
nému z rodičov dieťaťa s trvalým poby-
tom na území mesta. „Žiadosť o finanč-
ný príspevok pri narodení dieťaťa je 
možné podať najneskôr do šiestich me-
siacov od narodenia dieťaťa. V žiadosti, 
ktorej prílohou je aj kópia rodného listu 
dieťaťa,  je potrebné uviesť číslo účtu, 
vkladnej knižky, sporenia alebo poiste-
nia na meno dieťaťa,“ vysvetlila Katarí-
na Trubanová z odboru sociálnych vecí 
a rodiny MsÚ. „Je to super nápad. Keď 
prišla manželka z pôrodnice, tak sme si 
tieto dokumenty doma bez problémov 
vypísali. Na mestský úrad sme prišli  
s vypísanými papiermi a strávili sme tu 
len pár minút,“ konštatoval jeden z čer-
stvých oteckov Michal Taraj.

Keď to situácia dovolí, novorodencov 
chcú slávnostne prijať na radnici
Mamičky s trvalým pobytom v Dolnom 
Kubíne dostanú v zložke okrem ďakov-
ného listu z mesta aj žiadosť na príspe-
vok pri narodení dieťaťa či návratku na 
slávnostné prijatie novonarodených 
detí na radnici. „Vzhľadom na to, že rad-
nica nemôže podľa zákona o osobných 
údajoch používať údaje dieťaťa na iné 
účely ako na tie, na ktoré ich zbiera, sa 
takéto podujatie dlhšiu dobu nekonalo. 
Mesto v zmysle platnej legislatívy ne-
mohlo poslať pozvánku rodičom s no-
vonarodenými deťmi domov, preto sme 
sa rozhodli, že im ponúkneme možnosť 
zúčastniť sa takejto akcie,“ ozrejmila 
Michaela Porvichová z kancelárie prvé-
ho kontaktu a dodala, že stačí, keď ro-
dičia dieťaťa prinesú vyplnenú návratku 
priamo na matriku, keď budú vybavo-
vať rodný list.

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

foto: redakcia

Dolnokubínska samospráva myslí počas pandémie koronavírusu na novonarodené deti v mes-
te. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa radnica rozhodla doručiť mamičkám priamo do pôrodnice  
v Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou L. Nádaši Jégého všetky potrebné tlačivá k vybaveniu 
príspevku pri narodení dieťaťa.

Chcú uľahčiť administratívu  
čerstvým rodičom
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Opravili hasičiareň, 
no trápi ju voda

Dolnokubínska samospráva v októbri 
ukončila práce na rekonštrukcii hasič-
skej zbrojnice v mestskej časti Kňažia, 
ktorá bola zameraná na zníženie ener-
getickej náročnosti budovy. Po realizá-
cii verejného obstarávania sa podari-
lo samospráve znížiť celkové náklady  
o takmer 10-tisíc eur na sumu 30 259 eur. 

I Z tejto čiastky získala radnica finanč-
né prostriedky v objeme 28 746 eur 

z prostriedkov Ministerstva vnútra SR. 
Zvyšných 1513 eur spolufinancovalo 
mesto. „Cieľom projektu bolo zvýše-
nie energetickej hospodárnosti budo-
vy hasičskej zbrojnice realizáciou re-
konštrukcie fasády budovy či výmeny  
a úpravy pôvodných fasádnych otvorov 
na budove, ako sú okná, vstupné dvere 
či garážové vráta. Taktiež výmenou pô-
vodných interiérových svietidiel v bu-
dove za úsporné LED svietidlá,“ ozrejmil 
Pavol Starek, vedúci odboru výstavby 
a životného prostredia na MsÚ. Vďaka 
rekonštrukcii sa zníži spotreba energie 
v celej budove. „Aj vďaka týmto kro-
kom očakávame zníženie nákladov na 

prevádzku budovy hasičskej zbrojnice 
a zabezpečenie zvýšenia ochrany verej-
ných priestranstiev a obyvateľstva pred 
požiarmi,“ doplnil Starek. 

Do prác sa zapojili aj dobrovoľníci 
S prácami v interiéri pomáhali aj čle-
novia dobrovoľného hasičského zboru, 
výboru Kňažia i miestneho denného 
centra. Tí svojpomocne ťahali omiet-
ky a maľovali steny. Potrebný mate-
riál si zabezpečili z vlastných zdrojov  
a s nákupom farby im pomohlo mesto. 
„V najhoršom stave boli vnútorné steny 
garáže. Rozhodli sme sa trochu zveľadiť 
náš stánok, lebo už dlhé roky sme tam 
nič nerekonštruovali. Bola potrebná re-
vízia elektroinštalácie, robili sa nanovo 
elektrické rozvody a svietidlá, ponaťa-
hovali sme omietky a na konci sme ma-
ľovali,“ vysvetlil predseda DHZ Kňažia 
Miroslav Ondrek. „Vnútorné vybavenie 
si postupne vymieňame. V tomto roku 
sme obnovili riad a nakúpili nové sto-
ličky,“ doplnil predseda výboru Kňažia  
a poslanec MsZ Ján Briestenský.

Nekonečné problémy s vodou
Hasičská zbrojnica v Kňažej má však 
stále problémy so vzlínavosťou vody, 
keďže sa nachádza priamo pod sva-

hom. Na poslednom rokovaní mest-
ského zastupiteľstva preto poslanci 
odklepli ďalších 11-tisíc eur na jej zasta-
venie. Voda vzlína cez steny i podlahy. 
Porucha je i na prívode pitnej vody do 
budovy, opravia sa preto aj jej rozvody. 

„V tejto druhej fáze sa bude inštalovať 
technológia proti vzlínaniu vlhkosti zo 
spodnej časti stavby. Celý objekt je dl-
hodobo podmáčaný a sú nevyhnutné 
nové hydroizolačné nátery pod povr-
chovými dlažbami,“ objasnil Starek. 
Ku kompletne opravenej zbrojnici tak 
bude chýbať už len náter alebo rekon-
štrukcia strechy. Pre Kňažancov má ich 
hasičiareň historický, bezpečnostný  
i kultúrno-spoločenský význam.

redakcia; foto: redakcia

Schválili prvú etapu 
obnovy kina Choč

Poslanci mestského zastupiteľstva na 
svojom poslednom septembrovom za-
sadnutí schválili prvú etapu obnovy  
a rekonštrukcie kina Choč. Za necelých 
70-tisíc eur by sa mala kompletne zre-
konštruovať strecha židovskej synagógy, 
vrátane inštalácie bleskozvodu a tiež 
odvodnenie spevnených plôch okolo ob-
jektu.

I „Spracovaná projektová dokumentá-
cia nám nielen priblížila víziu budú-

ceho využitia tejto budovy, ale pripra-
vila nám aj analýzu súčasného stavu. 
Z nej vyplynulo, že mnohé časti z tejto 
budovy môžu ostať zachované. Takým 
príkladom je strecha, ktorá je priamo 
na budove našej synagógy. Avšak budú 
nevyhnutné rôzne úpravy,“ ozrejmil Ján 
Prílepok, primátor mesta. 

Strechu natrú, zateplia a odvetrajú
„Ide o nátery strešnej konštrukcie, 
doplnenie odvetrávacích hlavíc, aby  

z podkrovných častí mohli odchádzať 
vodné pary. Je potrebné vykonať opra-
vu statických prvkov na drevenom 
krove, zatepliť podkrovie a fasádu  
z južnej strany, kde dochádza k termo-
dynamických zmenám. V tejto fáze je 
nevyhnutné urobiť aj odvodnenie povr-
chových vôd a asanáciu už existujúcich 
spevnených plôch zavedením drenáže, 
odvedením vôd zo strechy. Súčasťou 
je aj rekonštrukcia bleskozvodovej sú-
stavy,“ vysvetlil Pavol Starek, vedúci 
odboru výstavby a živ. prostredia MsÚ 
DK. „Toto sú nevyhnutné kroky, ktoré 
musíme čo najrýchlejšie urobiť, aby sa 
nám stav synagógy nezhoršoval,“ dopl-
nil Prílepok.

Projekt odhalil statickú poruchu
Pri prieskume a projektovaní bola od-
halená aj statická porucha na južnej 
strane budovy. Tú rovnako opravia  
v tejto fáze rekonštrukcie. „Porucha sa 
bude odstraňovať kotvením, ktoré však 
podlieha rôznym termodynamickým 
zmenám a z toho dôvodu bude potreb-
né celú jednu stenu zaizolovať, aby sme 
predišli akýmkoľvek ďalším statickým 

problémom do budúcna. Bez ohľadu na 
to, čo tu v budúcnosti bude, tieto kroky 
nie sú v rozpore s ďalším využitím syna-
gógy. Obdobie príprav projektovej do-
kumentácie sme tiež využili na vyprata-
nie veľkej časti zariadenia, ktoré už nie 
je možné opätovne použiť. Všetky tieto 
práce boli realizované vlastnými silami 
mesta Dolný Kubín,“ dodal Prílepok.

Mestský úrad aktuálne pripravuje ve-
rejné obstarávanie na výber zhotovite-
ľa rekonštrukčných prác. Či sa stihnú 
zrealizovať ešte v tomto roku, bude 
závisieť od počasia a poveternostných 
podmienok. 

redakcia; foto: redakcia
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I Poďme stručne do histórie. Plány vybudovať R3 cez Ora-
vu sú minimálne desať rokov staré. V rokoch 2009-2010 sa 

objavili prvé návrhy, ktoré počítali s verziou viesť R-trojku cez 
Kraľovany, prípadne cez Dolný Kubín, ale existovali aj rôzne 
iné subvarianty. Dolnokubínske mestské zastupiteľstvo v tom 
čase schválilo práve zelený – kraľoviansky – variant, no ten 
NDS neskôr zrušila kvôli chránenému územiu NATURA 2000 
a stiesneným podmienkam v doline medzi Kraľovanmi a Pár-
nicou. Občania už vtedy nesúhlasili s tzv. červeným varian-
tom, ktorý počítal s rýchlostnou cestou priamo cez mesto.  
V roku 2011 mu preto odzvonilo a NDS vypracovala novú ver-
ziu, ktorá mesto úplne obchádza, čomu pomáha tunel popod 
Srňacie. Farba tohto variantu je modrá, má s ním dokonca 
súhlasiť aj ministerstvo životného prostredia. Ani to však ne-
uspokojuje občanov, ktorí sa opäť rozhodli konať. 

Poza chrbát
Koncom septembra založil na Facebooku občan Dolného 
Kubína Norbert Kustra skupinu Rýchlostná cesta mimo mes-
ta, ktorá má dnes už viac ako 1 300 členov. „Našim cieľom je 
spojenými silami dosiahnuť, aby rýchlostná cesta R3 viedla 
mimo mesta Dolný Kubín,“ napísala na Marianna Stančeková 
na sociálnej sieti. „Národná diaľničná spoločnosť (NDS) chce 
poza náš chrbát vybudovať rýchlostnú cestu R3, ktorá vedie 
priamo cez mesto. Pred pár rokmi sme si vybojovali modrý 
tunelový variant R3, obchádzajúci Dolný Kubín. Dnes musíme 
bojovať znovu,“ píše M. Stančeková.

Aktivisti sa obávajú, že Dolným Kubínom bude prechádzať 
tranzitná doprava, emisie a výfukové plyny na desaťročia 
„zamoria“ mesto a pribudne hluk. Menujú však aj ďalšie 
problémy: „naše mesto viac nebude krásne a pokojné, ale 
odpudivé“, „výrazne sa obmedzí možnosť rozvoja Dolného 
Kubína“, „zbúrajú nám niekoľko domov“. Na záver lakonicky 
konštatujú: „Ak nám tu NDS postaví R3 podľa ich predstáv, 
Dolný Kubín sa definitívne a navždy znehodnotí, čo ovplyvní 
život každého z nás.“

Drahý tunel
Na stránke portálu o diaľniciach a železniciach, ktorý spra-
vuje INEKO, sa dozviete, že od roku 2019 NDS predkladá na 
ďalšie posúdenie nové riešenia na trase Oravský Podzámok 
– Dolný Kubín juh. Podľa analytikov z inštitútu pri obchvate 
Dolného Kubína skrátili dĺžku tunela na 2 kilometre (zrejme 
aj so snahou ušetriť), ale daňou za to je prudké stúpanie do 
7 %. Navyše je tunelový variant najdrahší – stavebné náklady 
majú prevýšiť 260 miliónov eur.

