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V Dolnooravskej nemocnici zrekonštruovali  
detské oddelenie
Jednotku intenzívnej starostlivosti obnovili kompletne. Modernizáciou prešli aj priestory  
chodieb a čakárne, pred oddelením sa vďaka dobrovoľníkom vybudovali dva detské kútiky. 
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foto: redakcia

I „V priebehu posledného polroka 
bola v rámci celého detského od-

delenia realizovaná výmena podláh, 
rekonštrukcia priestorov a zariadenia 
detskej JIS a výmena nábytku vo vyšet-
rovniach, takže prebehla relatívne kom-
plexná prestavba detského oddelenia,“ 
povedala primárka detského oddelenia 
NsP Dolný Kubín Beáta Dudášiková. Zá-
roveň dodala, že ako jedno z najväčších 
pediatrických oddelení regiónu ročne 
liečia až 2 500 pacientov, a preto je ich 
cieľom nielen pracovať na vysokej od-
bornej úrovni, ale aj zútulniť prostredie, 
kde sa pacienti zotavujú.

Nakúpili najmodernejšie prístroje
Jednotka intenzívnej starostlivosti je 
vybavená najmodernejším monitoro-
vacím systémom vitálnych parametrov 
pre deti. Pribudli aj nové intenzivistické 
lôžka a elektrická postieľka. „Postieľka 
spoločnosti Artspect, alebo výrobcu  
Linet má veľa funkcií. Dokáže elektricky 
polohovať výšku, polohovať a nakláňať 
chrbtový diel, aby sa vedelo dieťaťu pri-
spôsobiť lepšie dýchanie a podobne. 
Keď to môžeme prirovnať k automobi-

lovému priemyslu, tak je to taký Merce-
des medzi postieľkami,“ ozrejmil Peter 
Pauer, referent pre dôležitých zákazní-
kov spoločnosti Artspect.  

Prispela župa a darcovia 
Rekonštrukciu nemocnica financovala 
z vlastných zdrojov, financií Žilinského 
samosprávneho kraja (ŽSK) a z príspev-
kov od darcov. Celková výška investície 
predstavovala 100 000 eur, 60 percent 
z tejto sumy poskytol ŽSK, 34 000 eur 
darovali podporovatelia nemocnice. 
„Žilinský samosprávny kraj sa svojou 
mierou významne podieľal na tom, aby 
svoje zdravotnícke zariadenia zveľaďo-
val. Rekonštruuje, modernizuje, zvy-
šuje kvalitu poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti pre obyvateľov daného 
regiónu, v tomto prípade okolia Dol-
ného Kubína a na Orave,“ konštatovala 
Silvia Pekarčíková, riaditeľka odboru 
zdravotníctva Úradu ŽSK.  Podľa slov 
primátora mesta, Jána Prílepka, takáto 
rekonštrukcia prináša predovšetkým 
skvalitnenie pracovných podmienok 
pre personál nemocnice. „Samozrejme 
aj zlepšenie prostredia pre samotných 

pacientov. O to je to dôležitejšie, keď 
ide o detského pacienta a jeho rodičov,“ 
dodal.

Dobrovoľníci vytvorili detské kútiky
Rekonštrukciou prešli aj priestory cho-
dieb a čakárne. Pred oddelením sa vďa-
ka dobrovoľníkom podarilo vybudovať 
dva detské kútiky. „Prvou myšlienkou 
bola snaha skultúrniť priestory čakár-
ne a do toho sme sa pustili s viacerými 
dobrovoľníkmi a firmami. Na sociálnej 
sieti sme ponúkli ľuďom možnosť sa 
zapojiť aj finančne formou kúpy jed-
notlivých prvkov. Zúčastnilo sa okolo 
40 ľudí, ktorí kúpili napríklad stoličky, 
police či kreslá. Pán Koedam vytvoril  
z dreva konštrukciu, ktorá celý priestor 
skrášľuje,“ povedal Peter Jonák z ob-
čianskej iniciatívy TVOJ KUBÍN – tvoje 
mesto. Na detskom oddelení chcú ešte 
zrenovovať sociálne zariadenia. Veľké 
rekonštrukčné zmeny už neplánujú.

redakcia

V nemocnici zrekonštruovali  
detské oddelenie

Detské oddelenie dolnooravskej Nemocnice s poliklinikou Ladislava Nádaši-Jégého je zrekon-
štruované a zmodernizované. Jednotku intenzívnej starostlivosti dokonca obnovili kompletne. 
Pre detských pacientov a ich sprievod tak skomfortnili a vylepšili prostredie.  
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I Jeho výstavba stála viac ako 
85 000 eur a Dolný Kubín ho získal 

vďaka vášmu hlasovaniu úplne zadar-
mo. Aj vďaka tejto úspore mohla radni-
ca rekonštruovať a vytvárať nové detské 
a multifunkčné ihriská v meste i v mest-
ských častiach. 

Vďaka úspore pribudli detské ihriská 
po celom meste
„V roku 2016 mesto vybudovalo dve 
nové detské ihriská a to na Medzihrad-
skej ulici a na  Zochovej ulici na Malom 
Bysterci. V roku 2017 až do roku 2018 
sme sa venovali skôr väčšej údržbe, 
doplnili sme a zrekonštruovali det-
ské ihrisko na Matuškovej ulici. Väčšia 
údržba a výmena prvkov prebehla aj 
na uliciach Medzihradská a SNP, ale aj 
na Mokradi a na Záskalí. V roku 2019 
sme výrazne zrekonštruovali detské 
ihrisko na Aleji slobody. Z finančných 
prostriedkov mestských výborov boli 
zabezpečené bránky na futbal a basket-
balové koše. Tieto prvky boli doplnené 
na športoviská na Mierovej ulici, na Ale-
ji slobody, tiež na Zochovej a Fučíkovej 
ulici,“ vysvetlil Miroslav Kosmeľ, vedúci 
Odboru dopravy, miestneho hospodár-
stva a cestovného ruchu MsÚ.

Pribudli aj multifunkčné ihriská
Od roku 2016 tiež v meste vzniklo via-
cero multifunkčných ihrísk. Odbor vý-
stavby taktiež realizoval úpravu plôch 
a osvetlenie pri Žihadielku na Brezovci. 
Postupne k detskému ihrisku pribudli 
fitness prvky, stolnotenisový stôl a la-
vičky. „Od úspešného získania Žihadiel-
ka sa zrealizovalo na území mesta ešte 
niekoľko ihrísk. Napríklad multifunkčné 
ihrisko v mestskej časti Kňažia, vrá-
tane dodávky a montáže mantinelov. 
Tu prebehla realizácia v dvoch rokoch 
2016 a 2017. Ďalej sa zrealizovalo multi-
funkčné ihrisko na sídlisku Banisko, kde 
prebehla realizácia v druhom polroku 
2017. V roku 2018 sa ešte podarilo zre-
alizovať multifunkčné ihrisko v Záskalí.  
V druhom polroku roku 2018 bola vy-
tvorená ďalšia hracia plocha, a to pri 

Základnej škole Janka Matúšku,“ dopl-
nil Pavol Starek, vedúci Odboru výstav-
by a životného prostredia MsÚ.

Mesto pravidelne investuje financie 
aj do údržby
Okrem investícií do samotnej výstavby 
detských ihrísk mesto každoročne vy-
čleňuje nemalé finančné prostriedky 
na ich údržbu. Ročne to vychádza aj 
okolo 50 000 eur. „Mesto aktuálne udr-
žiava 15 detských ihrísk a 24 pieskovísk. 
Predmetom samotnej údržby je opra-
vovanie detských prvkov, buď výmena 
ich poškodených častí alebo výmena 
celého prvku, pokiaľ je zničený alebo už 
amortizovaný. Zároveň technické služ-
by natierajú mestský mobiliár, opravujú 
oplotenia, odstraňujú dôsledky vanda-
lizmu a pravidelne udržiavajú piesko-
viská. Ročne doplnia alebo vymenia 
piesok v rozmedzí 20 až 40 ton,“ konšta-
toval Kosmeľ. „Keď si to všetko zrátate, 
tak aj úspora v podobe jedného ihriska, 
ktoré môžeme získať, je veľmi veľká. 
Hlasovanie nič nestojí a denne nám to 
zaberie maximálne 2 minúty času,“ zdô-
razňuje viceprimátor Matúš Lakoštík.

