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VÝROČIE OSLOBODENIA DOLNÉHO KUBÍNA
—

V stredu 5. apríla uplynulo presne 72 rokov 
od oslobodenia Dolného Kubína spod fašis- 
tickej okupácie. Pri tejto príležitosti sa na 

Hviezdoslavovom námestí uskutočnila sláv-
nostná spomienka za prítomnosti priamych 
účastníkov 2. svetovej vojny, zástupov Zväzu 

protifašistických bojovníkov, Zväzu voja-
kov, Veľvyslanectva Ruskej federácie, štát-
nej správy a samosprávy. Prítomní položili 
k Pamätníku oslobodenia vence kvetov ako 
pietny prejav úcty a vďaky tým, ktorí zahynuli  
v boji za našu slobodu. „Počas druhej svetovej 
vojny padli milióny ľudí. Priniesli obete, vďa-
ka ktorým dnes môžeme žiť v mieri. Je nes- 
mierne dôležité si to neustále pripomínať,“ 
vysvetľuje primátor Roman Matejov. 
Bojové jednotky 18. sovietskej armády vstúpi-
li na územie Oravy 29. januára 1945. V hor-
skom a lesnatom teréne zvádzali ťažké boje. 
Od 7. marca dochádzalo k najrozsiahlejším 
bojovým manévrom, keď v rámci Ostravskej 
operácie začalo postupné oslobodzovanie 
Oravy. V noci zo 4. na 5. apríla vtiahli vo-
jaci 17. gardového streleckého zboru do 
Dolného Kubína. Tu sa im dostalo vrelého 
privítania. ,,Spomínam, teraz, keď je rovno 
piateho. Bol som na pohrebe v Leštinách 

jednému partizánovi, ktorého tesne pred 
oslobodením zastrelili. Asi polhodinu po 
tom som šiel zisťovať, aká je situácia v Dol-
nom Kubíne a okolí, či tu nie sú guľometné 
hniezda,“ rozpráva Jaroslav Prokop, priamy 
účastník protifašistického odboja. Rečníci vo 
svojich príhovoroch pripomenuli priebeh os-
lobodenia mesta a zároveň vyjadrili znepoko-
jenie nad súčasným nárastom extrémizmu  
a neznášanlivosti. ,,Ja som sa tu narodil. Bolo 
tu hniezdo fašizmu a veľmi som pre to trpel. 
Prišiel som aj o môjho otca, on bol veľký vlas-
tenec,“ spomína Jaroslav Prokop. ,,Musíme 
hľadať poučenie v histórii. Opäť sa ukazuje 
podhubie nacizmu a dovolím si povedať aj 
fašizmu,“ dopĺňa Ján Sporka zo Zväzu vojakov 
Slovenskej republiky. Priamych účastníkov 
oslobodzovacích bojov a pamätníkov pos-
tupne ubúda. V Dolnom Kubíne ich ostala už 
len hŕstka. 

redakcia

APRÍLOVÉ ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
—
Program rokovania Mestského zastupiteľ- 
stva mesta Dolný Kubín dňa 27. apríla 2017 
bol mimoriadne bohatý. Okrem pravidelných 
bodov (správa o výsledku kontrol a správa  
o plnení uznesení mestského zastupiteľ- 
stva, ktoré predkladá hlavný kontrolór mesta, 
návrhy nákupov a predajov mestského ma-
jetku predkladané prednostom mestského 
úradu, návrhy prenájmov mestského majetku 
predkladané vedúcim odboru organizačného 
a vnútorných vecí mestského úradu, či 
zoznamu žiadateľov o pridelenie nájomného 
bytu predkladaného vedúcou finančného 
odboru) poslanci prejednávali viaceré ďalšie 
body programu. Schválili primátorom mesta 
Mgr. Romanom Matejovom predložený návrh 
na účasť mesta v združení právnických osôb 
„Iniciatíva stredné Slovensko“. Jej členmi sa 
postupne majú stať najvýznamnejšie obce  
a mestá na trase severno-južného prepo-
jenia regiónu stredného Slovenska. Cieľom 
tejto iniciatívy je zabezpečiť koordinovaný 
postup pri presadzovaní spoločného záuj- 
mu na dobudovaní dopravnej infraštruktúry 
tohto regiónu. V prípade Dolného Kubína ide 
o dokončenie rýchlostnej komunikácie R3. 
Poslanci tiež bez výhrad schválili Záverečný 
účet mesta Dolný Kubín za rok 2016 vrátane 
stanoviska hlavného kontrolóra. Rozpočet 
mesta za minulý rok v príjmovej časti dosiahol 
sumu 17 817 000 EUR, výdavky predstavovali 