INEKO ďalej hovorí o verzii, ktorá s tunelom nepočíta  
a s ktorou nesúhlasia ani aktivisti: „Mestský Variant 2 využíva 
jestvujúci obchvat centra mesta (s doplnením protihluko-
vých stien), na ktorý v južnej časti nadväzuje nový obchvat 
časti Medzihradné a Vyšného Kubína, v severnej časti tento 
variant umožňuje doplniť napojenie z/do priemyselnej zóny 
Mokraď. Odhad stavebných nákladov je cca 100 miliónov eur, 
dopravné využitie pre dopravu z/do Dolného Kubína by bolo 
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foto: N
orbert Kustra

Obyvateľov Dolného Kubína znepokojil plán Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) 
vybudovať rýchlostnú cestu R3 priamo cez mesto. Škodlivé exhaláty, nadmerný 
hluk, zničené mesto sú len niektoré z dôvodov, pre ktoré vznikla koncom septem-
bra občianska iniciatíva Rýchlostná cesta mimo mesta.

Aktivisti chcú z Kubína metropolu Oravy, 
nie dopravy 
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väčšie (2 napojenia hneď pri meste) a tranzitujúce vozidlá by 
pri ňom prekonávali o 100 m menšie prevýšenie než pri tune-
lovom variante.“

Čo na to aktívni Kubínčania? Vzorom im je liptovská obec 
Komjatná, ktorej občania odmietli, aby R3 viedla práve cez 
ich obec – mala totiž spojiť D1 v Hubovej práve cez Jasenovú 
a Vyšný Kubín aj s Dolným Kubínom. Takto sa predpokladá, 
že autá z Oravy sa na diaľnicu pripoja na medziúrovňovej 
križovatke nie v Komjatnej, ale o čosi ďalej v Likavke. Bude 
to pre nich znamenať pár kilometrov navyše, ale – diaľnica 
je diaľnica.

Rýchlostná cesta mimo mesta 
Zástupca iniciatívy Rýchlostná cesta mimo mesta Norbert 
Kustra chce spolu s ďalšími občanmi dosiahnuť, aby sa reali-
zoval modrý, tunelový variant. Podľa neho odkloní tranzitnú 
dopravu vedúcu najmä z Poľska do Maďarska a čo najmenej 
ovplyvní pokojný život v meste. Kubínskym aktivistom sa ne-
pozdáva mestský variant V2 (aktuálna farba: zelená), ktorý 
vedie po súčasnej ceste I/59 a potom viaduktom ponad Ma-
túškovu ulicu za Jasenovský potok, čo si vyžaduje sanáciu 
niekoľkých budov.

K mestskému variantu sa pridal aj nový oranžový subvariant 
V2A, ktorý vedie z križovatky I/59 a Jánoškovej ulice cez nie-
koľko rodinných domov. Takto naplánovaná R3 by zasiahla 
nielen centrum mesta či spomínanú Jánoškovu ulicu, ale aj 
časti mesta ako Mokraď a Brezovec.  „Bolo nejaké informač-
né stretnutie s mestom, ale chýbali verejné pripomienky. Boli 
sme v tom, že stále platí odsúhlasený modrý variant, ktorý je 
zapísaný aj v územnom pláne mesta, ale z neznámych dôvo-
dov nie je zapísaný v územnom pláne Žilinského samospráv-
neho kraja. Mobilizujeme sa aj práve preto, lebo do konca 
roka sa prijímajú návrhy na zmenu územného plánu mesta. 
Občanom Komjatnej sa podarilo zabrániť R3, preto veríme, 
že sa to podarí aj nám,“ vysvetľuje Norbert Kustra.

Kameň úrazu: Jánoškova ulica 
NDS pripravila návrhy na skapacitnenie ciest I/59 a I/70 do 
doby vybudovania R3, podľa ktorých sú kritické miesta z hľa-
diska dopravy Jánoškova ulica a časť Široká – kde je údajne 
hustá premávka. Navrhuje sa vybudovať pre I/59 aj obchvat 
Jánoškovej ulice v trase R3 a v budúcnosti pre dobudovanie 
rýchlostnej cesty. „Ja ako Kubínčan viem, že je tam veľa áut, 
ale nejaké kolóny tam nepoznám. Nevideli sme žiadnu štú-
diu, ktorá by potvrdila, že doprava tam kolabuje. Paradoxne, 
my máme problém na ceste I/70, čo je cesta od Kraľovian po 
tzv. slimák, ktorý sa napája na I/59, a práve tu sa tvoria koló-
ny zo všetkých možných strán,“ namieta Kustra.

Aktivisti si pomohli vizualizáciami, ktorými ukázali jednot-
livé plány – zbúranie niekoľkých domov, ponad mesto nový 
viadukt, most nad domami či povedľa bytoviek, nevzhľadné 
protihlukové mantinely. Dolnokubínčania odmietajú, aby sa 
z ich mesta pod Chočom stalo mesto pod mostom.

Zástupcovia iniciatívy zverejnili aj vizualizáciu, ako by mohol 
vyzerať tunel v Srňacom – na sociálnej sieti získal podporné 
„lajky“, ale objavili sa aj názory, ktoré si neprajú výstavbu  
v tejto turistickej a rekreačnej zóne.

Norbert Kustra tiež upozorňuje, že ak by sa zrealizovali ná-
vrhy NDS, zanikla by súbežná cesta, ktorá je potrebná pri R3 
najmä v prípade dopravných nehôd, výstavby či opráv. Sú-
bežná doprava by sa tak podľa N. Kustru presunula priamo 
do centra cez Alej Slobody, kruhový objazd pri Lidli, cez Šte-
fánikovu ulicu, čo sú miesta, ktoré bojujú s kolónami už dnes. 
V špičke to znamená približne tisícsto áut za hodinu. Žiaden 
variant podľa miestnych prioritne nerieši cestný ťah od Kra-
ľovian do Dolného Kubína, ale z hornej Oravy do Ružomber-
ka. Rýchlostná cesta je v očiach N. Kustru väčšinou tranzitná 
(teda doprava len prechádza cez mesto, ale nezastavuje sa 
tu), čo podľa nespokojných obyvateľov Dolnému Kubínu ne-
prináša žiadne výhody. „To je len doprava, ktorá využíva naše 
mesto. My potrebujeme, aby Kubín bol dobre miesto pre ži-
vot, pre nás obyvateľov,“ ohradzujú sa.

Jednoznačne modrý variant
Norbert Kustra ako zástupca iniciatívy Rýchlostná cesta 
mimo mesta hodnotí plánovanú výstavbu R3 za najväčší zá-
sah do mesta za posledných štyridsaťpäť rokov. „Bude to mať 
svoje dlhodobé dopady a následky. Emisie a výfukové plyny 
zamoria celé mesto, najmä centrum, keďže Dolný Kubín leží 
v kotline. Nehovoriac o hluku, ktorý má dosah dvesto met-
rov. Rovnako viadukt a protihlukové zábrany narušia vzhľad 
mesta, muselo by sa zničiť niekoľko domov a budov. Tento 
zásah definitívne zemní vzhľad nášho mesta.“ Ak by sa Kubín-
čanom podarilo presadiť modrý tunelový variant, výrazne by 
sa tento projekt predražil. No sú toho názoru, že peniaze by 
sa nemali investovať len na ochranu prírody, ale aj na ochra-
nu človeka, preto avizujú, že sa chcú zúčastňovať rokovaní  
s mestom, NDS, ministerstvom a chcú byť súčasťou pracov-
nej skupiny, ktorá vznikne v meste.

Jedno zo stretnutí sa uskutočnilo už v pondelok 12. októbra. 
Tejto porady sa zúčastnil primátor Dolného Kubína Ján Príle-
pok (ktorý podporuje modrý tunelový variant), ďalší zástup-
covia mesta, poslanec NR SR Milan Kuriak, urbanista Miloš 
Diežka a Norbert Kustra. Ako uviedol na Facebooku, „všetci 
prítomní sa zhodli na tom, že mesto chce len modrý tune-
lový  variant a odmieta mestský variant, prípadne použitie 
I/59 ako  rýchlostnej cesty. Toto bude predložené vo forme 
uznesenia na najbližšom mestskom zastupiteľstve. Riešili sa 
aj konkrétne kroky, ako to presadiť na VÚC, ministerstve do-
pravy a na NDS. Aj poslanec Milan Kuriak nám vyjadril pod-
poru a prisľúbil pomoc. Urobil sa ďalší krok vpred – mesto je 
na našej strane, ale ukazuje sa,  že nebude vôbec jednoduché 
presadiť naše požiadavky. Bude to dlhý a ťažký boj, ale verím 
že uspejeme.“

Predpokladá sa, že R3 môže byť dokončená až v roku 2030. 
Zdalo by sa, že je to „hudba budúcnosti“, ale podľa N. Kustru 
treba túto problematiku riešiť už teraz. „Táto rýchlostná ces-
ta zamedzí rozvoju širšieho centra a pokojnému životu oby-
vateľov. Chceme, aby Dolný Kubín bol metropolou Oravy, nie 
dopravy.“

Noviny Kubín sa budú tejto téme pozorne venovať aj naďa-
lej, rovnako budeme zisťovať stanovisko Národnej diaľničnej 
spoločnosti a ďalších príslušných orgánov.

Matúš Demko
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I Do budovy, v ktorej momentálne sídlia, sa presťahovali  
v roku 1990. „Základy materskej školy položila pani riadi-

teľka Majka Hajduková, ktorá už, bohužiaľ, nie je medzi nami. 
Vtedy škôlku tvorili tri triedy a dve triedy fungovali ako jasle,“ 
povedala Eva Šaligová, riaditeľka MŠ Brezovec.

Výročie s deťmi oslávili v triedach 
Po zlúčení s 20-tou materskou školou sa stali deväťtried-
nou, no postupne znižovali počty tried, aby mali deti väčší 
komfort. Štyridsiate výročie oslávili v rámci možností, ktoré 
povoľujú opatrenia proti šíreniu koronavírusu. S výzdobou 
pomáhali aj rodičia. „Cez víkend nám ozdobili tekvičky, tak 
sme si nimi skrášlili celý areál. Pani kuchárky zas prichystali 
palacinky s ovocím a za peniaze od rodičov a ZRPŠ sme pre 
deti zakúpili džúsiky, lízanky a lentilky. Učiteľky to so škôlkar-
mi oslávili v triedach po svojom,“ vysvetlila Šaligová. 

K situácii pristupujú zodpovedne
Eva Šaligová je na pozícii riaditeľky už 16 rokov. Začínala ako 
učiteľka dvojtriednej škôlky v už spomínanej bytovke. „Naj-
krajšie je, keď vám niekto povie „ďakujem“ alebo je spokojný 
a v škôlke sa mu páči. Najdôležitejšie je, ak sú deti spokojné, 
chodia tam s radosťou a sú usmiate. To je najväčšie poďako-
vanie. Ďakujem rodičom, že sú zodpovední aj za naše deti. 
Ďakujem aj celému kolektívu, že pristupujeme k tejto situácii 
zodpovedne,“ ozrejmila riaditeľka MŠ Brezovec. 

redakcia

foto: redakcia

Materská škola na Brezovci v posledných dňoch oslávila 40. výročie. V roku 1980 
vznikla ešte ako dvojtriedna škôlka v bytovke na Nemocničnej ulici. Teraz ju v sied-
mich triedach navštevuje 153 detí. 

MŠ Brezovec oslávila 40 rokov

Pozrite si fotografie z kroniky škôlky 
a detské prednesy.
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Študenti pripravili  
Deň ruskej kuchyne

V rámci praktického výcviku žiaci študijného odboru kuchár, 
čašník a servírka zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb 
pripravili Deň ruskej kuchyne. V školskej reštaurácii varili a ser-
vírovali tradičné ruské jedlá. 

I „Sme radi, že sme sa mohli takýmto spôsobom prezento-
vať. Zvládame aj medzinárodnú gastronómiu a dúfam, že 

s ruskou kuchyňou boli zákazníci spokojní,“ povedal Peter 
Ištván, poverený riaditeľ SOŠ obchodu a služieb DK. 