Zo Žihadielka budú profitovať aj 
mestské časti
Spoločnosť Lidl, ktorá súťaž o Žihadiel-
ka vyhlasuje, si pre prípadnú realizáciu 
detského ihriska v Dolnom Kubíne vy-
brala Ulicu SNP na Veľkom Bysterci. Aby 
tam ihrisko naozaj vzniklo, je potrebné 
pravidelné hlasovanie a hranie bublin-
kovej hry. „Aj napriek tomu, že ihrisko 
bude postavené na Bysterci, verím  
a vyzývam všetkých ľudí z tohto mesta, 
aby sa zapojili tak ako v minulosti, keď 
sa postavilo ihrisko na Brezovci a pro-
fitovali z toho ostatné mestské časti. 
Ušetrené finančné prostriedky, ktoré 
by boli investované napríklad do tej 
lokality na Bysterci, budú môcť byť in-
vestované do ostatných mestských čas-
tí a budú tak zveľadené ihriská aj inde. 
Kubínčania už v minulosti ukázali, že sa 
dokážu zomknúť, spojiť pre dobrú vec 
a spoločne zabojovať. Ako príklad nám 

môže slúžiť víťazstvo o ihrisko Žihadiel-
ko v roku 2016. Taktiež rekonštrukcia 
Bajčiovskej veže, ktorou sme pomohli 
dokonca susednej obci a takým posled-
ným príkladom je rekonštrukcia amfite-
átra v Kňažej, kde sa nám tiež podarilo 
hlasovaním získať finančné prostriedky 
z grantu,“ doplnil Lakoštík.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plagáty sú všade
Mesto už v predstihu začalo s reklam-
nou a letákovou kampaňou. Do spo-
ločného hlasovania prizýva obyvateľov, 
všetky školy a inštitúcie. „Robíme všet-
ko pre to, aby sme spropagovali hlaso-
vanie v tejto súťaži. Oslovili sme základ-
né školy, materské školy, stredné školy 
v našom meste aj v okolitých obciach. 
Takisto sme oslovili ostatné inštitúcie  
v meste, podnikateľov, obchodníkov, 
nemocnicu a proste všetky miesta, kde 
je väčší pohyb ľudí, aby sa čo najviac ľudí 
mohlo zapojiť,“ ozrejmil viceprimátor. 
Súťaž o nové ihrisko Žihadielko prebie-
ha od 13. januára do 29. februára. Hla-
suje sa na stránke www.zihadielko.sk 
a tam nájdete aj všetky potrebné infor-
mácie.

redakcia; foto: zihadielko.lidl.sk 

Dolný Kubín má šancu vyhrať  
Žihadielko, naposledy

V lete tohto roku vyrastie na Slovensku ďalších desať ihrísk Žihadielko. O to svoje chce zabojovať 
aj Dolný Kubín. Zaradil sa tak k 93 lokalitám, ktoré ho môžu naposledy získať. Naše mesto už jed-
no detské ihrisko Žihadielko vyhralo v roku 2016 a slúži dodnes.
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I „Schválený rozpočet je výsledkom 
viacerých pracovných stretnutí na 

úrovni všetkých poslancov mestského 
zastupiteľstva a komisií, ktoré intenzív-
ne prebiehali v mesiaci november, ale 
aj individuálnej práce poslancov počas 
celého roka, keď komunikovali s prí-
slušnými zamestnancami mestského 
úradu,“ povedal primátor Ján Prílepok. 
Podľa slov hlavného kontrolóra Petra 
Floreka, rozpočet mesta na rok 2020 
odzrkadľuje dopady predchádzajúce-
ho hospodárenia mesta Dolný Kubín, 
zlepšenú ekonomickú situáciu štátu či 
posledné opatrenia vlády, ktoré majú 
negatívny vplyv na samosprávy.  

Mesto dane pre obyvateľov na rok 
2020 nezvýšilo
Rozpočet bežných príjmov samosprá-
vy na rok 2020 predstavuje sumu  
17 040 748 eur, z čoho rozhodujúcu 
časť tvorí daň z príjmov fyzických osôb. 
Suma 9 300 000 eur zodpovedá podielu 
mesta na výnose tejto dane pre budúci 
rok zverejnený Ministerstvom financií 

SR, aj keď v čase zostavovania rozpoč-
tu mesta tento údaj nebol ešte známy. 
Dane z majetku, sú plánované vo výške 
1 010 000 eur a poplatok za komunál-
ne odpady a drobné stavebné odpady  
v sume 610 000 eur. V oblasti dane z ne-
hnuteľností ani poplatku za komunál-
ne odpady nedochádza v roku 2020  
k navýšeniu finančného zaťaženia oby- 
vateľov.

Rozpočet bežných výdavkov predsta-
vuje sumu 17 003 598 eur. Výšku tých-
to výdavkov výrazne ovplyvnila novela 
zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výko-
ne práce vo verejnom záujme, ktorá  
v dvoch etapách valorizuje mzdy za-
mestnancov. Od 1. 1. 2020 sa tak na-
výšenie stupníc platových taríf prejaví 
v medziročnom náraste mzdových vý-
davkov mesta vo výške 15 % a plánova-
ná rezerva predstavuje 3 %. Kapitálové 
príjmy sú na rok 2020 rozpočtované  
v objeme 33 900 eur, rovnako ako  
v roku 2019. 

Najväčšou investičnou akciou bude 
rekonštrukcia Domu smútku
Na rok 2020 sú kapitálové výdavky 
schválené vo výške 918 355 eur. Naj-
väčšou plánovanou akciou je rekon-
štrukcia Domu smútku na Novom cin-
toríne v mestskej časti Malý Bysterec 
v plánovanej čiastke 550 000 eur, na 
projekty budúcich investičných akcií 
bolo vyčlenených 106 000 eur. „Projekt 
rekonštrukcie Domu smútku na našom 
Novom cintoríne sa pripravuje už nie-
koľko rokov. Pôjde o kompletnú obnovu 
viac ako 40-ročnej stavby, kde sa zmo-
dernizuje prístavba veže so zvonom, ale 
aj sfunkční  celé vybavenie. Interiér tiež 
prebehne zmenami, výsledkom ktorých 
by mal byť dôstojný priestor na posled-
nú rozlúčku s našimi obyvateľmi, ale 
zároveň aj zvýšený komfort pre pozo-
stalých,“ vysvetlil primátor.

Dolnokubínski poslanci schválili aj 
realizáciu prvej etapy odbočovacie-
ho pruhu na križovatke pri OD TESCO  
v sume 89 000 eur a výstavbu komuni-

foto: Kam
il ŠkvarkaPoslanci jednomyseľne schválili  

rozpočet mesta na rok 2020
Dolnokubínski mestskí poslanci vo štvrtok 12. decembra jednomyseľne schválili na svojom po-
slednom rokovaní v tomto roku rozpočet mesta na rok 2020. Najdôležitejší dokument mesta, kto-
rý definuje základné hospodárenie, dostal zelenú po dohode s poslancami. V roku 2020 plánuje 
samospráva hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, kde sú celkové príjmy a výdavky naplánované 
v objeme 18 281 965 eur.
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kácie k individuálnej bytovej výstavbe 
Beňova Lehota v čiastke 62 000 eur. 
Podľa predpokladaného výsledku roz-
počtového hospodárenia mesta za rok 
2019 bude možné v priebehu budúceho 
roka dopĺňať ďalšie akcie. Na obnovu 
materských, základných a umeleckých 
škôl v pôsobnosti mesta bolo vyčlene-
ných 49-tisíc eur, vrátane spoluúčasti 
na rekonštrukcii telocvične ZŠ Janka 
Matúšku. „Rozpočet zahŕňa aj pokračo-
vanie rekonštrukcie letného štadióna, 
spolufinancovanie nového trhoviska či 
spoluúčasť na rekonštrukcii požiarnej 
zbrojnice v Kňažej. V rozpočte sa tiež 
počíta s finančnou spoluúčasťou na 
street workout ihrisko či na nákup zvu-
kovej techniky Mestského kultúrneho 
strediska,“ ozrejmil primátor.

Do údržby miestnych komunikácií 
a chodníkov pôjde 327 009 eur
Za túto sumu by chcela radnica opraviť 
viaceré miestne komunikácie, naprí-

klad aj na Ulici  M. R. Štefánika v cel-
kovej dĺžke 3 000 metrov štvorcových. 
„Na spomínanej ulici tak celoplošne 
opravíme asfaltový povrch, vrátane 
výmeny parkových a cestných  obrub-
níkov za 114 509 eur. Na budúci rok by 
sme chceli celoplošne opraviť viac ako 
6 200 m² ciest a chodníkov, 3 kusy scho-
dov a približne 2 900 m² výtlkov,“ ozrej-
mil Miroslav Kosmeľ, vedúci odboru do-
pravy na MsÚ.