Medzinárodné jedlá pripravovali už viackrát
Počas dní ruskej kuchyne v jedálnom lístku nechýbala tradič-
ná polievka boršč a tiež peľmene, mäsový závitok či rezne. 
Škola túto tradíciu začala už minulý rok, keď varili jedlá 
rôznych medzinárodných kuchýň. „Začali sme španielskou 
kuchyňou, pokračovali sme srbskou a plánujeme aj nemec-
kú, keď to bude možné. Budeme veľmi radi, ak nám naši zá-
kazníci dajú nejakú spätnú väzbu, aby sme sa mohli zlepšiť  
a sme vďační, že podporujú naše stredisko praktického vzde-
lávania, školskú reštauráciu na Radlinského ulici,“ doplnil zá-
stupca riaditeľa pre praktický výcvik Rastislav Michalica. 

redakcia; foto: redakcia

Žiaci ZUŠ P. M. Bohúňa skrášlili 
múr za domovom dôchodcov

V týchto dňoch dokončili svoje diela žiaci zo ZUŠ Petra Michala 
Bohúňa, ktoré vznikali na opornom múre v  Zariadení pre se-
niorov a domove sociálnych služieb v Dolnom Kubíne. Práve 
počas týždňa dobrovoľníctva tu skupina dobrovoľníkov po-
mohla premaľovať oporný múr a finálnu podobu mu dali práve 
mladí výtvarníci, ktorí sa zapojili do jeho skrášľovania. 

I „Sme veľmi radi, že sme mohli aspoň takto v týchto ťaž-
kých časoch spríjemniť okolie našim seniorom. Spod 

štetcov našich žiakov sa zrodila pôvabná krajinka, ktorá za-
iste prenesie tamojších obyvateľov do rozprávkových myšlie-
nok,“ povedal Michal Janiga, riaditeľ ZUŠ P. M. Bohúňa.

Okolo múru sa chodia prechádzať
Aktuálne v zariadení býva viac ako sto dôchodcov, ktorí často 
na svoje prechádzky využívajú chodník, ktorý sa nachádza 
okolo budovy. Zo zadnej strany sa nachádza tento betónový 
múr, ktorý bráni zosuvu pôdy. „Naši klienti využívajú práve 
tento chodník na bezpečnú a nerušenú prechádzku. Sivá plo-
cha už nepôsobila pekne, preto sme sa rozhodli skrášliť viac 
ako päťdesiatmetrovú časť. Na realizáciu sme využili finanč-
né prostriedky z Nadácie Tesco. Naším želaním je urobiť ešte 
ďalších päťdesiat metrov možno v budúcom roku,“ ozrejmila 
Tatiana Nesvadbová, riaditeľka Zariadenia pre seniorov a do-
mova sociálnych služieb v Dolnom Kubíne.  

Zariadenie uspelo s projektom Vymaľuj domov sociálnych 
služieb – Čarovný múr od Nadácie Tesco, v rámci ktorého 
dostali 1 300 eur na finálne namaľovanie múru. Piati dob-
rovoľníci z Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho 
kraja im prišli pomôcť so základným náterom bez nároku na 
odmenu.

redakcia
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I „Orava je môj srdcový región. Žijem na Orave, som lokál-
patriot. Toto moje súčasné pracovné zaradenie je logic-

kým vyústením mojej snahy ostať pri témach, ktoré sa týkajú 
umenia, architektúry a kultúry môjho regiónu, ktorý mám 
naozaj veľmi rád,“ povedal Michal Čajka, nový riaditeľ Orav-
skej galérie. 

Bude pokračovať v budovaní dobrého mena 
Vo funkcii riaditeľa sa najskôr chce oboznámiť s organizač-
nou, ekonomickou a odbornou situáciou v inštitúcii a bude 
sa usilovať zachovať výborné renomé, ktoré má galéria na 
Slovensku aj v zahraničí. „Je nastavená veľmi dobre, je to 
inštitúcia, ktorá žala úspechy. Predo mnou stojí výzva zacho-
vať tú latku, ktorú Oravská galéria má, a kontext, v ktorom 
je umiestnená. Mojou prvou víziou je udržať Oravskú galériu 
v tých pozíciách, v ktorých je a v ktorých ju prirodzene ľudia 
očakávajú a vnímajú, a to nielen z odbornej obce, ale aj z laic-
kej verejnosti, z okruhu priateľov a ľudí, ktorých Oravská ga-
léria oslovila, zaujala a sú jej naklonení,“ vysvetlil Čajka. 

Zbierkové predmety nestačí len vidieť
Oravská galéria vlastní takmer deväťtisíc zbierkových pred-
metov, s ktorými sa musí nový riaditeľ zoznámiť. Podľa neho 
to však neznamená jednotlivé diela iba vidieť. „Chcem nasať 
ich atmosféru, lebo okolo umeleckých diel a artefaktov sú 
určité príbehy. To nie je len ich ekonomická hodnota, tá je 
dôležitá i zaväzujúca, ale ide aj o príbeh, ktorý by som veľmi 
rád nejakým spôsobom nasal a dostal ho pod kožu. Pochopi-

teľne, Oravskú galériu netvoria len zbierkové predmety, ale 
aj národné kultúrne pamiatky, ktoré spravuje Oravská galéria 
– Slanický ostrov umenia, Galéria Márie Medveckej i mnohé 
expozície, najmä v Župnom dome,“ ozrejmil nový riaditeľ OG. 

Galéria bude naďalej využívať skúsenosti Evy Ľuptákovej 
Predošlá riaditeľka Eva Ľuptáková viedla inštitúciu 36 rokov. 
Jej nástupca dúfa, že aj naďalej bude galérii pomáhať svo-
jimi dlhoročnými odbornými skúsenosťami či orientáciou  
v umeleckom prostredí. „Oravská galéria je neskutočne spä-
tá s osobnosťou jej dlhoročnej riaditeľky, pani doktorky Evy 
Ľuptákovej, ktorú považujem za renomovanú odborníčku. Pri 
všetkej úcte a rešpekte ju vnímam ako veľmi dôležitú dámu 
Oravskej galérie. Dúfam a nádejam sa, že jej skúsenosti bude 
Oravská galéria využívať aj naďalej,“ vysvetlil Čajka. Zároveň 
zdôrazňuje dôležitosť kultúry aj v čase pandémie. Návštevní-
kov chce do galérie prilákať výstavami s aktuálnymi témami 
a kvalitnými dielami. „Navštevujte nás, aby táto galéria bola 
aj vašou galériou,“ dodal. V priestoroch Župného domu Orav-
skej galérie sú nainštalované dve expozície: Plusy a mínusy 
akvizičnej činnosti a výstava diel Ctibora Belana pri príleži-
tosti 100. výročia jeho narodenia. 

redakcia
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Michal Čajka vyštudoval dejiny umenia, okrem toho aj archeológiu a históriu.  
V Oravskom múzeu pôsobil ako historik umenia a archeológ a na Katolíckej univerzite 
prednášal dejiny výtvarného vizuálneho umenia. Evu Ľuptákovú vystriedal na pozícii ria-
diteľa Oravskej galérie. 

Michal Čajka: Chcem zachovať  
latku a kontext Oravskej galérie

Rozhovor s novým riaditeľom  
Oravskej galérie si môžete pozrieť 

po naskenovaní kódu.
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Komédia Tri grácie z umakartu 
naplnila MskS

Trpká komédia Tri grácie z umakartu v hlavných úlohách s he-
rečkami Kamilou Magálovou, Martou Sládečkovou a Petrou 
Polnišovou sa 15. septembra v Dolnom Kubíne stretla s nadše-
ním. Predstavenie v MsKS sledovala plná sála divákov. 

I Po uvoľnení opatrení to bolo prvé väčšie kultúrne poduja-
tie v interiéri. „Priznám sa, že pre mňa to bolo dojímavé, 

keď som videla vypredané hľadisko a ľudí s rúškami na tvári. 
Oni napriek obmedzeniam prišli a boli skvelí. Aj keď sme im 
nemohli vidieť do tváre, tak veľmi živo reagovali a bol to fan-
tastický pocit,“ konštatovala herečka Petra Polnišová. 

Hrali po dlhšej dobe 
Herečku Martu Sládečkovú potešil pohľad na plné hľadisko. 
„Páči sa mi, že ľudia boli disciplinovaní a obdivujem ich za to, 
že prišli v takom počte aj s rúškami. Vydržali to a boli úžas-
né publikum. Nám to dodáva veľa energie, aby sme to takto 
robili aj naďalej,“ dodala. Herečka Kamila Magálová potvrdi-
la, že po šiestich mesiacoch sa jej hralo výborne. „Už mám 
jedno predstavenie v Bratislave za sebou, ale toto bolo mimo 
hlavného mesta a my veľmi radi prídeme za divákmi aj sem. 
Niektorí nemajú možnosť často cestovať na predstavenia  
a také publikum je potom veľmi vďačné. Bolo to vidieť, ľudia 
boli srdeční, prijali nás, radi sa zabavili a bola plná sála, čo je 
pre nás umelcov to najviac,“ skonštatovala.

Komédia o nečakanom stretnutí, ktoré muselo prísť 
Príbeh komédie Tri grácie z umakartu je zasadený do ob-
dobia pred novembrom 1989. Marta Sládečková stvárňuje 
kaderníčku Martu, Petra Polnišová jej dcéru Evu a Kamila 
Magálová hrá tetu Helenu, ktorá sa kvôli dedičstvu po matke 
vracia po rokoch zo Švajčiarska. „Táto hra bola napísaná pre 
nás tri skoro ako na objednávku. Moja dcérka je Peťa Polni-
šová, s ktorou sme chudobné, máme také bežné starosti ako 
vydaj a také malé panelákové problémy. Zrazu príde teta zo 
Švajčiarska a nastáva prvá konfrontácia. Ja som nahnevaná, 
že odišla, má sa tam kráľovsky, no potom dej pomaly plynie  
a zisťujeme, že Kamila sa v tom Švajčiarsku vôbec nemá dob-
re. Na konci vyjde najavo, že my sme v tom malom umakarto-
vom jadre neboli o nič nešťastnejšie ako Kamila vonku,“ vy-
svetlila Marta Sládečková. „Život vo Švajčiarsku nebol až taký 
odlišný, pretože peniaze boli, zlatá klietka bola, ale neboli 
pri mne tí priatelia a rodina, ktorá vás podporuje v dobrom  
i zlom. Nakoniec sa ukázalo, že najlepšie je držať spolu, vždy 
to stojí za to byť pokope,“ dodala Kamila Magálová. 

Pandémia ovplyvnila kultúru aj v malých mestách
V čase pandémie sa v karanténe ocitla aj kultúra. No už aj 
mimo opatrení predovšetkým miestna a regionálna kultúra 
zápasila s problémami. Podľa herečiek je dôležité, aby sa po-
zornosť nesústredila len na veľké mestá a aby sa kultúra ne-
centralizovala iba na západ či východ krajiny. „Je nevyhnutné 
prinášať kultúrne podujatia práve do týchto miest, kde ne-
majú ľudia možnosť ísť do Bratislavy alebo Košíc každý deň. 
Podpora menších miest v tejto oblasti je naozaj zásadná. 
Odkazujem všetkým kompetentným, aby svoje rozhodnutia 
zvážili a držím palce, aby ste tento svoj boj vybojovali,“ kon-
štatovala Polnišová. „Otázka kultúry v dnešnej dobe je veľmi 
dôležitá, lebo za ľuďmi treba prísť, nestačí mať doma televí-
zor a rozhlas. Ľudia, keď vidia svojich známych hercov, tak im 
to robí dobre. Ja mám pocit, že aj týmto predstavením sme 
urobili divákom radosť a že im to dobre padlo. Ale aj nám to 
padlo dobre, takže ďakujeme pekne,“ doplnila Magálová. 

redakcia; foto: redakcia

20. ročník Florinovej jari 
V stredu 30. septembra na dolnokubínskej radnici vyhodnoti-
li jubilejný 20. ročník literárnej súťaže Florinova jar. Tento rok 
ocenili pamätným diplomom všetkých autorov, ktorí zaslali 
svoje básnické a prozaické práce. 

I „Organizácia nebola jednoduchá, hlavne kvôli koronaví-
rusu, ktorý nás všetkých straší. Napriek tomu sa zapojilo 

dosť ľudí. Nie je veľa takýchto súťaží a myslím si, že je dosť 
ľudí, ktorí by chceli písať, ale majú obavy a nevedia, či sa to, 
čo napíšu, bude vôbec niekomu páčiť. Takto majú aspoň ne-
jakú odozvu a možno ich to povzbudí do budúcnosti,“ pove-
dal Juraj Lukáč, spoluorganizátor Florinovej jari.