Finančné operácie príjmové sú naplá-
nované vo výške 1 207 317 eur a zahŕ-
ňajú príjmy z prevodu prostriedkov 
z rezervného fondu, zostatok fondu 
komunálneho odpadu. Splátky úverov 
mesta v celkovej výške 360 012 eur za-
hŕňajú finančné operácie výdavkové.  
Rozpočet mesta Dolný Kubín na rok 
2020 odráža okrem plnenia zákonných 
úloh územnej samosprávy aj legisla-
tívne zmeny, ktoré presadila vláda. 
V zmysle kolektívneho vyjednávania je 

vo výdavkovej časti rozpočtu zohľadne-
ná valorizácia platov zamestnancov pri  
výkone práce vo verejnom záujme.

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín
foto: mesto Dolný Kubín

I V sobotu 29. februára sa na Slovensku uskutočnia parla-
mentné voľby, v ktorých sa rozhodne, ktoré z 25 politic-

kých strán budú v najbližších rokoch zastúpené v Národnej 
rade Slovenskej republiky. Voliči svojimi hlasmi zároveň určia 
zloženie 150 poslancov NR SR.

V Dolnom Kubíne bude pre približne 15-tisíc oprávnených vo-
ličov otvorených v čase od 7:00 do 22:00 hod. nasledovných 
17 volebných miestností (okrskov):

č. 01 Mokraď budova hasičskej zbrojnice
č. 02 Kňažia budova hasičskej zbrojnice
č. 03 Záskalie budova hasičskej zbrojnice
č. 04 Staré mesto I. D. centrum na Ul. obrancov mieru
č. 05 Staré mesto II. Mestský úrad Dolný Kubín
č. 06 Medzihradné budova mestského výboru
č. 07 Banisko Materská škola na Ul. chočskej
č. 08 Brezovec I. Materská škola na Ul. odbojárov
č. 09 Brezovec II. ZŠ P. Škrabáka na Ul. M. Hattalu
č. 10 Brezovec III. ZŠ P. Škrabáka na Ul. M. Hattalu
č. 11 Brezovec IV. Materská škola na Ul. odbojárov
č. 12 Bysterec I. Materská škola na Ul. na Sihoti
č. 13 Bysterec II. MsKS Dolný Kubín
č. 14 Bysterec III. ZŠ M. Kukučína na Ul. SNP
č. 15 Bysterec IV. Cirkevná spojená škola, Ul. okružná
č. 16 Malý Bysterec Okresné stavebné bytové družstvo
č. 17 Beňova Lehota Urbársky dom

Podrobný zoznam so zaradením jednotlivých ulíc do okrskov 
je dostupný na internetovej stránke mesta v sekcii Voľby do 
NR SR 2020, ako aj na úradnej tabuli mesta.

Pokiaľ nebudete môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu 
vo volebnom okrsku, v ktorého zozname ste zapísaní, môžete 
požiadať Mesto Dolný Kubín o vydanie hlasovacieho preu-
kazu. Osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej oso-
by tak musíte urobiť najneskôr v piatok 28.2.2020 do konca 
úradných hodín, hlasovací preukaz Vám bude vydaný na poč-
kanie. Pokiaľ sa nemôžete dostaviť osobne, máte možnosť 
o hlasovací preukaz požiadať listom na adresu Mesto Dolný 
Kubín, Hviezdoslavovo nám. 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, 
alebo elektronicky (e-mailom) na jednu z mailových adries: 
petra.sarfy@dolnykubin.sk, príp. podatelna@dolnykubin.sk, 
najneskôr do 15 pracovných dní predodňom konania volieb 
(t.j. do 10. 2. 2020). Žiadosť musí obsahovať meno a priezvis-
ko voliča, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého po-
bytu a korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto doručí hlaso-
vací preukaz. Ak bude v písomnej alebo elektronickej žiadosti 
uvedené, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí sa 
v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho pre-
ukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preuka-
zu potvrdiť svojím podpisom.

Veľký záujem o nadchádzajúce voľby prejavili obyvatelia Dol-
ného Kubína, zdržiavajúci sa v zahraničí, ktorí v stanovenom 
termíne požiadali o voľbu poštou. Mesto im zaslalo takmer 
tristo návratných obálok s hlasovacími lístkami. Aby ich hlasy 
neprepadli, musia obálku s hlasovacím lístkom zvoleného 
politického subjektu mestu doručiť späť do 28. 02. 2020. 

Nie vždy boli voľby slobodné ako dnes, využite preto vaše 
občianske právo a zúčastnite sa parlamentných volieb. Ide 
v nich o našu spoločnú budúcnosť.

Vladimír Adamec, mesto Dolný Kubín

Blížia sa parlamentné voľby
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Primátorom ste sa stali presne 6. decembra 2018. To je už 
čas na prvé bilancovanie. Čo sa za rok zmenilo v meste? 
Prebudili ste Dolný Kubín tak, ako ste hlásali v predvoleb-
ných letákoch? 

I Počas uplynulého roka  sa  môj pohľad na moje rodné 
mesto a ľudí, ktorí tu žijú, veľmi zmenil. Byť primátorom so 

sebou prináša silný pocit zodpovednosti. A to úplne za všet-
ko. Od rozhodnutí, ktoré človek musí robiť každý deň, až po 
veci, ktoré  ani nemôže ovplyvniť. Veľmi mi záleží na tom, aby 
Dolný Kubín ostal krásnym, hrdým mestom. Počas celého 
roka sme sa spoločne stretávali pri mnohých príležitostiach. 
A aj z rozhovorov s ľuďmi viem, že cítia, ako  naše mesto po-
stupne ožilo. Či už tie podujatia organizovalo priamo mesto, 
občianske združenia alebo verejnosť, vždy bol rovnaký cieľ: 
vytvoriť priestor, kde sa človek môže stretnúť s človekom, kde 
môžu rodičia so svojimi deťmi stráviť čas, kde môžu starí ro-
dičia odovzdať svoje skúsenosti mladším, vzájomne sa lepšie 
spoznať a vytvoriť tak mosty medzi susedmi, medzi generá-
ciami, ale aj v našich rodinách.

V roku 2019 mesto kompletne alebo čiastočne opravilo 
veľké množstvo cestných komunikácií a chodníkov. Rie-
šila sa pritom aj ich bezbariérovosť. Prečo ste svoju po-

zornosť upriamili práve na infraštruktúru? Neopravujú sa 
cesty až počas volebného roka?
Do rozsiahlych opráv ciest a chodníkov sme sa pustili hneď  
v prvom roku. Mnohé z nich neboli opravované desaťročia  
a ich oprava bola už dávnejšie potrebná. Pri všetkých re-
konštrukciách sme mysleli aj na zvyšovanie bezbariérovosti 
našich chodníkov a prechodov pre chodcov. Stavebné úpra-
vy, ktoré sme realizovali, zlepšia komfort nielen ľuďom so 
zníženou schopnosťou pohybu, ale napríklad aj mamičkám  
s kočíkmi. Rozsah prác bol naozaj veľký a objemom prevýšil 
aj rok volebný. A to bola aj naša filozofia: nenechávať väčšinu 
prác na volebný rok. Zo skúsenosti vieme, že mnohé samo-
správy sa snažia rekonštruovať pred voľbami  a v tom čase 
bývajú firmy zaoberajúce sa opravami komunikácií nadmer-
ne vyťažené, čo má vplyv na ceny, ale neraz aj na kvalitu vy-
konávaných prác. 

Aká bola najväčšia a najdôležitejšia investičná akcia mes-
ta v uplynulom roku? Splnilo mesto svoj investičný plán?
Svojim rozsahom, ale aj dôslednosťou a komplexnosťou 
bola výnimočná veľká rekonštrukcia ulice Športovcov. Táto 
ulica bola vybratá pre svoj nevyhovujúci stav a vysoké zaťa-
ženie, a to nielen zo strany obyvateľov sídliska, ale všetkých 

foto: redakcia

Ján Prílepok: Dane a poplatky pre rok 2020 
zvyšovať nebudeme

Do primátorského kresla zasadol pred viac ako rokom. Chcel prebudiť Dolný Kubín a pre-
sadiť otvorenú, zdravú a transparentnú samosprávu. Podarilo sa mu to? Už počas prvé-
ho roka vo funkcii stihol opraviť tisícky metrov štvorcových ciest a chodníkov, dal vysadiť 
novú zeleň, ale v našom meste stále chýba kino. O uplynulom roku, ale aj o víziách do 
budúcnosti sme sa zhovárali s prvým mužom Dolného Kubína Jánom Prílepkom. 
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návštevníkov priľahlých mestských športovísk a Aquaparku. 
Nešlo tu len o obnovu samotného asfaltového povrchu, ale 
rekonštrukcia išla naozaj do hĺbky. Dobudovali sme vpuste 
na dažďovú vodu, osadili nové obrubníky a vyspádovaná 
bola celá komunikácia tak, aby na nej nevznikali nebezpečné 
mláky. Po záverečných vrstvách asfaltu nasledovala organi-
zácia dopravy vodorovným dopravným značením, a tak boli 
vytvorené parkovacie miesta, ale aj bezpečný priestor pre 
pohyb chodcov. Aj pri rekonštrukcii takéhoto rozsahu sme sa 
snažili nezabrať žiadnu zeleň, práve naopak, podarilo sa nám  
v nevyužiteľnej časti parkoviska zrušiť spevnenú plochu a vy-
tvoriť ostrovček na zasadenie vzrastlého stromu.

Silná víchrica, ktorá sa prehnala v marci Dolným Kubí-
nom, napáchala veľké škody na zeleni v meste. Zároveň 
však ukázala zlý stav viacerých stromov a radnica ich mu-
sela kvôli bezpečnosti vyrúbať. Z nábrežia Oravy zmizli 
charakteristické topole. Realizovalo mesto náhradnú vý-
sadbu? Je Dolný Kubín zeleným mestom? Aké opatrenia 
realizuje z hľadiska klimatických zmien?
Bolo obrovským šťastím, že veterná smršť nespôsobila tra-
gédiu. Odhalila však alarmujúci stav niektorých prestarnu-
tých a chorých stromov v meste. Najnebezpečnejšie sa javili 
takmer sedemdesiatročné topole na nábreží Oravy. K ich po-
sudzovaniu sme prizvali odborníkov zo Slovenskej akadémie 
vied a ich posudok potvrdil naše obavy a odhalil aj veľmi zlý 
stav majestátnej lipy pri kolonádovom moste. Aj keď muse-
li byť nebezpečné stromy odstránené, okamžite sme začali 
pracovať na náhradnej výsadbe. Tú chceme v našom meste 
plánovať dlhodobo a vždy ju konzultovať s odborníkmi, aby 
sme na každé miesto vybrali najlepšiu skladbu drevín aj  
s ohľadom na estetickú a zdravotnú vhodnosť. Cieľom je, aby 
Dolný Kubín ostal aj naďalej zeleným mestom a do budúcna 
nám ešte viac rozkvitol.

Mesto si pre obyvateľov pripravilo v minulom roku aj via-
cero nových spoločenských podujatí. Hviezdoslavov lam-
piónový sprievod, Leto v parku či Čaj o tretej pre seniorov 
mali za cieľ zblížiť komunitu. Podarilo sa to? Aké máte 
ohlasy od obyvateľov?
Práve už spomínané široké spektrum podujatí sa tešilo veľké-
mu záujmu verejnosti. Ukázalo sa, že ľudia bez rozdielu veku 
majú záujem sa stretávať a tráviť spolu čas. Nebolo to však 
vždy len o zábave, mnohokrát Kubínčania neváhali  priložiť 
ruku k dielu a podieľať sa na skrášľovaní svojho mesta. Tak 
sme spoločne upratovali, sadili stromy, opravovali ihrisko  
a realizovali  mnoho iných aktivít, ktoré významne prispievali 
k budovaniu komunity, ale aj zveľadeniu verejného priestoru.  

Viaceré mesta na Slovensku zdvihli v roku 2020 dane za 
nehnuteľnosť či za odvoz komunálneho odpadu. Je to aj 
prípad Dolného Kubína?
Mnohé mestá i obce sa na Slovensku rozhodli zvyšovať dane 
v reakcii na rôzne legislatívne opatrenia vlády, ktoré v posled-
ných dvoch rokoch zvyšujú náklady samospráv. Chodníková 
reforma, povinné zvyšovanie platov, obedy zadarmo a nie-
ktoré ďalšie opatrenia stoja naše mestá veľké peniaze, ktoré 
nám ale od vlády neprídu. A aj keď sa príjmy miest zvyšujú, 
toto tempo nestíha pokrývať stúpajúce náklady, nehovoriac 
o obrovskom modernizačnom dlhu, ktorý aj v našom mes-
te máme. Okrem chodníkov a ciest na svoju rekonštrukciu 

čakajú naše športoviská, mestské kultúrne stredisko, ma-
terské školy, detské ihriská a takto by sme mohli vypočíta-
vať ďalej. Aj napriek tomu sme sa v Dolnom Kubíne spolu  
s poslancami mestského zastupiteľstva jednomyseľne zhodli, 
že dane a poplatky pre rok 2020 zvyšovať nebudeme. Zvyšo-
vaniu daní musí predchádzať reálna analýza spomínaných 
dopadov na mestské financie a úspory tiež hľadáme na stra-
ne mesta a mestských organizácií.

V roku 2020 bude najväčšou investičnou akciou rekon-
štrukcia Domu smútku na Bysterci. Radnica chce do opra-
vy investovať viac ako pol milióna eur. Nie je to veľa? Na 
aké ďalšie významné investície sa môžu obyvatelia tešiť?
Schválená rekonštrukcia Domu smútku je výsledkom niekoľ-
ko ročnej prípravy. Ide o takmer päťdesiatročnú budovu, kto-
rá už nielen po estetickej, ale najmä funkčnej stránke neplní 
poriadne svoju úlohu. V minulom roku sme provizórne opra-
vili audio zariadenia a osadili infražiariče, ktoré mali za úlo-
hu v zimných, ale aj jarných a jesenných mesiacoch zmierniť 
nepriaznivé teploty. Výsledkom pripravovanej rekonštrukcie 
bude kompletne obnovená budova a jej vybavenie. Vrátane 
kúrenia, chladiacich boxov, zníženia energetickej náročnos-
ti. Okrem zvýšeného komfortu zvýšenie kapacity v interiéri, 
ale aj zastrešenej časti v exteriéri. Na konci tohto procesu má 
byť obnovená budova, ktorá bude ďalšie desaťročia slúžiť na 
dôstojnú rozlúčku so zosnulými. Samotný výber firmy, ktorá 
bude Dom smútku rekonštruovať, realizujeme elektronicky 
cez Úrad pre verejné obstarávanie. Okrem férovej súťaže tak 
očakávame aj úspory vo vysúťažených cenách.

redakcia

Osvetlili pergoly pri škole

I Prechod, ktorý slúži ako prepojovacia komunikácia medzi 
bytovými domami a Základnou školou Petra Škrabáka, 

mesto koncom roka osvetlilo. Svetlá pribudli pod dvoma dre-
venými pergolami, ktoré kryjú schodisko.

„Ide o dvadsať svietidiel. V rámci presvetlenia pre zvýšenie 
bezpečnosti je tento krok veľmi dobrý. Svietidlá zároveň slú-
žia aj k prepojeniu osvetlenia priľahlého parkoviska k Základ-
nej škole Petra Škrabáka. Celková investícia bola vysúťažená 
na 2 400 eur,“ ozrejmil Pavol Starek, vedúci Od. výstavby MsÚ.

Prechod je zastrešený, no v neskorších hodinách cezeň do-
nedávna prechádzali ľudia po tme. Vďaka osvetleniu sa zvýši 
najmä bezpečnosť žiakov základnej a strednej školy, majite-
ľov garáží a tiež bežcov a iných športovcov, ktorí často túto 
trasu využívajú.

redakcia; foto: redakcia
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I Akonáhle som album vybral z ochranného obalu a otvoril 
ho, všimol som si desať textov, rozmiestnených vo vnú-

torných stranách celého obalu. Samotné cédečko má svoje 
miesto v strede otváracieho – digipack obalu. Ten má na sve-
domí talentovaná slovenská umelkyňa Andrea Lala. Tiché in-
tro XI otvára priestor ďalším desiatim skladbám. Niekde som 
dokonca čítal, že album Fragments je štyridsaťjeden minút 
jazdy v štýle Alicinej výpravy do krajiny zázrakov. Súhlasím, 
pretože album nie je jednotvárny. 

Nájdeme tu piesne rôzneho žánrového razenia. V piesni  
End of Line si prídu na svoje milovníci elektronických gitár. Al-
bum obsahuje aj niekoľko melancholicky ladených skladieb. 
Za všetky spomeniem skladbu Scripted Days. Táto skladba 
je druhým singlom z albumu. Na internete rotuje aj v podo-
be lyric-videa, ktoré pochádza z dielne amerického štúdia  
YOD Multimedia. Mňa potešila najpomalšia pieseň albumu 
Poppy Lane. Dobre znie aj song Catch Me. Jedenástku anglic-
ky spievaných skladieb uzatvára pieseň Forgotten Us. Všetky 
texty si chlapci napísali sami.