Miroslav Líška bol za svoju tvorbu ocenený 
Spoluorganizátor súťaže Miroslav Líška dostal pamätný list 
mesta Dolný Kubín za svoju dlhoročnú literárnu tvorbu a kul-
túrny prínos. „Dvadsať rokov, to je jedna etapa môjho života. 
Myslím si, že to tu chýbalo a je dobré, že sme so súťažou vy-
držali dvadsať rokov. Teraz dokončujem moju knižku poézie, 
volá sa Krivý kút a tiež prozaické dielo, ktoré je o myslení člo-
veka a psa. Publikácie by mali vyjsť na budúci rok,“ doplnil  
Miroslav Líška. Literárnu súťaž každoročne vyhlasuje mesto 
Dolný Kubín a občianske združenie Homo Erectus. Pri príle-
žitosti 20. výročia uviedli do života aj publikáciu Bibliofília 
Florinovej jari.

redakcia; foto: redakcia
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I „Motivácií bolo viac. V tomto meste 
pôsobím už dvadsať rokov a dlhodo-

bo pracujem aj v oblasti kultúry, vzde-
lávania, venujem sa rôznym podobným 
aktivitám. Povedal som si, že ak môžem 
ponúknuť niečo, čo by pomohlo, tak 
treba do toho ísť. Tak som do toho šiel,“ 
ozrejmil Roman Večerek, nový riaditeľ 
Oravskej knižnice Antona Habovštiaka.

Plánuje vytvoriť modernú inštitúciu
Podľa nového riaditeľa má knižnica 
dlhú tradíciu a v regióne, ale aj na celom 
Slovensku je vnímaná pozitívne, preto 
by chcel ďalej stavať na jej dobrých zá-
kladoch. Zároveň ju však plánuje zmo-
dernizovať. „Mojím cieľom je z knižnice 
Antona Habovštiaka urobiť modernú 
inkluzívnu inštitúciu, ktorá bude kul-
túrnou ustanovizňou v regióne. Určite 
sa chceme popozerať po podobných 
inštitúciách na Slovensku, v Čechách,  
v okolitých krajinách a zistiť, čo funguje, 
prináša niečo nové, či už je to elektro-
nizácia, digitalizácia alebo nové služby, 
ktoré knižnice v rôznych častiach sveta 
ponúkajú,“ vysvetlil Roman Večerek. 

Chce, aby ľudia ku knižnici vzhliadali
Tradičné podujatia, ktoré knižnica pra-
videlne organizuje, budú pokračovať aj 
naďalej. Nový riaditeľ sa tiež bude usilo-
vať hľadať spôsoby, ako prilákať nových 
návštevníkov a čitateľov. „Kedysi boli 
knižnice miesta, ku ktorým ľudia vzhlia-
dali. Išli tam, pretože chceli vzdelanie, 
informácie a dnes je kultúrnych usta-
novizní viacej. Budem sa usilovať vrátiť 
knižnici pôvodný status, aby sem ľudia 
prišli preto, lebo to je inštitúcia, ktorá 
im tieto veci ponúka. Čitateľov lákať ne-
treba, tí sem prídu. No my chceme pri-
tiahnuť ďalších,“ vysvetlil Večerek. 

Aj počas pandémie je bezpečná
Aj keď ľudia môžu využiť možnosť čítať 
voľne dostupné e-knihy a digitalizo-
vané publikácie na internete, záujem  
o fyzický kontakt s tlačenou knihou 
podľa neho neklesá. Knižnica plne po-
skytuje svoje služby aj počas pandémie. 
„Ľudia hľadajú miesta, kde môžu ísť  
a kde sa cítia bezpečne. Knižnica im ta-
kýto priestor poskytuje. Pre mňa osob-
ne bola knižnica od malička miestom, 

kde som chodil rád preto, že som sa 
rád učil nové veci a vzdelával. Knihov-
níci boli ľudia, ktorí vždy, keď som sa 
opýtal, vedeli odpoveď,“ konštatoval 
nový riaditeľ Oravskej knižnice Anto-
na Habovštiaka. V posledných dňoch 
otvorili v knižnici novú výstavu, ktorá 
predstavuje tvorbu Petra Martiša a Na-
sti Jányovej.

redakcia

foto v spodnej časti strany: R. Večerek ako zdravotný klaun. (redakcia)

Vyštudoval bábkové herectvo, v oblasti kultúry sa pohybuje už vyše dvadsať rokov a v poslednej 
dobe pôsobil ako zdravotný klaun združenia Červený nos Clowndoctors, ktoré prináša smiech 
deťom v nemocniciach. Petra Hubu vystriedal vo funkcii riaditeľa Oravskej knižnice Antona Ha-
bovštiaka Roman Večerek.

Roman Večerek: Knihovníci poznali 
vždy na všetko odpoveď

Pozrite si rozhovor 
s novým riaditeľom 

Oravskej knižnice.
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Kubínsku hudobnú 
jeseň zastavili proti-
covidové opatrenia

Medzinárodný festival Kubínska hudob-
ná jeseň (KHJ) píše už svoj 17. ročník. 
Organizátori pripravili 12 koncertov,  
z čoho prvé dva sa uskutočnili už koncom 
septembra. Kvôli pandémii však museli 
meniť dramaturgiu, prispôsobiť poduja-
tia novým opatreniam a festival prerušiť.

I „Doteraz sa nám podarilo zrealizo-
vať prvé dva koncerty. Pri otvára-

com koncerte Štátneho komorného 
orchestra sme očakávali veľkú účasť, 
no, bohužiaľ, sme mohli pustiť do sály 
len päťdesiat ľudí. Na druhom koncerte 
sa predstavil husľový virtuóz Milan Paľa 
spolu s klavírnym sprievodom Ladisla-
va Fančoviča. Dávame nateraz určitú 
časovú pauzu, kým sa situácia nezačne 
lepšie vyvíjať,“ povedal Leonard Vajdu-
lák, organizátor KHJ.

Festival je venovaný Beethovenovi
Ďalšie koncerty budú po uvoľnení 
opatrení komornejšie s menej počet-

ným obsadením. Väčšina zahraničných 
umelcov musela svoje vystúpenia kvô-
li pandémii zrušiť, preto do Dolného 
Kubína pricestujú väčšinou len slo-
venskí a českí hudobníci. Tento ročník 
festivalu vzdáva hold Ludwigovi van 
Beethovenovi. Nemeckého hudobné-
ho skladateľa z obdobia klasicizmu si 
pripomenú na klavírnom a husľovom 
koncerte. „Zatiaľ máme potvrdené-
ho Mareka Kľúčika, ktorý je bývalý 
absolvent Základnej umeleckej školy 
P. M. Bohúňa. Prispeje svojím recitálom  
k oslave 250. výročia narodenia Ludwi-
ga van Beethovena. Plánujeme aj kla-
vírny recitál Mateja Arendárika, na 
ktorom by mal prezentovať nové CD  
s názvom Matej Arendárik hrá Brahmsa, 
ktoré vydalo naše umelecké centrum,“ 
vysvetlil Vajdulák.

Premiéra hudobníkov s lutnami
11. októbra sa v kostole v Kňažej usku-
točnil koncert Českej lutnovej spoloč-
nosti, diváci ho mohli sledovať pro-
stredníctvom online prenosu. V rámci 
festivalu predviedli hru na lutnách 
vôbec po prvýkrát. „Je to malé zosku-
penie, ktoré hrá renesančnú hudbu. 
Za posledné tri alebo štyri roky je to 

tradičný koncert, ktorý organizujeme  
v Kňažej a stretáva sa s veľkou obľubou. 
Aj napriek tomu, že situácia je takáto, 
je veľmi dôležité, aby sme neprerušili 
našu činnosť, pretože by to mohlo mať 
do budúcna negatívne následky. Uro-
bíme všetko pre to, aby ľudia, ktorí sú 
fanúšikmi a ktorí obľubujú hudobné 
umenie, mali možnosť aj za obmedze-
ných podmienok naďalej prijímať takú-
to duševnú potravu,“ ozrejmil Vajdulák.

redakcia; foto: redakcia

Peter Huba uviedol 
poslednú knihu  

ako riaditeľ knižnice
Posledný septembrový pondelok v Orav-
skej knižnici Antona Habovštiaka uviedli 
do života knihu Petra Hubu – V dianí ply-
núcich časov. Publikácia vznikla k sto-
ročnici Miestneho odboru Matice sloven-
skej v Dolnom Kubíne, no pojednáva aj  
o histórii mesta. Bola to zároveň posled-
ná kniha, ktorú Peter Huba predstavil 
ako riaditeľ knižnice. 

I „Je to história Dolného Kubína za 
posledných 100 rokov. Hlavný ná-

zov je V dianí plynúcich časov, pretože 
je to prepojenie, ktoré bolo povedzme  
s Hviezdoslavovou besedou alebo iný-
mi spolkami, a neskôr aj s ďalšími, ktoré 
vznikali, a vytváralo obraz Dolného Ku-
bína,“ povedal Peter Huba, autor.

Autor dostal námet na ďalšiu publi-
káciu o P. O. Hviezdoslavovi
Autor pri študovaní materiálov navští-
vil niekoľko archívov. Počas skúmania 

natrafil na nové zvláštnosti a prekva-
pilo ho, ako málo vie verejnosť naprí-
klad aj o Hviezdoslavovi. „Robil som  
v roku 2008 monografiu Dolného Kubína  
a predtým ďalšie, tak som myslel, že ma 
už nič neprekvapí. Dozvedel som sa veľa 
nového a povedal som si, že nemôžem 
umrieť skôr, ako by som napísal aj kni-
hu o P. O. Hviezdoslavovi. Chcem o ňom 
napísať ako o človekovi, no budem sa 
venovať aj jeho tvorbe,“ ozrejmil Peter 
Huba. Predseda Miestneho odboru Ma-
tice slovenskej v Dolnom Kubíne Martin 
Zembjak tento počin ocenil. „V publiká-
cii sa zobrazuje kultúra v meste Dolný 
Kubín za sto rokov. Sústredila sa tu aj za 
veľkej podpory Matice slovenskej alebo 
ju prevádzkovali členovia miestneho 
odboru,“ povedal Martin Zembjak.

Predstavil ochotnícke divadlo
Publikácia V dianí plynúcich časov ob-
sahuje množstvo fotografií, ktoré ešte 
neboli použité. Peter Huba v diele pribli-
žuje aj ochotnícke divadlo, ktoré úzko 
súviselo s miestnym odborom Matice 
slovenskej. „Neexistovali rozhlas a te-
levízia, takže ľudia obdivovali divadlo.  
Hrávalo sa v miestnom odbore, kde 

pracovali ľudia, ktorí boli aj režisérmi  
a aj dobrými hercami. Práve táto čin-
nosť bola osvetová, divadlo zohrávalo 
dôležitú úlohu a dolnokubínske obe-
censtvo to veľmi pozitívne prijímalo,“ 
vysvetlil Peter Huba.

Peter Huba pôsobil ako riaditeľ knižni-
ce Antona Habovštiaka od roku 2008. 
Je zostavovateľom mnohých mono-
grafií oravských miest a obcí, autorom 
populárno-náučných publikácií i roz-
právkových kníh, regionálnych poves-
tí, historických či životopisných próz. 
Momentálne má rozpracovaný román 
s názvom Priehrada o Oravskej priehra-
de, mal by vyjsť do konca roka.

redakcia; foto: redakcia

Po naskenovaní kódu  
uvidíte ukážky z koncertov.
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I V deň desiateho výročia oslobodenia našej dolnej Oravy  
a jej okresného sídla Dolného Kubína 5. apríla (1955) ko-

nali sa v meste spomienkové slávnosti. Ráno o 5. hodine bol 
slávnostný budíček SVÄZARM-u (pozn.: spoločenská organi-
zácia Sväz pre spoluprácu s armádou) a večer o 18. hodine 
sa kládli vence k Stalinovej soche. O 20. hodine konala sa  
v Dome osvety slávnostná akadémia s bohatým kultúrnym 
programom. Podieľali sa na ňom takmer všetky zložky Ná-
rodného frontu (pozn.: združenie štátom povolených maso-
vých a záujmových organizácií).

Tiež pri tejto jubilejnej príležitosti a pamiatke sa prevádza-
la akcia okrášľovania miest a dedín pod heslom „Za krajší 
vzhľad našich miest a obcí“. Táto akcia prebiehala aj u nás 
a dňom 9. mája skončila sa 1. etapa prác. V celom okrese sa 
zúčastnilo na tejto akcii 14 890 obyvateľov dolnej Oravy a pri-
jalo 3 070 socialistických záväzkov. Z týchto sa do polovice 
septembra splnilo 2 644 v hodnote 2 060 000,- Kčs. Občania 
odpracovali na akcii 109 816 brigádnických hodín na rozlič-
ných prácach a rôznych brigádach.