Album Fragments vyšiel 15. novembra na bielo-čiernom 
vinvle, CD a v digitálnej podobe na všetkých streamova-
cích platformách. Nahrávali ho v neďalekom štúdiu Apollo, 
mastrovaný bol v berlínskom Artefacts Mastering a vyda-
li ho v rakúskom vydavateľstve Mai Lei Bel. V krátkom čase 
sa okrem albumu Fragments, 9. novembra krstilo aj tretie  
CD SFS Orava - Povedali naši vašim. Každopádne oravskú ka-
pelu tu máme v ucelenej vinylovej podobe po prvýkrát.

Boris Hrudál

foto: Pavol Kuklovský

Stručne, jasne, výstižne. Takto som zhodnotil prvý dojem z obalu debutového al-
bumu Fragments dolnokubínskej štvorice The Rising Sign. Informácie o albume 
netreba pracne dolovať z vyčačkaného bookletu. Nájdeme ich spolu s piesňami  
na zadnej strane albumu.

Oravská kapela po prvýkrát na vinyle

J. Prokop získal ocenenie ŽSK

I Žilinský samosprávny kraj v závere minulého roka ocenil 
významné osobnosti, ktoré nominovali poslanci, verej-

nosť, ale aj združenia a inštitúcie. Najvyššie krajské ocenenie 
dostal aj Dolnokubínčan Jaroslav Prokop – 94-ročný aktívny 
bojovník v Slovenskom národnom povstaní, ktorý celý život 
šíri osvetu medzi mladými ľuďmi o vojnových udalostiach. 
Okrem neho ocenili aj farmakologičku a prvú profesorku  
v tomto odbore, Gabrielu Nosáľovú, a manželský pár Oľgu  
a Ľubomíra Feldekovcov za celoživotný prínos v oblasti kul-
túrnej a literárnej tvorby. Ocenenia si prevzali z rúk županky 
Eriky Jurinovej. Žilinská župa takto ocenila významné osob-
nosti kraja už po deviatykrát.

redakcia; foto: ŽSK
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Trojkráľovým koncertom sme 
sa rozlúčili so sviatkami

Symbolickú bodku za vianočnými sviatkami dal tradičný Troj-
kráľový koncert v Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v nedeľu  
6. januára. Tento rok priestor božieho stánku rozozvučal spe-
vácky zbor Cantica Collegium Musicum z Martina.

I Minulý rok Mestské kultúrne stredisko (MsKS) pozvalo na 
Trojkráľový koncert zbor Technik z Bratislavy. Podľa slov 

manažérky kultúry MsKS, Zdenky Prílepkovej, sa vždy na 
sviatok Troch kráľov snažia do Dolného Kubína zavolať zau-
jímavých umelcov. „Tento rok sme sa rozhodli, že pozveme 
zmiešaný komorný zbor Cantica Collegium Musicum z Mar-
tina. Boli u nás asi pred tromi rokmi, ale odvtedy majú za se-
bou výrazné úspechy, tak sme si povedali, prečo to nevyužiť. 
Boli skvelí vtedy, prečo nie aj teraz,“ dodala. 

Sú úspešní aj v zahraničí
Zbor Cantica Collegium Musicum tvorí približne štyridsiatka 
žien a mužov rôznych profesií z radov martinského spevoko-
lu. Spoločne úspešne reprezentujú svoje mesto a Slovensko 
doma i vo svete. „Zbor vznikol už pred 29 rokmi a založila ho 
skupinka speváckych  nadšencov. Prvým dirigentom bol Bo-
židar Vongrej, ale už v roku 1994 ho vystriedal terajší dirigent 
Štefan Sedlický. Musíme povedať, že pod jeho taktovkou sa 
zboru neuveriteľne darí. Už o rok, čiže v roku 1995, získali 
prvé úspechy. Boli najlepší v súťaži celoslovenských komor-
ných zborov a vyhrali prvé miesto,“ vysvetlila Prílepková.  
K ich najväčším úspechom patria zlaté medaily zo svetového 

Požehnaný vianočný 
čas v Kňažej

Aj keď nám na Vianoce chýbal sneh, atmosfére Vianoc v Kňa-
žej to nijako neubralo. Jasličková pobožnosť je v tejto mestskej 
časti Dolného Kubína udalosťou, na ktorú sa deti chystajú už 
vopred. A tak tí najmenší, ale aj staršie deti, sa už od novembra 
pravidelne schádzali, aby nacvičili jasličkovú pobožnosť.

I Vyvrcholilo to na Božie narodenie, 25. decembra, vo far-
skom kostole sv. Šimona a Júdu v Kňažej, kde deti zoža-

li úspech od divákov, ale určite aj od Jezuliatka. V nedeľu  
29. 12. sa opäť v tomto  kostole konalo vystúpenie folklórnej 
skupiny Sliačanka z Liptovských Sliačov, ktorá sa predstavila 
s vystúpením „Balada o Márii“. Piesňami, ktoré sa v Liptov-
ských Sliačoch tradujú možno aj sto rokov, približovali spe-
váčky dej, ktorý hovoril o hľadaní nocľahu Márie a Jozefa až 
po samotné vyvrcholenie narodenia Ježiška, sprevádzané 
anjelmi a pastiermi. Bolo to nádherne podané vo folklórnom 
duchu. Čaro hudby v Kňažej neutíchlo ani v novom roku, keď 
k nám zavítali členovia gospelovej skupiny Heartbeat z Prie-
vidze. V kostole navodili atmosféru chválovými modlitbami 
a spevmi, pri ktorých sa všetci stíšili ponorení do tónov ich 
hudby. Tak sme si mohli všetci vybrať, ako možno plnohod-
notne a požehnane prežiť čas vianočných sviatkov.

Vlasta Batunová, Výbor Kňažia

Kňažia získala peniaze  
na obnovu altánku

Po vyčíňaní vandalov bude amfiteáter v mestskej časti Kňažia 
opravený. Občianske združenie (OZ) Krpček, ktoré tam už päť 
rokov organizuje podujatie od Kenez po Kňažiu, sa zapojilo do 
internetovej súťaže s Raiffeisen bankou a vďaka najvyššiemu 
počtu hlasov sa im podarilo vyhrať 1000 eur.

I Kňažej sa podarilo zvíťaziť tesne – len o dvadsať hlasov. 
„Celkovo sme získali 1031 hlasov a na druhom mieste 

bola Základná škola s materskou školou zo Zázrivej. Skutoč-
ne sme bojovali do poslednej silvestrovskej polnoci, pretože 
hlasovanie sa končilo 31. decembra. Sme veľmi radi, že mô-
žeme tento priestor znovu oživiť a veríme, že už v júli 2020 
budeme tráviť od Kenez po Kňažiu vo vynovenom amfite-
átri. A to vďaka myšlienke súťaže Raiffeisen banky – zacho-
vanie kultúrnych hodnôt a tradícií,“ povedala Jana Greššová  
z OZ Krpček. 

Na amfiteátri vymenia podlahu, schodisko pódia, výstav-
nú plochu a plánujú tiež zakúpiť aj stan pre vystupujúcich. 
Pomoc pri opravách ponúklo vedenie Základnej školy s ma-
terskou školou v Kňažej a miestni dobrovoľníci. Renovovať 
priestor na podujatia začnú s príchodom teplejších dní.

redakcia

festivalu Grand Prix Pattaya v Thajsku a zo zborovej olympi-
ády v juhoafrickom meste Tshwane. A tiež mnohé ocenenia 
na medzinárodných súťažiach v Česku, Poľsku, Rumunsku, 
Španielsku či Švédsku. 

Miesto koncertu podčiarklo sviatočnú atmosféru
Pre zboristov z Martina to bol prvý koncert v roku. „Nás teší, 
že prišli medzi nás do Dolného Kubína a ako povedali, bol to 
neuveriteľný štart novej speváckej sezóny. Veľmi sa im tu pá-
čilo. Prezradili, že spievať u nás v rímsko-katolíckom Kostole 
sv. Kataríny Alexandrijskej je vždy obrovský zážitok. To naozaj 
bol - a nielen pre nás, ako poslucháčov, divákov, ale aj pre 
nich ako hudobníkov,“ povedala manažérka kultúry MsKS. 
Dolnokubínčania si v ich podaní okrem chorálových piesní 
vypočuli aj úpravy rôznych klasických skladieb. Koncert bol 
rozdelený do troch tematických častí, v básnických pasážach 
rozprávali aj o príbehu troch kráľov. 

redakcia; foto: redakcia
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foto: M
arína Gruchaláková

I Najskôr sme navštívili expozíciu drotárstva v Budatín-
skom hrade, kde sa nachádza veľmi zaujímavý zbierkový 

predmet súvisiaci s vianočnými sviatkami. Je ním drôtený 
betlehem a my sme si ho mohli prehliadnuť hneď pri vstupe. 
Betlehem s 13 drobnými figúrkami bol vyrobený v roku 1994 
z pozinkovaného oceľového drôtu. V minulosti majstri drotári 
nosili betlehemy zavesené na krku a spolu so svojimi učňa-
mi – džarkami chodili spievať koledy po mestách a dedinách 
v susednom Česku. Tieto obchôdzky aspoň čiastočne zvýšili 
nízky príjem z vandrovného drôtovania.

Obdivovali sme rôznorodé drotárske výrobky
História drotárskeho fondu Považského múzea v Žiline sa za-
čala písať v roku 1940 v obci Dlhé Pole. Drotárstvo sa po de-
saťročiach dostalo do popredia záujmu spoločnosti. Drotári 
boli šikovní remeselníci, ľudoví umelci a podnikatelia. Krás-
ne výtvarné práce, figurálne plastiky zo sveta rozprávok, 
rozprávkové bytosti a zvieratá, figúry vandrovných drotárov  
v životnej veľkosti, úžitkovo-dekoratívne predmety, násten-
né reliéfy, drôtená bižutéria, veľkonočné kraslice a veľa iných  
nádherných ručných diel a prác, to všetko videli účastníci zá-
jazdu na vlastné oči po prvýkrát. Na expozíciu jedinečného 
slovenského remesla – drotárstva a na drôtené skvosty nikdy 
nezabudneme .

Veža Budatínskeho hradu dala zabrať
Kultúrno-historický chodníček nás nasmeroval na Budatín-
sky hrad, ktorý bol postavený v polovici 13. storočia. His-

tória hradu súvisela s kontrolou najvýznamnejších ciest, 
ktoré viedli popri hlavných riekach Váh a Kysuca z Liptova 
a Turca do Trenčína a zo Žiliny do Sliezska. Najstaršou čas-
ťou dnešného hradu je valcovitá veža, ktorá pôvodne tvorila 
celý hrad, má 120 schodov a 3 podlažia s dobovým nábyt-
kom. Niektorí naši účastníci úspešne prekonali 240 schodov  
v oboch smeroch, všetka česť a nožičkám zdar. Po zaujíma-
vej exkurzii sme si mali možnosť kúpiť pamätné knihy, drô-
tenú bižutériu, magnetky. Súčasťou areálu Budatínskeho 
hradu je aj prírodný park, kde sme videli impozantné lipy, 
horské javory a velikánske platany s obvodom kmeňov  
od 390 – 570 cm. Vek najstarších stromov sa odhaduje na  
250 – 300 rokov.

Vianočne trhy umocnili atmosféru sviatkov
Ďalej naša cesta pokračovala na vianočné trhy do metropoly 
nášho kraja – mesta Žiliny. Od autobusovej stanice sme prešli 
známou Masarykovou ulicou lemovanou malými obchodík-
mi s textilom a občerstvením. Obdivovali sme krásne stavby  
a pamiatky  na námestí  A. Hlinku, tam sme sa zastavili v ka-
viarničkách a cukrárničkách. Nákupy darčekov sme doplnili 
v známom obchodnom centre. Popri katedrále Najsvätejšej 
Trojice sme vyšli hore schodmi na Mariánske námestie, ktoré 
je súčasťou pešej zóny v historickom centre mesta a býva de-
jiskom dôležitých mestských kultúrno-spoločenských akcií.  
V centre námestia, popri Kostole sv. Pavla apoštola, pri so-
che Panny Márie – Immaculata, popri Radnici so zvonkohrou, 
popri Podlubii, ľudovo „Laubne“, sa rozmiestnili drevené 

V rámci poznávacích zájazdov organizovaných Denným centrom mesta Dolný Ku-
bín dňa 17. decembra 2019 mali účastníci zájazdu možnosť navštíviť Budatínsky 
hrad, stálu drotársku expozíciu a vianočné trhy v Žiline. Cesta autobusom prebie-
hala v lone malebných a krásnych zakutí obcí Zázrivá a Terchová. Čakalo nás ra-
dostné dobrodružstvo odhalenia tajomstiev múzeí Žilinského kraja.

Seniori opäť spoznávali svoj Žilinský kraj
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remeselnícke stánky s voňavým punčom, medovníkmi a iný-
mi tradičnými vianočnými výrobkami. Krásne dobové stav-
by, historické pamiatky, kostol, katedrála – nádhera sama  
o sebe. Aj večerná prechádzka mestom bola veľmi roman-
tická, skvostná katedrála bola inšpirujúco podsvietená. Na 
človeka z tohto priestoru dýchalo dobro, láska a spolupatrič-

nosť. Každý z nás naplnil svoje očakávania, načerpal energiu 
a pokoj pri návšteve tohto mesta. Niekedy ľudia za zážitkami 
cestujú veľmi ďaleko. Naše krajské mesto a jeho okolie je tiež 
krásne a je blízučko – vrelo ho odporúčame navštíviť.

Marína Gruchaláková, Denné centrum DK

Daj Boh šťastia tejto zemi
Deň pred Štedrým dňom sa v Dennom centre stretli členovia 
spevokolu Lorem Cantus, aby si pripomenuli odchádzajúci rok 
2019 s jeho radosťami a každodennými starosťami. Stretnutia 
sa zúčastnili aj pracovníci Odboru sociálnych vecí a rodiny MsÚ 
pod vedením Evy Palugovej. Členovia spevokolu zhodnotili 
prínos muzikoterapie pre ich osobnostný rozvoj, pre komuni-
tu obyvateľov mesta ako aj seniorov v rôznych zariadeniach 
sociál nych služieb.

I Odchádzajúci rok nebol pre spevokol jednoduchý, hrozi-
lo, že záujemcovia o terapiu spevom (lorem cantus z lat.) 

sa nebudú môcť zúčastňovať tejto aktivity. Aj napriek obrov-
ským prekážkam zo strany neprajníkov však spevokol Denné-
ho centra pokračoval vo svojom poslaní – rozdávať spevom 
radosť, dobrú zvesť a lásku všetkým ľuďom dobrej vôle. A 
práve na tomto koncoročnom stretnutí bol do života uvede-
ný debutový CD album rôznorodých piesní tohto 25 členného 
zboru.

Debutový album pokrstili vodou zo Srňacieho
Spevokol seniorov, s vekovým priemerom nad 69 rokov, na-
hral album pod umeleckým vedením inštruktora sociálnej re-
habilitácie Jozefa Gruchaláka. Album bol symbolicky pokrs-
tený pramenistou vodou zo Srňacieho a krstnou „mamou“ sa 
stala Eva Palugová. Pri preberaní cédečka prítomní vyjadrili 
vďačnosť vedeniu mesta a Dennému centru za možnosť pre-
zentovať svoje umenie nielen klientom zariadenia opatrova-
teľskej služby, zariadenia pre seniorov v Dolnom Kubíne, ale 
aj za zájazdy do okolitých zariadení pre seniorov v Zázrivej  
a Novoti. Členovia spevokolu boli pozvaní na spoločen-
sko-kultúrne podujatia organizované Jednotou dôchodcov 
Slovenska, Zväzom telesne postihnutých, Oravskou muzeál-
nou spoločnosťou, Feminou a inými občianskymi združenia-
mi.

V predvečer Vianoc si želali mier a lásku
Na záver roka mal spevokol možnosť ukázať svoje scénické  
a spevácke schopnosti v priestoroch Oravského múzea  
a Mestského kultúrneho strediska. Účastníci tohto milého 
stretnutia si navzájom blahoželali a v predvečer Vianoc si 
priali, aby si ľudia navzájom nerobili zbytočne problémy, aby 
boli vďační za všetko, čo majú, ba dokonca môžu z toho aj 
rozdávať, aby bol na svete mier, aby sme neustále hľadali lás-
ku k blížnemu. So srdečným prianím, aby nás Božia milosť 
sprevádzala aj v novom roku 2020 a s pesničkou „Daj Boh 
šťastia tejto zemi“ sa všetci rozišli k svojim rodinám. Daj Boh 
šťastia aj obyvateľom nášho mesta!