Veľkým dňom pre našich požiarnikov bol 24. júl (1955). Na 
Krajskom letisku v Orlovej pri Považskej Bystrici sa konala sú-
ťaž najlepšieho družstva v ČSR. V kategórii mužov dobrovoľ-
ných požiarnych zborov v Žilinskom kraji sa stalo absolútnym 
víťazom požiarne družstvo z DK. Získalo 573 bodov. Družstvo 
bolo odmenené štandardou najlepšieho požiarneho družstva 
v kraji a ako vecný dar dostali jeho príslušníci gramorádio.

Za účelom novej úpravy vodovodu bolo mesto toho roku 
(1955) znova rozkopané. Takmer všetky asfaltové chodníky 
boli zahádzané zeminou a ulice rozkopané po jednom úseku.

V týchto dňoch (apríl 1956) ukončil Doprastav n. p. zo Žiliny 
úpravu a výstavbu novej cesty v Hlbokom potoku smerom  
k Oravskému Podzámku. Odstránili nebezpečnú zákrutu, 
zlikvidovali a umelým násypom vyrovnali. Na tomto mieste 
bolo mnoho autohavárií a nešťastia v jazde cestujúcich, naj-
mä cudzincov.

Významným uskutočnením plánovanej výstavby bolo preve-
denie úpravy koryta rieky Oravy pri Istebnom pod názvom 
„Prepich“. Stavebné práce sa ukončili 26. júla (1956), o me-
siac skôr, ako bolo plánované. V tento deň prerazili posled-
ný úsek nového koryta rieky Oravy. Takto bola získaná nová 
pôda na výstavbu ďalších objektov podniku Kovohuty Isteb-
né. Takto sa zachránia stovky hektárov pôdy, každoročne 
zaplavovanej rozvodnenou Oravou. Práce na tomto veľkom 
podnikaní konali sa už niekoľko rokov. Tok rieky Oravy sa vy-
rovnal. Od samej zákruty do Istebného po Párnicu ostalo len 
mŕtve rameno.

Vážne udalosti, ktoré sa odohrávali v týchto dňoch (október 
1956) v Maďarsku a Poľsku, prirodzene znepokojovali aj oby-
vateľov nášho mesta. Po uliciach konali strážnu službu vojaci 
miestnej posádky. 

Alej slobody 1959. Foto: Ján Brodňanský

V pravidelnej rubrike našich novín Vám priblížime život v našom meste v rokoch 
1955 - 1959 z pohľadu vtedajšieho kronikára. Išlo o obdobie upevňovania moci 
komunistickej strany v spoločnosti, o obdobie stalinizmu, politických procesov, 
potláčania súkromného roľníctva, ale na druhej strane tiež o obdobie budovania 
priemyslu na Orave. 

Zápisky z mestskej kroniky - 1955 — 1959
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Behom tohoto roku (1956) vytvoril sa pri Okresnej ľudovej 
knižnici literárny krúžok. Jeho členmi boli: Július Dzurek, Pe-
ter Škrabák, Mária Kavuliaková, Mikuláš Gacek, Ján Halaša, 
Mária Jelínková, Ján Šlosar, Ľudovít Rázga, V. Holub, Dana 
Vašátková, J. Zvrškovec. Všetci členovia krúžku sa schádza-
li raz za mesiac v čitárni Okres. ľud. knižnice. Pri príležitosti 
Hviezdoslavovho Kubína prispel bohatými literárnymi prí-
spevkami do „Oravského roľníka“. Krúžok po čase nevyvíjal 
žiadnu činnosť a prestal jestvovať.

Nový rok (1957) však začíname chrípkovou epidémiou. Vý-
duchom alebo nákazou dostal sa medzi našich občanov  
i celej vlasti zvláštny druh tzv. ázijskej chrípky. Táto epidémia 
zachvátila aj iné európejské štáty, najmä našich susedov zo 
všetkých svetových strán.

Cez letné mesiace (1957) prevádzal sa v meste rozsiahly ná-
bor aktívnych roľníkov pre spoločné hospodárenie v JRD. 
Všetky tieto agitácie boli však neúspešné. Starých kubín-
skych roľníkov ťažko bolo presviedčať, keď mladí opustili 
poľnohospodárstvo a odišli za lepšou skyvou chleba do no-
vovybudovaného priemyslu, podnikov a závodov. Všetko úsi-
lie agitačných prác bolo touto skutočnosťou zmarené.

Hneď začiatkom januára t.r. (1958) začalo sa s prípravou na 
výstavbe diaľnice popri cintoríne a súčasne aj s prípravnými 
prácami na výstavbu sídliska Kovohuty Istebné pod cintorí-
nom. Úprava terénu vyžaduje odstránenie všetkých objektov 
na oboch stranách doterajšej cesty poza humná mesta. Tieto 
práce sa aj začali a úspešne pokračujú. Ťažkosti, ktoré sa vy-
skytli vo výstavbe, sa postupne odstraňujú, takže pracovníci 
Doprastavu n. p. Žilina, ktorý výstavbu prevádza, nie sú vo 
svojich prácach zdržovaní.

Exhumácia na spodnej časti cintorína sa začne už v prvých 
dňoch mesiaca februára t.r. Veľké ťažkosti sa vyskytli pri 
tejto likvidácii spodnej časti cintorína, najmä kde pocho-
vať vykopané mŕtvoly, nakoľko voľných miest na cintoríne 
je už málo. I po prekonaní tejto ťažkosti treba sa rozhodnúť  
o rozšírení cintorína. Rada NV (pozn.: Národného výboru) 
sa už aj s tou to otázkou zaoberala a navrhla rozšírenie sta-
rého cintorína smerom na juh. Súčasne sa ukázala potreba 
zriadiť novú cestu aj do poľa, nakoľko doterajšia poľná cesta 
popri cintoríne bude zrušená pre zníženie polohy diaľnice asi  
o 4 metre. Návrh prevádzky novej cesty je popri Kozáčikovi, 
smerom ku cintorínu. Potrebné je už len rozhodnúť, že na 
ktorých parcelách ju vybudovať, ako aj to, ktorým smerom 
potom ešte ďalej rozšíriť cintorín. Na GO cintorína sa schválil 
obnos 140 000,- Kčs.

Prednosti socialistickej sústavy oproti sústave kapitalistic-
kej sú čoraz jasnejšie a výraznejšie. Aj u nás sme všetky sily 
sústredili na zveľaďovanie našej domoviny. Sme omnoho 
bohatší ako minulého roku. Pribudlo u nás mnoho nových 
závodov, podnikov, obytných domov, poľnohospodárskych  
a priemyselných objektov.

Keď len tak letmo pozrieme sa na danú situáciu v našom 
meste, vidíme spoločné úsilie na meradlách kladov i záporov. 
Nedostatočne sme zaisťovali poľnohospodársku výrobu a do-
dávky, lebo výkup zemiakov splnili naši roľníci len na 99,5 %, 

výkup hovädzieho dobytka na 95 %, bravčového mäsa na 
88 %, sena na 101 %, vajec na 117 %, ale mlieka na 99 %.

Zaujímavý prípad sa stal 12. mája (1958) pri Bystričke, ne-
ďaleko Párnice. Vyhladovený rys hnal pred sebou cez rieku 
Oravu srnu a vbehol pod idúci vlak, ktorý ho aj usmrtil. V ne-
deľu 1. februára (1959) začali sa slávnostnou manifestáciou  
v Dolnom Kubíne oslavy Pavla Országha Hviezdoslava, jubi-
lanta československého mierového hnutia a 40. výročia vyda-
nia jeho Krvavých sonetov. 

O význame osláv a diele P. O. Hviezdoslava prehovoril na ma-
nifestácii povereník školstva a kultúry Vasil Biľak, ktorý me-
dzi iným povedal: „V dejinách každého národa sú dni a osob-
nosti, na ktoré sa nezabúda, ale naopak, ich význam a sláva 
odstupom času rastú. Tak je to i v prípade Pavla Országha 
Hviezdoslava, keď dnes spomíname 110. výročie jeho naro-
denia. Súčasne s tým nie je možné nespomenúť aj 10. výročie 
„Hviezdoslavovej akcie“, ktorá sa začala z podnetu KSČ a na 
priamy pokyn Klementa Gottwalda. Je to priam symbolické, 
ale tiež úplne zákonité, že najvyššie ocenenie Hviezdoslavovi 
sa dostalo práve od KSČ a od prvého robotníckeho preziden-
ta slobodného ľudovodemokratického Československa. Nik-
to iný si neváži a nechráni skutočné umenie a kultúru tak, ako 
to robia komunistické strany. Nemôže byť ani ináč. Naša stra-
na vyrástla z pracujúceho ľudu, svoje korene má v ľude, slúži 
svojmu ľudu, a preto vie oceniť každého, kto pomáha ľudu  
v jeho boji za krajší zajtrajšok. 

Hodnotenie Hviezdoslava však nesmie byť jednostranné. 
Vieme, že tento vzdelaný velikán sa nevedel vzdať pomýlenej 
kresťanskej filozofie. Nebolo to ani natoľko jeho vinou, ako ne-
šťastím, vyplývajúcim z tých našich „zatratených pomerov na 
okraji európskej civilizácie, z toho, že ani Hviezdoslav nemohol 
preskočiť zaostalosť svojej doby. A práve toto jeho nešťastie  
i nešťastie celého národa veľmi pohotove začala zneuží-
vať buržoázia za takzvaného slovenského štátu. Navonok 
sa slovenská buržoázia hlásila k odkazu básnika, v skutoč-
nosti však ho prekrútila a hanebne pošliapala. Pripisovala 
Hviezdoslavovi to, proti čomu sám bojoval.

Dnešné Slovensko prekonáva všetky sny básnikove. Hviezdo-
slavova Orava, dnes šťastná a rozkvitajúca, je toho najlepším 
dôkazom. Šťastlivá je naša súčasnosť, ale ešte krajšie sú naše 
perspektívy, naša budúcnosť. V týchto dňoch prežívajú nielen 
národy Sovietskeho zväzu, ale i my a pracujúci celého sveta, 
významnú udalosť. Prebieha XXII. zjazd KSSS, ktorý vojde do 
dejín ako zjazd budovateľov komunizmu. Perspektívy rozvoja 
národného hospodárstva, vedy a kultúry, obsiahnuté v správe 
súdruha Chruščova, znamenajú, že už v dohľadnej budúcnos-
ti dosiahne svetová socialistická sústava absolútnu prevahu 
nad kapitalizmom. Úspechy SSSR hlboko súvisia so životom  
a rozvojom našej republiky, s úspešným dovŕšením socia-
listickej výstavby v našej vlasti. Náš ľud pod vedením svojej 
rodnej KSČ premieňa na skutočnosť i tie najsmelšie sny bás-
nikov. Kiež by boli básnici, ktorí by vedeli verne ospievať sú-
časnú hrdinskú veľkolepú epochu nášho ľudu.“

 originálny zápis z mestskej kroniky z rokov 1955 - 1959 
spracoval Vladimír Adamec, kronikár mesta 

text reflektuje dobu, nie názorové presvedčenie redakcie
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I Uzavreté sú všetky stredné školy, 
fitnescentrá, kúpaliská, aquaparky  

i sauny. Obchody a nákupné centrá 
pustia jednu osobu na 15 metrov štvor-
cových. V reštauráciách sa už vo vnútor-
ných priestoroch zákazníci nenajedia  
a jedlo im zabalia so sebou. Pre senio-
rov nad 65 rokov platí vyhradený čas na 
nákup v potravinách. Kostoly ostávajú 
otvorené len pre šesť veriacich súčasne. 
Končia aj takmer všetky športové ligy.  

Situácia je vážna, no ostatné oravské 
okresy sú postihnuté viac
 „V okrese Dolný Kubín sa nám zhoršuje 
epidemiologická situácia, počty pozi-
tívnych narastajú. Vnímame to v rámci 
celoslovenskej epidemiologickej situá-
cie a tiež v dôsledku blízkosti okresov 
Námestovo a Tvrdošín, kde bol výskyt 
podstatne vyšší,“ skonštatovala riadi-
teľka Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v D. Kubíne (RÚVZDK) 
Mária Varmusová. Podľa prednostu 
Okresného úradu DK Pavla Ľorka nie 
je situácia v okrese taká kritická ako  
v Námestove a Tvrdošíne. „Samozrej-
me, netreba však podliehať sebaklamu, 
pretože je to naozaj vážne, aj keď mo-

mentálne sa to ešte dá zvládať. Nášmu 
okresu možno pomohlo, že tu nie sú až 
tak početné rodiny. V Námestove boli 
veľké svadby a rodinné oslavy. V Tvr-
došíne sa zas vyskytlo prvotné ohnisko 
nákazy kvôli autobusovému zájazdu do 
Chorvátska. No Oravu treba brať ako 
celok, preto aj Dolný Kubín zaznamenal 
rapídny nárast infikovaných,“ vysvetlil. 

Hygienikom prišli pomôcť vojaci
Zamestnancom RÚVZDK, ktorí dohľa-
dávajú kontakty a kontrolujú dodržia-
vanie nariadení, pomáhajú od tohto 
týždňa aj desiatky vojakov z 11. Mecha-
nizovaného práporu z Martina. „Naši 
príslušníci sú rozdelení do dvoch odvet-
ví. Jedno pozostáva z technického cha-
rakteru, kde profesionálni vojaci plnia 
úlohy spojené s asistenciou na infolin-
ke, s trasovaním kontaktov a poskytujú 
potrebnú pomoc pracovníkom úradu. 
Časť vojakov je v teréne, kde asistujú 
pracovníčkam úradu a pomáhajú kon-
trolovať dodržiavanie opatrení,“ pove-
dal poručík Martin Roš z 11. Mechanizo-
vaného práporu Martin OS SR. „Už sme 
nestíhali dohľadávať všetky kontakty 
pozitívnych osôb, preto to vítame ako 

veľmi prínosné rozhodnutie. Pomáhajú 
nám telefonovať, dvíhať linky a komu-
nikovať s občanmi,“ dodala Mária Var-
musová. 

Karanténne miesta zatiaľ nezriadili
V porovnaní s prvou vlnou pandémie, 
ktorá zasiahla Slovensko v jarných me-
siacoch, nefungujú v dolnokubínskom 
okrese žiadne štátne karanténne zaria-
denia. „Na Orave bola, na základe po-
žiadavky zdravotníkov z Trstenej, snaha 
o vytvorenie karanténneho strediska 

foto: redakcia

Pandemická situácia na celom Slovensku sa výrazne zhoršila. Orava hlási najvyššie denné prí-
rastky nakazených. Výnimkou nie je ani okres Dolný Kubín, kde na pomoc hygienikom prišli aj 
vojaci. Od 15. októbra na celom území Slovenska platí núdzový stav a sú zavedené prísne opat-
renia. Podľa nariadení Ústredného krízového štábu platí zákaz zhromažďovania a organizovania 
hromadných podujatí a rúško je potrebné už aj v exteriéri.

Obmedzenia z jari sú späť
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v jednom súkromnom zariadení vo Vi-
tanovej, no nepodarilo sa to. Mali sme 
informáciu, že Ministerstvo vnútra SR 
pripravuje tri druhy karanténnych za-
riadení, no je to zatiaľ v štádiu príprav,“ 
vysvetlil Pavol Ľorko. 

Krízový štáb mesta nariadil ďalšie 
opatrenia
Na aktuálnu situáciu zareagoval aj krí-
zový štáb mesta. Opatrenia sa sprísni-
li v materských i základných školách  
a v domovoch sociálnych služieb. „Zru-
šili sme ranný školský klub detí, no ob-
medzili sme jeho činnosť len pre prvý 
až tretí ročník základnej školy, aby sme 
vyhoveli rodičom. Takisto sme školský 
klub detí obmedzili 16. hodinou a roz-
hodli sme, že centrá voľného času až 
do odvolania rušia svoju činnosť. Za-
kázali sme aj poskytovanie telocviční 

na prenájom pre športovcov,“ povedal 
Michal Švento, vedúci odboru škol-
stva, kultúry, mládeže a športu MsÚ DK.  
„V zariadeniach sociálnych služieb platí 
zákaz návštev, v rámci ambulantných 
sociálnych služieb rozhodol krízový 
štáb o uzatvorení činnosti v denných 
centrách. Terénne sociálne služby ako 
opatrovateľská služba, rozvoz obedov, 
či prepravná služba sú naďalej zabezpe-
čované,“ dodala Eva Palugová, vedúca 
odboru soc. vecí a rodiny MsÚ DK.

Občanom je k dispozícii infolinka na 
pomoc v núdzi
Ak by ste potrebovali pomoc, chcete 
pomáhať alebo poznáte niekoho, kto 
pomoc potrebuje, mesto zverejnilo 
infolinku na pomoc v núdzi pre oby-
vateľov Dolného Kubína. Dovoláte sa 
na ňu každý deň od ôsmej do štrnástej 

hodiny. „Opatrenia sme prijali s úmys-
lom, aby sme zastavili rast počtu na-
kazených a zbožne si želáme, aby nám 
začali čísla klesať. Opatrenia – rúško  
a odstup sú zatiaľ najúčinnejšie, keďže 
neexistuje efektívna liečba na ochore-
nie COVID-19. Preto spoluobčanov pro-
síme o dodržiavanie opatrení,“ doplnila 
Mária Varmusová. 

Pilotné testovanie na Orave
V čase uzávierky októbrového čísla ma-
gazínu Kubín sa aktuálne pripravovalo 
pilotné - celoplošné testovanie na prí-
tomnosť COVID-19 v troch oravských 
okresoch Dolný Kubín, Námestovo  
a Tvrdošín. O jeho priebehu a výsled-
koch vás budeme informovať v najbliž-
šom čísle.

redakcia

Tehos už viac ako 
mesiac vykuruje, 
využíva biomasu

Podľa vyhlášky Ministerstva hospodár-
stva sa začína vykurovacia sezóna od 
1. septembra a trvá do 31. mája. Na to, 
aby dodávateľ tepla začal s vykurovaním 
však musí denná teplota klesnúť dva dni 
po sebe pod 13 stupňov Celzia. Tieto 
podmienky nastali v Dolnom Kubíne už 
17. septembra a spoločnosť TEHOS spus-
tila dodávku tepla na vykurovanie.

I „Centrálne zásobovanie teplom 
(CZT) je prevažujúci systém v mes-

te Dolný Kubín. Máme účinné CZT – to 
znamená, že viac ako 50 percent dodáv-
kového tepla je vyrobeného z drevnej 
štiepky, ktorá je obnoviteľným zdrojom 
energie. Ten pomer u nás je vyšší – 80 
percent štiepka a 20 percent zemný 
plyn,“ vysvetlil Stanislav Vilček, konateľ 
spoločnosti TEHOS, s. r. o. Zároveň do-
dal, že ide o ekologické riešenie, ktoré 
nezanecháva uhlíkovú stopu a tým pá-
dom sa menej znečisťuje ovzdušie. 

Sú hlavným dodávateľom tepla v DK
Spoločnosť TEHOS dodáva teplo na 
vykurovanie a teplo na prípravu tep-
lej vody pre 173 odberateľov. Z toho 
110 je spoločenstiev vlastníkov bytov, 
ktoré odoberajú viac ako 65% z celko-
vého dodávkového tepla. Zvyšných 63 
odberateľov tvoria rôzne organizácie  

a podnikatelia. „Okrem výnimiek je šesť 
bytoviek odpojených a ostatné sú pri-
pojené na spoločnosť TEHOS, ktorá im 
zabezpečuje plný komfort. Keď sú neja-
ké problémy, stačí osloviť náš dispečing 
a zamestnanci sú k dispozícii,“ povedal 
Stanislav Vilček. 

Spotrebu zisťujú novými meradlami
V zmysle smernice Európskeho parla-
mentu o energetickej efektívnosti za-
čala spoločnosť TEHOS inštalovať popri 
postupnej výmene meračov meradlá 
s diaľkovým odpočtom. Odberateľ tak 
bude získavať pravidelné a detailné 
informácie o svojej spotrebe. „Najstar-
šie 15-ročné merače sa zamieňajú za 
nové, ktoré sú presnejšie s možnosťou 
diaľkového odpočtu. Naši pracovníci 
za nimi nebudú musieť prichádzať len 
za účelom odpočtu. Budeme vedieť 
stanoviť hodinové špičky, ktoré starý 
systém neumožňoval. Je to aj príprava 
na rok 2022, keď sa od 1. januára faktu-
rácia rozšíri o ďalšie povinné dáta, ktoré 
musíme my – dodávatelia uvádzať. Ide  
o predchádzajúcu spotrebu – prie-
mernú spotrebu, spotrebu za aktuálny 
mesiac, informácie o produkcii CO2  
a o zmesi paliva,“ dodal S. Vilček. 

Pandémia kúrenie neovplyvní
V súvislosti so súčasnou pandemickou 
situáciou prijal TEHOS viaceré opatre-
nia. Dodávka tepla tak nie je a ani ne-
bude v budúcnosti ohrozená. „Vstup do 
každej budovy je opatrený, zabezpečili 
sme dostatok ochranných pomôcok 

a kuriči pracujú v uzavretom režime,“ 
ozrejmil Stanislav Vilček.

Cena tepla za rok 2019 bola 22,037 eur 
s DPH za GJ a v roku 2020 je na úrovni 
23,934 eur za GJ, čo je mierny nárast. 
Cena za rok 2020 však zatiaľ nie je sta-
novená podľa skutočného odberu a ná-
kladov, ale podľa schváleného návrhu 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. 
Skutočnú cenu tepla budeme poznať 
najneskôr do konca marca bud. roka.

redakcia; foto: redakcia

Načítajte kód  
a pozrite si reportáž.
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I Koncom minulého roka boli v časopise slovenských kach-
liarov a kominárov INSPIRE NEWS zverejnené dva pole-

mické články od autora Ing. Róberta Šalvatu. Prvý s titulom 
Teplo z dreva, obnoviteľné, domáce, CO2 neutrálne a druhý 
Znečisťujú krby a kachľové pece životné prostredie? V prvom 
sa konštatuje, že vykurovanie rodinných domov drevom pro-
stredníctvom moderných akumulačných pecí a krbov patrí 
medzi najekonomickejšie, najekologickejšie a najzdravšie 
formy kúrenia. V druhom príspevku autor kriticky poukazu-
je na to, že súčasné metódy, ktoré definujú podiel lokálnych 
kúrenísk na znečistení, sú nepresné a vedecky neprípustné.

Rozdielne sú však zistenia publikované v štúdii nášho su-
sediaceho regiónu Identifikácia zdrojov znečisťovania 
ovzdušia v Ružomberku (autor Jiří Bílek, Envitech Bohemia, 
03.12.2015). Správa kvantifikuje, že významným zdrojom 
znečistenia ovzdušia okrem energetiky a dopravy je aj vy-
soký počet lokálnych vykurovacích kotlov na malom území. 
Aj spaľovanie dreva, najmä mokrého s vlhkosťou nad 20%,  
v nevhodných kotloch je zdrojom tuhých znečisťujúcich látok 
(TZL- látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepria-
mo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky 
na zdravie ľudí alebo životné prostredie), hoci neporovnateľ-
ne nižším, ako pri spaľovaní napríklad hnedého, či čierneho 
uhlia, ktorých  spaľovanie v kotloch by preto bolo žiaduce 
obmedziť v maximálnej nožnej miere. Spaľovanie odpadov 
však navýši  emisie TZL až o 2 000 - 10 000%  (J.Horák, Co 
nejvíce ovlivní Tvuj kouř?) oproti spaľovaniu suchého dreva  

a o veľkom množstve ďalších škodlivých látok ani nehovo-
riac. Autori štúdie uvádzajú, že nesprávne „prevádzkova-
né“ vykurovanie rodinného domu môže „vyrobiť“ až 250 kg 
tuhých častíc za sezónu.

Vyvstáva preto základná otázka, či kúrenie drevom, ktoré 
občania nášho regiónu masovo používajú, najmä pre jeho 
dostupnosť a ekonomické dôvody a tejto mnohoročnej tra-
dície sa určite v dohľadnej dobe nehodlajú vzdať, znečisťuje 
ovzdušie a v akej miere. Požiadali sme preto autority z ob-
lasti ekológie (Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy - oz 
CEPTA a MŽP SR), aby sa k uvedeným tvrdeniam kachliarov  
a kominárov vyjadrili.