Marína Gruchaláková, Denné centrum DK

Svetlo z Betlehema aj u nás
Svetlo z Baziliky narodenia Pána v Betleheme rozžiarilo aj dol-
nokubínske domácnosti. Deň pred Štedrým dňom ho primáto-
rovi Dolného Kubína symbolicky odovzdali skauti z 53. zboru 
Gentiana. Na radnicu ho prišla odovzdať skupinka skautov, 
ktorí ho začali roznášať po rodinách na dolnej Orave.

I „Betlehemské svetlo dolnokubínski skauti rozniesli aj 
do okolitých dedín, kde ho prijalo  približne 300 ľudí,  

v meste Dolný Kubín asi 500 domácností,” upresnil Matúš 
Mahút, koordinátor Betlehemského svetla na Dolnej Orave.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na Oravu prišlo vlakom z Kraľovian
Betlehemské svetlo je už vyše 30-ročnou tradíciou, vďaka 
ktorej sa v celej Európe šíri posolstvo o narodení Krista v 
Betleheme. Slovenskí skauti a zástupcovia iných organizácií 
zo susedných štátov si svetlo symbolicky prevzali v sobotu  
14. decembra počas medzinárodnej ekumenickej slávnosti  
v Kostole sv. Leopolda vo Viedni. Ešte v ten deň priviezli 
svetlo do Bratislavy, kde ho slávnostne prijala prezidentka 
Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Na Oravu prišiel tra-
dičný symbol Vianoc vlakom z Kraľovian, kde si ho v sobotu  
21. decembra prevzali trstenskí skauti z rýchlika. „Svetlo ne-
sie posolstvo pokoja, lásky, mieru, jednoty – spoločné uni-
verzálne hodnoty vlastné ľuďom bez ohľadu na to, akého sú 
vierovyznania, ku ktorej cirkvi sa hlásia alebo či sú bez vyzna-
nia,” povedal Matúš Mahút. Dodal, že na rovnakých princí-
poch je postavený celosvetový skauting.

Svietilo aj na Lomnickom štíte
Plameň z Betlehema skauti každoročne doručujú aj do sto-
viek kostolov a farností, nemocníc, azylových domov, domo-
vov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti, odpaľovali ho 
veriacim na predvianočných svätých omšiach a pobožnos-
tiach alebo ho priniesli k ľuďom priamo domov. Rozniesli ho 
aj do ďalších miest a okolitých dedín, ktoré nemajú vlakové 
spojenie, aby sa dostalo k čo najväčšiemu počtu ľudí. Už  
po 26-krát skauti zavítali aj na pomyselnú strechu Slovenska,  
na Lomnický štít.

Martin Buzna, mesto DK; foto: redakcia
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I Organizátori napriek nepriazni po-
časia, za pomoci vedenia Spojenej 

cirkevnej školy A. Radlinského, mesta 
Dolný Kubín, Oravského klubu olym-
pionikov a  podporovateľov atletiky  
v meste,  pripravili podujatie na výbor-
nej organizačnej úrovni, ktoré sa nieslo 
v domáckej, rodinnej a neformálnej 
atmosfére, aj s tradičnou vatrou proti 
chladu. Preteky otvoril symbolickým 
prvým hodom bremenom viceprimátor 
mesta Matúš Lakoštík. 

Až traja majstri Európy
Po slávnostnom príhovore sa začala 
samotná súťaž, ktorá bola okorenená 
účasťou troch majstrov Európy v tej-
to disciplíne. Na štartovnej listine sa 
objavil Riszárd Krzesinski – majster 
Európy v kategórii veteránov 70 – 75 
ročných z Poľska a jeho krajan Andrzej 
Piazskowski, majster Európy v kategórii 
veteránov 65 – 70 ročných. Do tretice sa 
predstavil aj majster Európy zo Sloven-
ska Jirko Koukal ml. v kategórii veterá-
nov 35 – 40 ročných.

Darilo sa domácim reprezentantom
Ako prví do bojov zasiahli žiaci a žiač-
ky v kategórii mladšieho a staršieho 
žiactva. Medzi chlapcami zvíťazil Juraj 
Lešňovský - 11,07 m pred Michalom 
Škulcom - 5,78 m a Matúšom Pacá-
kom - 5,66 m. Všetci z D. Kubína hádzali  
s bremenom o hmotnosti 5,45 kg a dĺž-
ke 41 cm. Medzi dievčatami zvíťazila 
Petra Škulcová - 11,83 m pred Lesiou 
Baloghovou - 9,49 m a Ninou Nuto-
vou - 6,29 m. Opäť domáce reprezen- 
tantky, ktoré hádzali bremeno o hmot-
nosti 5,45 kg a dĺžke 41 cm.

V kategórii dorastu zvíťazil Dominik Sa-
nitra (VCŠ Dukla B. Bystrica) výkonom 
17,20 m v novom slovenskom rekorde 
pred Adriánom Pauerom z D. Kubína 
- 11,90 m s bremenom 9,084 kg a dĺž-
ke 41 cm. Medzi dievčatami  zvíťazila 
domáca Simona Kereškényiová za vý-
kon 12,41 m s bremenom o hmotnosti 
7,25 kg. O ďalšie domáce zlato sa po-
starala Nikola Ganobčíková výkonom 
12,15 m s bremenom 9,08 kg. Mužskú 
kategóriu dospelých vyhral suťažiaci 

Martin Mistrík zo Zvolena výkonom 
13,16 kg s bremenom, ktoré malo 
hmotnosť 15,88 kg.

U veteránov bez prekvapení
V kategórii veteránov vynikajúcim 
výkonom 16,80 m potvrdil svoju vý-
konnosť náš majster Európy Jirko  
Koukal ml. z Dubnice nad Váhom s bre-
menom o hmotnosti 15,88 kg. Za ním 
skončili Andrzej Piazskowski 14,36 m 
(bremeno 9,08) a jeho kolega Riszárd 
Krzesinski na mieste 3. (bremeno 7,26).

Medzi veteránkami si prvenstvo vybojo-
vala Anna Matúšová z Piešťan výkonom 
13,55 m (5,45) pred Katarínou Maretto-
vou z D. Kubína za výkon 12,62 m (9,08) 
a Jarmilou Longauerovou z Banskej 
Bystrice - 10,15 m (5,45 kg).

Bilancia na záver: jeden nový slovenský 
rekord, 8 osobných rekordov, 4 zlaté,  
4 strieborné a 2 bronzové medaily ostali 
v Dolnom Kubíne. 

J. Lupák, predseda TJ Orava D. Kubín

foto: TJ O
rava DKMemoriál Barnabáša Üvegeša  

v hode bremenom
Do kladivárskeho kruhu v hode bremenom na IV. ročníku memoriálu Barnabáša Uvegeša sa po-
stavilo 36 pretekárov v kategórii žiactva, dorastu, juniorov, dospelých a veteránov. Ani studené 
a vlhké počasie neodradilo súťažiacich v sobotu 14. decembra 2019 vzdať úctu a pamiatku ne-
storovi československej a slovenskej atletiky, pedagógovi, trénerovi, rozhodcovi a organizátorovi 
športu vôbec a atletických pretekov zvlášť. 

..
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Atléti budú mať  
tartanovú dráhu

Aj keď dolnokubínski atléti dosiahli  
v uplynulom roku mnoho úspechov, ich 
pretrvávajúcim problémom bolo a aj je, 
že stále nemajú tartanovú dráhu, na kto-
rej by mohli trénovať a pretekať. To by sa 
ale už onedlho malo zmeniť. Slovenský 
atletický zväz (SAZ)  pomôže mestu Dol-
ný Kubín dráhu vybudovať.

I „Mesto sa zapojilo do iniciatívy, kto-
rú vyhlásil SAZ s ministerstvom škol-

stva, podarilo sa mu uspieť a v Dolnom 
Kubíne by sa mal postaviť tartanový 
400-metrový ovál so štyrmi dráhami  
v cieľovej rovinke,“ povedal Jaroslav 
Lupák z TJ Orava Dolný Kubín. Zároveň 
dodal, že v minulosti už boli Dolnoku-
bínčania k vybudovaniu dráhy veľmi 
blízko, no napokon vedenie zväzu  dalo 
prednosť Novému Mestu nad Váhom. 
„Pracovník SAZ, ktorý o tom rozhodo-
val, bol z Nového Mesta nad Váhom, 
naše podklady neodovzdal na minis-
terstve školstva, a tak sme sa k dráhe 
nedostali,“ vysvetlil Lupák. Aj napriek 
komplikáciám Jaroslav Lupák na myš-
lienku tartanovej dráhy nezanevrel.

Výstavbu dráhy musia dokončiť do 
októbra 2021
Mesto od atletického zväzu dostane na 
vybudovanie novej tartanovej dráhy 
dotáciu vo výške 200 000 eur. „Ďalej sa 
budú riešiť už len vykonávacie projekty 
a výberové konania na zhotoviteľov,“ 
uviedol Lupák. To by sa malo stihnúť 
ešte do konca tohto roka. V roku 2021 
sa začne a aj dokončí plánovaná výstav-
ba. Práce musia byť ukončené približne 
do októbra 2021, v prípade, že to mesto 
nestihne, peniaze prepadnú.

Vláda poskytla 5 miliónovú dotáciu
SAZ schválil podporu 23 žiadateľom, 
pričom na projekty vyčlení dohromady 
5,45 milióna eur. „Päť miliónov je prí-
spevok od vlády, o ďalších 450-tisíc eur 
navýšil sumu SAZ z vlastných prostried-
kov na investície z rozpočtov na roky 
2020 a 2021,“ informoval generálny sek-
retár SAZ Vladimír Gubrický.

redakcia

Charitatívny rozmer 
Rulers Winter Open

Občianske združenie Florbalový klub Ru-
lers Dolný Kubín pripravilo 26. decembra 
2019 tretí ročník zimnej verzie svojich 
florbalových turnajov - Rulers Winter 
Open. Turnaj sa konal v športovej hale 
Gymnázia P. O. Hviezdoslava a bol urče-
ný pre mužov aj ženy bez ohľadu na ich 
florbalové zručnosti a skúsenosti.

I Dvanásťčlenné štartové pole viac aj 
menej tradičných účastníkov opäť 

doplnili aj úplne nové družstvá. Prišli 
z Mútneho, Košíc, Bratislavy a Liptov-
ského Mikuláša. Farby Dolného Kubí-
na (žiaľ, neúspešne) hájil tím jedného  
z organizátorov - Om Drakar, posilnený 
o hráčov extraligovej Nižnej.

Mokrí banditi nezostali nič dlžní svo-
jej povesti
Latku športovej úrovne, ktorá bola vy-
soko nasadená na predchádzajúcich 
turnajoch Rulers, účastníci ani tento-
krát nepodliezli a diváci boli svedkami 
mnohých dramatických a kvalitných 
stretnutí. „Očakávali sme naozaj dob-
ré zápasy, nakoľko sa na súpiskách 
družstiev objavilo množstvo hráčov 
slovenských seniorských aj juniorských 
najvyšších súťaží a aj niekoľko členov 
širšieho kádra slovenskej reprezentá-
cie. Naše predpoklady sa naplnili a radi 
konštatujeme, že ani vyslovene ama-
térske tímy v súťaži nesklamali,“ zhod-
notil riaditeľ turnaja Kamil Kvasňovský. 
Prvenstvo z predchádzajúceho ročníka 
obhájili Mokrí banditi z Havířova, kto-
rí vo finále zdolali Hornets z Mútneho  
a tretí skončil žilinský tím Medvede.

Prispeli na rehabilitáciu hendikepo-
vaného kamaráta
Organizátori tomuto ročníku Rulers 
Winter Open pridali aj charitatívny roz-
mer. Lukáš Laštík, člen organizačného 
tímu: „Rozhodli sme sa osloviť našich 
hostí s prosbou o príspevok na reha-
bilitáciu nášho kamaráta a spoluhráča 
Mariána, ktorý po ťažkom úraze ostal 
pripútaný na invalidný vozík. Zbier-
ka spolu s osobnými príspevkami nás 
organizátorov dosiahla výšku 300 eur  
a peniaze už putovali do rúk Mariáno-
vi. Tá čiastka nie je veľká, ale vieme, 
že každá pomoc je dobrá,“ vysvetlil 
člen organizačného tímu Lukáš Laštík. 
Čitatelia so záujmom o Mariánov prí-

beh či ochotou pomôcť sa môžu do-
zvedieť viac na internetovej stránke  
www.ludialudom.sk – výzva s názvom 
"Pomoc pre Mariána".

Hľadajú sponzorov a podporovateľov 
Občianske združenie FBK Rulers DK má 
v pláne pokračovať v organizácii flor-
balových turnajov aj v roku 2020. Or-
ganizátori však upozorňujú, že napriek 
vysokému renomé vo florbalových kru-
hoch a obľube turnajov Rulers naprieč 
celým Slovenskom, je stále ťažšie nájsť 
partnerov ochotných ich podujatia 
podporiť. „Usporiadať turnaj bez tejto 
pomoci nie je možné. Zvlášť, ak sme si 
povedali, že dosiahnutú úroveň značky 
Rulers Open určite nechceme podlie-
zať. My sa chceme len zlepšovať,“ dodal 
na záver Kamil Kvasňovský.

Kamil Kvasňovský, riaditeľ turnaja
redakčne upravené; foto: K. Škvarka

Koncoročný ženský 
tenisový turnaj

I Tenisový klub Dolný Kubín usporia-
dal v predposledný deň roku 2019 

tenisový turnaj neregistrovaných žien. 
Ženy, ktoré celý rok poctivo trénova-
li, si zahrali medzi sebou v telocvični  
ZŠ Dolný Kubín – Kňažia. Tenisový turnaj 
bol veľmi vyrovnaný a po výborných vý-
konoch napokon zvíťazila Eva Hasprová 
– Petláková pred Ivanou Balekovou. Na 
treťom mieste skončila Silvia Baleková. 
Hráčky boli odmenené diplomami, figu-
rínami tenistiek, pohľadnicami Dolné-
ho Kubína a ďalšími vecnými cenami od 
sponzorov turnaja. Dobrý výkon podala 
aj Marcela Majdišová, ktorá ako jediná 
vyhrala s víťazkou turnaja. Po skončení 
športového stretnutia a odovzdaní cien 
nasledovalo posedenie so sponzor-
mi turnaja pri vianočných dobrotách  
a družnej debate nielen o tenise. 

Eduard Moravčík, Tenisový klub DK
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Fašiangy boli odjakživa symbolom radosti, veselosti a hojnosti. Sprievod masiek 
mestom, folklórne pásmo SFS Orava s pochovávaním basy a večerná veselica sú neod-
deliteľnou súčasťou fašiangov v Dolnom Kubíne. Už 21. februára sa bude fašiangovať 
v meste, následne aj v obci Mokraď a v mestskej časti Kňažia. Počas osláv prechodného 
obdobia medzi zimou a jarou nebude chýbať zábava, dobrá hudba a fašiangové dobroty. 

fašiangovať

Najnovšia kniha Petra hubu Keď národ umieral II.: Čas vzkriesenia je historický román, 
resp. citlivo beletrizovaná literatúra faktu, ktorá voľne nadväzuje na knihu Keď národ 
umieral. Čitateľom približuje osudy martinských Mudroňovcov a Halašovcov v zápa-
se o samotný slovenský národ v čase najsilnejšej maďarizácie koncom devätnásteho 
a začiatkom dvadsiateho storočia.

čítať

Kapela The Rising Sign z Dolného Kubína vydala nový album Fragments. Mix najrôznej-
ších smerov – hard rocku, indie popu, funku, jazzu, prog rocku či metalu je k dispozícii 
na bielo-čiernom mramorovom vinyle, CD a tiež digitálne na všetkých streamovacích 
platformách. Nahrávka vydaná v rakúskom vydavateľstve Mai Lei Bel ponúka 41 minút 
jazdy v štýle nečakaných odbočiek a čoraz väčších prekvapení s každou skladbou.

počúvať

Ťapákovci patria k vrcholným dielam slovenskej dramatickej tvorby, v ktorom nám 
štipľavým humorom Božena Slančíková Timrava rozpráva o živote v jednej dedinskej 
izbe. "Vstávaj, ideme spať!" – nezabudnuteľnú vetu z tragikomického príbehu sloven-
skej rodiny budete môcť počuť 25. februára. Divadelný zážitok umocnia herecké výkony 
Mareka Majeského, Mariána Labudu ml., Andrei Karnasovej, Petra Sklára a ďalších.

do divadla

Vo Veľkej výstavnej sieni Oravskej galérie vystavuje svoje diela slovenský maliar, grafik 
a vysokoškolský profesor Milan Sokol. Obrazy tvorí z plechoviek od piva. Tie strihá a vy-
tvára z nich pivné tkaniny, ktoré znázorňujú rôzne viacfarebné koláže a mozaiky. Okrem 
slovenských značiek použil aj plechovky z pivovarov exotických krajín ako Brazília, 
Japonsko a Čína. Expozícia s názvom Re-cyklus potrvá do 29. marca. 

na výstavu
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