Nepovažujem v tomto príspevku za účelné polemizovať  
o rôznych odborných  interpretáciách viacerých štatistických 
údajov (emisné faktory) v predmetných článkoch a ani gloso-
vať odborný diškurz oslovených odborníkov. Hlavným cieľom 
tohto článku je upozorniť na praktické aspekty tohto problé-
mu, ako správne kúriť drevom.

Podľa Ing. Daniela Lešinského, PhD., predsedu oz CEPTA,  je 
spaľovanie dreva nesprávnym spôsobom v domácnostiach, 
či používanie nevhodného paliva  a zastaraných kotlov,   
problém, ktorý je potrebné riešiť.  Pri splnení uvedených 
predpokladov, budeme môcť drevo, ako tradičný zdroj tepla 
na Slovensku, zachovať. Tri zásady správneho kúrenia: su-
ché drevo = sušené minimálne 1, optimálne 2 roky; dostatok 

foto: Kam
il Škvarka

Minister Ján Budaj si 7. septembra pripomenul Svetový deň čistého ovzdušia. Konštato-
val, že kvalita ovzdušia na Slovensku je stále neuspokojivá a podčiarkol, že „znečisťova-
teľov musíme dostať pod kontrolu. Jedinou prioritou má byť ochrana zdravia a života 
obyvateľov.“ Minister ŽP SR vyzval verejnosť, aby sa čoraz intenzívnejšie zapájala do zvy-
šovania povedomia o dôležitosti čistoty vzduchu, keď akcentoval, že „ochrana ovzdušia 
je často prehliadaná, no pritom je to kľúčová oblasť ochrany životného prostredia. Je na 
čase, aby sme to zmenili a zhlboka sa nadýchli.“

Pravda o kúrení drevom v lokálnych  
kúreniskách a ako správne kúriť 
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vzduchu pri horení = oheň nedusíme; nespaľujeme nič, čo do 
pece nepatrí – napríklad odpady.“  

Mgr. Levente Molnár z  Odboru ochrany ovzdušia MŽP SR vo 
svojom stanovisku o.i. uvádza: Autor Ing. Róbert Šalvata  sa   
v článku vyznáva,  ako ho v zime v okolí Zvolena zaskočilo za-
dymenie celej doliny, ktoré vychádzalo z komínov rodinných 
domov a úplne znehodnotilo malebnú scenériu. V praxi si 
autor sám overil, že problémom znečistenia ovzdušia na Slo-
vensku v zimnom období je práve vykurovanie domácností  
tuhým palivom. 

To spoločné a rozhodujúce, čo rezonuje v stanoviskách od-
borníkov, je, že spaľovanie odpadov v lokálnych kúreniskách 
je pre evidentnú a preukázateľnú škodlivosť vznikajúcich 
emisií na ľudské zdravie absolútne neprípustné. Pre tých, (čo 
sme zadokumentovali hlavne v rodinných domoch aj v Dol-
nom Kubíne a jeho okolí, a to i napriek viacročnej osvete cez 
TVDK a noviny KUBÍN), ktorí vedome ignorujú  a bezohľadne 
porušujú environmentálne zákony a poškodzujú tak zdravie 
spoluobčanov, máme odstrašujúcu informáciu. V Envirostra-
tégii 2030 sa objavila pre všetkých občanov  dlho očakávaná 
a žiaduca  formulácia: "V oblasti znečisťovania ovzdušia bude 
zavedený systém kontroly spaľovacích zariadení v domác-
nostiach, službách a malých podnikoch." Je veľmi pravdepo-
dobné, že už v dohľadnej dobe (v roku 2021),  bude prijatá  
legislatíva, umožňujúca kontrolu jednotlivých kúrenísk, kde 
existuje podozrenie nedovoleného spaľovania odpadov, vrá-
tane postihov za porušovanie environmentálnych zákonov. 
Na často infantilné výhovorky porušovateľom treba veľmi  
rýchlo zabudnúť a s nápravou predovšetkým začať u seba. 
Pevne dúfame, že vidina úspor na kúrení spaľovaním odpa-
dov, na úkor zdravia ľudí, sa vďaka postihom v budúcnosti  
nadobro rozplynie. 

Všetci, čo budú v lokálnych kúreniskách spaľovať drevo, by sa 
mali zoznámiť a bezpodmienečne uplatňovať desatoro správ-
neho kuriča (zdroj: Jiří Horák alias Smokeman z Výskumného 
energetického centra, Technická univerzita Ostrava, ktorý sa 
dlhodobo venuje téme, ako  zmenšovať koncentrácie dymu 
z komínov a napomáhať tak čistote ovzdušia) , na čom sa 
jednomyseľne zhodli aj zainteresovaní odborníci , ako na  
nevyhnutnej podmienke pre znižovanie emisií (každé priame 
alebo nepriame vypustenie znečisťujúcej látky do ovzdušia)  
z lokálnych kúrenísk): 1.Typ spaľovacieho zariadenia. 2. Typ  
a kvalita paliva.  3. Kvalita obsluhy.  4.Údržba spaľovacieho 
zariadenia a spalinových ciest. Nastavenie optimálnych pa-
rametrov pri kúrení v lokálnych kúreniskách drevom, ktoré 
ako palivo je v súčasnosti nenahraditeľné, je zárukou šetrnej-
šej záťaže čistoty ovzdušia.

Národný program znižovania emisií v SR (2020) ide ešte  
v náročnosti opatrení ďalej, keď formuluje ako  prioritné 
opatrenia na zníženie emisií:1. Osvetová kampaň a vzdeláva-
nie o správnej praxi pri spaľovaní uhlia a biomasy . 2. Kontro-
la domácností používajúcich tuhé palivo. 3. Podpora výmeny 
starých kotlov na tuhé palivo za nízkoemisné systémy, spoje-
ná s programom zatepľovania rodinných domov. 4. Prechod 
domácností používajúcich na vykurovanie tuhé palivo na iný 
nízkoemisný zdroj tepla (napr. na zemný plyn), spojený s ob-
medzením, resp. zákazom spaľovania tuhého paliva). 

Prijaté opatrenia nie sú samoúčelné, ale reflektujú rele-
vantné vedecké zistenia, že zvýšené koncentrácie znečisťujú-
cich látok v ovzduší negatívne vplývajú na zdravie ľudí, vedú 
k ochoreniam obehovej a dýchacej sústavy, až po predčasnú 
smrť. Podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry na 
Slovensku približne 5000 obyvateľov (obzvlášť citlivé skupiny 
sú deti, tehotné ženy a seniori, či alergici a astmatici) ročne 
zomiera predčasne kvôli znečisteniu ovzdušia. 

Andrej Švehla; foto: pixabay.com
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I „Je to určitý vrchol pre každého  
z nás, no ešte máme veľké ciele aj do 

budúcna. Nemyslím, že by sa to ešte 
mohlo niekomu podariť, pochybujem, 
že nejaký klub vyhrá 10-krát za sebou. 
Nebolo to až tak dávno, čo sme boli ví-
ťazi osemkrát po sebe, Trenčín bol tiež 
osemkrát v rade majstrom, mali k tomu 
dosť blízko, ale my sme ich predbehli,“ 
povedal Peter Janíček z H.I.T.S. Vzpiera-
nie Dolný Kubín. 

Priebeh súťaže ovplyvnila pandémia
Udržať si titul sa im podarilo aj napriek 
nepriaznivej situácii v športe a ob-
medzeniam pri tréningu. „Určite je to 
úspech, tá desiatka je pre nás magická. 
Ostatní sa na nás každý rok chystajú, 
tento rok to bolo tesné, no súťaž obme-
dzila korona. Veľa chlapcov nemohlo 
trénovať tak ako zvyčajne a tiež nepri-
šlo niekoľko pretekárov zo zahraničia,“ 
skonštatoval Tomáš Chovanec z H.I.T.S. 
Vzpieranie Dolný Kubín. Ich receptom 
na dlhoročné prvenstvo je kvalitný 
tím a bezchybná spolupráca všetkých 
vzpieračov aj ostatných členov klubu. 
„Vyzdvihol by som každého, je to veľké 

zadosťučinenie pre všetkých, ktorí sa 
na tom už dlhé roky podieľajú. Tento 
rok sme mali  prípravy náročnejšie, ne-
mohli sme sa s chlapcami spájať, niek-
torí pracujú aj v zahraničí, preto to bolo 
veľmi ťažké,“ vysvetlil Peter Janíček. 

Richard Tkáč a Frederika Stuchlá sú 
opäť majstri
Kolá slovenskej extraligy boli skrátené, 
z pôvodných troch prebehli iba dve.  
V druhom finálovom kole sa Richardovi 
Tkáčovi podarilo vybojovať titul maj-
stra Slovenska v hmotnostnej kategórii 
do 81 kilogramov, aj ostatní si zodvihli 
vysoké umiestnenia. „Dominik Chova-
nec vybojoval tretie miesto, Peter Janí-
ček tiež tretie miesto, Miro Janíček bol 
bodovo šiesty najlepší na Slovensku no 
a Rišo Tkáč – 35 ročný vzpierač, ktorý je 
stále na Slovensku najlepší,“ povedal 
Tomáš Chovanec. Ženy si oproti mi-
nulej sezóne polepšili o jednu priečku  
a v lige im patrí konečné piate miesto. 
Najúspešnejšia bola Frederika Stuchlá, 
ktorá získala titul majsterky Slovenska. 
„Veľmi ma to potešilo, no kvôli opatre-
niam to bolo aj dosť namáhavé. Bola 

som v kategórii do 49 kilogramov, v trhu 
sa mi podarilo vzoprieť 38 kg a v nad-
hode 45 kg,“ dodala Frederika Stuchlá 
z H.I.T.S. Vzpieranie Dolný Kubín. Béčko 
v druhej lige mužov skončilo na treťom 
mieste. Mladší žiaci sa vo svojej súťaži 
po dvoch kolách umiestnili na 10. prieč-
ke. V kategórii dorastu prebehlo len jed-
no kolo.

redakcia

foto: H
.I.T.S. Vzpieranie Dolný Kubín

Dolnokubínski vzpierači sa už po desiatykrát stali majstrami Slovenska v extralige mužov. Opäť 
tak prepísali historické tabuľky, pretože žiadnemu inému tímu sa doteraz nepodarilo zvíťaziť  
desaťkrát v rade.

Vzpierači sú po 10-krát v rade  
majstri Slovenska

Pozrite si atmosféru súťaží  
a trofej našich vzpieračov.
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Béčko skončilo  
v 2. lige vzpierania 

mužov tretie
V sobotu 26. septembra hostil Dolný 
Kubín druhé kolo druhej ligy mužov vo 
vzpieraní. Vo finále nás reprezentova-
li Tomáš a Dominik Chovanec, Terézia 
Chovancová, Mário Frič, Jakub Pánik, 
Peter Janíček a Miloš Bajánek. Posledný 
menovaný sa stal najlepším dolnokubín-
skym vzpieračom.

I „Terézia Chovancová, ktorá súťažila 
prvýkrát po pôrode, podala super vý-

kon. Takisto Mário Frič, ktorý mal prvú 
súťaž a pekný osobák urobil tiež Jakub 
Pánik, ktorý hosťuje v mestskej lige za 
Bratislavu,“ zhodnotil Tomáš Chova-
nec, tréner H.I.T.S. Dolný Kubín. 

Naďalej chcú napredovať 
Domáce družstvo napokon skončilo  
v lige na treťom mieste. Vzpierači  
z béčka súťažia najmä pre zábavu, no 
aj napriek tomu by si v novej sezóne 

chceli zlepšiť osobné výkony. „V prvom 
rade sa chcem vyhnúť zraneniam, kto-
ré ma trápili a tiež by som chcel skúsiť 
nadvíhať nejaké kilá navyše. Tento raz 
to, bohužiaľ, nevyšlo, no dúfam, že to 
nabudúce bude lepšie,“ ozrejmil Mário 
Frič z H.I.T.S. Dolný Kubín. Lukáš Kacko 
sa pokúsi dostať na súťaž. „Skúsim dať 
okolo 60 kg, pretože počas karanté-
ny som v tom veľmi zaostal. Taktiež to 
bude moja druhá súťaž vôbec, takže sa 
veľmi teším a uvidíme, čo prinesie bu-
dúcnosť,“ dodal.

Pandémia im narušila tréningy 
Tréning mali počas pandémie obme-
dzený. Od marca trénovali každý indi-
viduálne, často v záhrade, či v garáži. 
„Trénovali sme podľa možností. Toho 
vzpierania bolo pomenej, vytvorili sme 
si sami podmienky, čiže sme využívali aj 
garáže,“ vysvetlil Mário Frič. „Cvičili sme 
doma na záhradách, museli sme posie-
lať fotky a videá. Nebolo to jednoduché, 
pretože sme nemali pri sebe trénera. 
Jeden náš člen dokonca trénoval pred 
panelákom. Musíme to všetko dobeh-
núť,“ konštatoval Lukáš Kacko.

Zmenili hlavného sponzora i názov
Od novej sezóny pôsobia vzpierači 
pod novým názvom – Elkop vymeni-
li za H.I.T.S. „Je to  preto, lebo sa nám 
skončila zmluva s Elkopom. Elkop nás 
sponzoruje aj naďalej, ale už to nie je 
náš hlavný sponzor. Spoločnosť H.I.T.S. 
podporuje celé áčko a sme im za to 
vďační,“ vysvetlil Tomáš Chovanec. 

redakcia; foto: redakcia

Žatva 90 opäť  
v 2. najvyššej súťaži

Florbalisti zo Žatvy 90 Dolný Kubín hra-
jú po štyroch rokoch v druhej najvyššej 
slovenskej súťaži. V prvých dvoch kolách 
sa muži predstavili na domácej palu-
bovke v Kňažej. Do novej sezóny sa im 
podarilo vstúpiť úspešne, keď v prvom 
zápase zdolali Nitru 13:6. Zo stretnutia  
s Bratislavou si už body odniesli hostia 
po skóre 5:7. 

I „Prvý zápas sme hrali s Nitrou, podľa 
výsledku sa zdá, že bol jednoznačný, 

ale nebolo to také jednoduché, bol to 
ťažký súper. S Bratislavou sme na za-
čiatku vyhrávali, ale potom sme robili 
chyby, nepremieňali šance, všetko sme 
hrali dopredu a tým sme si to prehrali.  
Z týchto chýb sme sa poučili, zhodnotili 
si to a ideme ďalej,“ povedal tréner Ža-
tva 90 Dolný Kubín Juraj Lakoštík. 

Vyskladali kvalitný tím
Amatérske športové súťaže boli kvôli 
pandémii prerušené, no zatiaľ im v ta-
buľke patrí desiate miesto. Prvú sloven-
skú florbalovú ligu hrá 14 tímov, Dolný 
Kubín sa o body pobije so širokým 

kádrom s kvalitnými hráčmi. Najstarší 
má 50 rokov, najmladší talent iba 15.  
„Pribrali sme troch chlapcov, ktorí sú 
veľmi talentovaní a  hrajú za dorasten-
cov. V prípade, že by bolo treba posilniť 
tím, budú k dispozícii. Máme z čoho 
vyberať, lebo máme naozaj kvalitných 
hráčov. V lige sa podľa mňa nestratíme 
a budeme len napredovať,“ povedal 
tréner klubu Žatva 90 Dolný Kubín.

Hrali v netradičných dresoch
Do novej súťaže vstúpili aj s novými 
dresmi. Pri ich tvorbe sa riadili pred-
pismi, no pridali aj niečo originálne. 
Šťastie im možno prinesú symboly mes-
ta. „Nájdeme tam všetky dominanty 
Dolného Kubína – Choč, obidva kostoly 
aj most. Tak sme to vymysleli, aby sme 
Slovensko reprezentovali s dominan-
tami, ktoré tu máme. Zároveň chceme 
pre hráčov vytvoriť komfort, aby sa cítili 
dobre aj na ihrisku. Niektorí aj veria, že 
ak majú to svoje číslo, lepšie sa im darí,“ 
ozrejmil Juraj Lakoštík.

Úspešný bol aj dorast
Úvod sezóny mimoriadne vyšiel doras-
tencom. Prvé dve kolá sa im podarilo 
zvíťaziť jednoznačne s vysokými vý-
sledkami. Banskú Bystricu zdolali 13:7, 

Brezno porazili so skóre 13:4. Zatiaľ sú 
v tabuľke na tretej priečke. Trénera naj-
viac teší odhodlanie všetkých hráčov  
a tiež hrdosť reprezentovať svoje 
mesto. „Oni začali naozaj skvele a aj nás 
mužov to naštartovalo. Máme chlapcov, 
ktorí študujú v Čechách a po školách na 
celom Slovensku. Mohli by hrať aj za 
lepšie kluby, dokonca aj extraligu, ale 
oni chcú hrať za nás a mňa to veľmi teší. 
Preto ma práca s nimi veľmi baví. Srdce 
im bije pre Kubín a pre náš klub,“ kon-
štatoval tréner Žatvy 90 Dolný Kubín.

redakcia; foto: redakcia
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I Hráči MFK Dolný Kubín minulý rok s Tvrdošínom prehrali, 
do zápasu preto vstupovali s tým, že chcú túto prehru od-

činiť. „Na zápas sme sa pripravili veľmi svedomito a zodpo-
vedne. Tvrdošín bol na prvom mieste tabuľky, my na treťom. 
Úvod patril nám, už v piatej minúte sme mali veľkú šancu 
dostať sa do vedenia. Po ruke súperovho obrancu sme kopali 
pokutový kop, ktorý sme ale nevyužili,“ zhodnotil vstup do 
zápasu tréner MFK Dolný Kubín Pavol Bača.

Uspeli aj napriek nepremeneným jedenástkam
Oravský súboj priniesol dohromady až tri jedenástky. Domáci 
dve z toho kopli vedľa, no aj napriek tomu sa im podarilo vy-
hrať. Prvý gól naši strelili v závere úvodného polčasu, keď Ma-
rek Machaj skóroval po prihrávke od Matúša Ončáka. Druhá 
polovica zápasu priniesla Dolnokubínčanom viacero šancí, 
no aj ďalšiu nepremenenú penaltu. „Kľud na naše kopačky 
vniesla 70. minúta, keď bol Marek Bobček faulovaný a z po-
kutového kopu zvýšil na 2:0. Potom Ján Beňuš našiel Filipa  
Kolorédyho, ktorý nás peknou strelou dostal do trojgólového 
vedenia. Hostia sa však nevzdávali, v 85. minúte znížili, ale 
záverečné slovo patrilo nám. Matúš Ončák krásnou hlavičkou 
po centri Mareka Machaja výsledok zavŕšil na 4:1,“ povedal 
tréner. Podľa hráča MFK Dolný Kubín Matúša Otrubu v zápase 
urobili viacero chýb. „Toto derby nám herne a navonok ne-
vyšlo na sto percent, zahodili sme dve penalty a nepremenili 
viacero šancí, no výsledok 4:1 hovorí za všetko a sme radi, že 
sme vyhrali,“ dodal. 

Udržali si sériu víťazných zápasov
MFK DK vyhral všetkých sedem zápasov v sezóne a v tabuľke 
štvrtej ligy im zatiaľ patrí druhé miesto. Oproti prvému Mako-
vu však odohrali o tri zápasy menej. Medzi najúspešnejších 
strelcov patrí Matúš Otruba, do spoločnej kasy musel prispie-
vať po viacerých hetrikoch. „V tej sezóne to boli samé hetriky, 
dal som 13 gólov, takmer všetky padli po tímových akciách  
a určite boli zásluhou celého mužstva,“ povedal hráč MFK DK. 

Tréner vyskladal kvalitné mužstvo 
Pavol Bača spojil výbornú partiu, ktorej sa na ihrisku darí  
a aj mimo neho si chlapi medzi sebou rozumejú. „Vyzdvi-
hol by som silný kolektív. Samozrejme, v našom mužstve 
boli individuality, ale bez súdržnosti a charakteru mužstva 
by tak nevynikli. Verím, že v tom trende budeme pokračo-
vať aj ďalej,“ dodal Pavol Bača. „Podporujú nás fanúšiko-
via, ktorým ďakujem, že nás prišli povzbudiť aj na zápasy 
vonku. Tréner, vedenie, Rado Griger, ktorý sa nám stará  
o stránky – všetko sa výborne skĺbilo, šlapeme ako tím, darí 
sa nám a o to viac nás mrzí, že musíme s hraním nateraz 
skončiť. No sú to opatrenia kvôli zdraviu, tak to rešpektuje-
me,“ doplnil Matúš Otruba. 

Táto časť sezóny bola náročná aj kvôli koronavírusu, ktorý sa 
koncom augusta objavil u viacerých hráčov a členov klubu. 
Amatérsky futbal dostal nateraz stopku a pokračovanie súťa-
ží bude závisieť od epidemiologickej situácie.

redakcia

foto: Pavol Ľorko

Oravské futbalové derby medzi Dolným Kubínom a Tvrdošínom ovládli v sobotu 
10. októbra Dolnokubínčania, ktorým sa podarilo zdolať súpera 4:1. Zápas, ktorý 
by za iných okolností poháňala plná tribúna fanúšikov, mohli priaznivci sledovať 
naživo aspoň z domu prostredníctvom online prenosu. 

Oravské derby vyhral MFK Dolný Kubín
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Mesto sa zapojilo do Európske-
ho týždňa mobility 

Počas Európskeho týždňa mobility (ETM) mesto zorganizova-
lo viaceré aktivity so zámerom obmedziť cestovanie osobným 
automobilom a namiesto toho využiť iné formy dopravy, ktoré 
chránia životné prostredie a prospievajú zdraviu človeka.

I Jednou z nich bolo Cyklistické dopoludnie na Hviezdosla-
vovom námestí. Žiaci základných škôl medzi sebou súťaži-

li v jazde zručnosti na bicykli a deti z materských škôl sa zas 
vozili na šliapacích autíčkach. Okoloidúci si mohli vyskúšať aj 
jazdu na nových elektrobicykloch. „Všetky aktivity počas ETM 
smerujú presne k tomuto cieľu, aby sa ľudia viac hýbali, šetrili 
životné prostredie a aby využívali tieto formy pohybu na úkor 
osobnej automobilovej dopravy,“ vysvetlil Vladimír Adamec, 
koordinátor ETM v Dolnom Kubíne. 

Hudobníci potešili ľudí na autobusových zastávkach
V priebehu ETM žiaci zo Základnej umeleckej školy Ivana 
Ballu spríjemnili cestujúcim mestskej hromadnej dopravy ča-
kanie na zastávkach. Počas akcie Veselý autobus im zahrali  
a zaspievali. „Cestujúcim v hromadnej doprave hráme, plus 
ich obdarúvame nejakými drobnými darčekmi za to, že vyu-
žívajú verejnú dopravu a nejazdia osobným automobilom,“ 
ozrejmil Vladimír Adamec. 

Kritická masa v uliciach Dolného Kubína
Poslednou akciou v rámci tohtoročného ETM bola spoločná 
jazda na bicykloch v sprievode mestskej polície po centre 
mesta a sídlisku Bysterec. Druhý ročník cyklojazdy s názvom 
Kritická masa aj napriek nepriaznivému počasiu prilákal viac 
ako 15 cyklistov. „O kritickej mase hovoríme v tom prípade, 
keď určitá skupina chce dosiahnuť nejaký cieľ. Aj my sme sa 
snažili docieliť, aby nás ľudia akceptovali ako priaznivcov 
cyklistiky a zároveň, aby sme dosiahli to, aby nás viac tole-
rovali a akceptovali aj vodiči. Celá akcia bola zameraná na 
vzájomnú toleranciu medzi cyklistami a vodičmi motorových 
vozidiel,“ ozrejmil koordinátor ETM.

redakcia; foto: redakcia

Darovali plastové vrchnáčiky  
a pomohli chorému

Počas leta sa Dolnokubínčanom podarilo vyzbierať 70-tisíc 
plastových vrchnáčikov z PET fliaš na dobrú vec. Charitatívna 
zbierka prebiehala niekoľko týždňov v rámci akcie Leto v parku. 

I „Ľudia nám nosili plastové vrchnáčiky, takto sme pomohli 
pánovi Matysovi z Dlhej nad Oravou, ktorý je po vážnom 

úraze, ktorý sa mu stal minulý rok. Za tieto vrchnáčiky dosta-
ne nejaké množstvo peňazí, ktoré následne budú môcť byť 
použité na jeho rehabilitačnú liečbu. S nápadom prišla pani 
Gabika Matkulčíková a my sme veľmi radi s tým pomohli,“ vy-
svetlil Matúš Lakoštík, viceprimátor mesta. Zástupcovia mes-
ta spolu s pani Matkulčíkovou odovzdali 13 vriec plastových 
vrchnáčikov. Výťažok z nich využije obdarovaný na liečebný 
pobyt v Adeli Medical centre.

redakcia; foto: redakcia
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