16 362 000 EUR. Rozpočtové hospodárenie 
sa skončilo s prebytkom hospodárenia 1 455 
000 EUR. Bankové úvery mesta k 31.12.2016 
predstavovali sumu 4 572 000 EUR, z toho 
úvery Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré 
sa nezapočítavajú do ukazovateľa dlhu, činili 
1 250 000 EUR. Dlh mesta sa tak opäť znížil  
a ku koncu minulého roka predstavoval 24,04 
%. Vedúca finančného odboru Ing. Paušlyová 
predložila návrh na prijatie návratných zdrojov 
financovania projektu „Na bicykli za kultúrnym 
a prírodným dedičstvom pohraničného 
regiónu“ v rámci cezhraničnej spolupráce In-
terreg V-A Poľsko–Slovenská republika 2014-
2020. Predpokladané kapitálové výdavky 
vrátane spoluúčasti mesta Dolný Kubín na 
tomto projekte sú 517.000,- EUR. Nakoľko fi-
nancovanie projektu je postavené na princípe 
použitia vlastných zdrojov a následnej re-
fundácie, mestské zastupiteľstvo schválilo 
ponuku komerčnej banky na prefinancovanie 
predpokladaných výdavkov preklenovacím 
úverom v dĺžke trvania dva roky. Ďalším  
z bodov rokovania aprílového mestského zas-
tupiteľstva bola prvá zmena rozpočtu v roku 
2017. Zapojením rezervného fondu a fondu 
rozvoja bývania v celkovej sume viac ako 700 
tis. EUR do rozpočtu boli následne schválené 
ako kapitálové výdavky napríklad aj nasle-
dovné akcie: 
- vybudovanie nového vstupu na Historický 

cintorín, na ktorom budú zároveň aj zre-
konštruované schody so zábradlím,
- zriadenie mestského kompostoviska  
o kapacite cca 100 t kompostu ročne,
- úpravy komunikácie pred ZŠ Janka Matúšku, 
ktoré by mali zlepšiť dopravnú situáciu pred 
školou,
- vypracovanie projektu na sprevádzkovanie 
svetelnej signalizácie na križovatke cesty I/70 
pri bývalej budove NF,
- rekonštrukcie viacerých školských zariadení,
- modernizácia verejného osvetlenia na 
Námestí J. Vojtaššáka vrátane nasvietenia 
kostola,
- zmena nocľahárne STOP-ŠANCA-KOTVA 
- budovy KOTVA na sociálne bývanie pre 
rodiny s deťmi a ďalšie. Poslanci mestského 
zastupiteľstva súhlasili so zaradením eloko-
vaných pracovísk SZUŠ Jánoš do siete škôl 
a školských zariadení. Dôvodom na vznik 
týchto pracovísk je nedostatočná plo-
cha na nácvik skupinových tancov v SZUŠ 
Jánoš. Mestské zastupiteľstvo nevyhovelo 
protestu prokurátora Okresnej prokuratúry 
Dolný Kubín proti Všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta Dolný Kubín č. 1/2017 
o používaní pyrotechnických výrobkov 
určených na zábavné a oslavné účely zo 
dňa 23.02.2017. Všeobecne záväzné naria- 
denie tak ostáva v platnosti. Činnosť Mestskej 
polície Dolný Kubín za rok 2016 zhodno-

til jej náčelník Mgr. Peter Uhrina. Zásadnou 
zmenou v činnosti polície bolo spoplatne-
nie parkovania v centre mesta od začiatku 
júna minulého roka. Pretrvávali problémy 
s ukladaním veľkoobjemového odpadu pri 
nádobách na odpad. Naopak, príslušníkom 
mestskej polície sa podarilo odhaliť pod-
paľača viacerých nádob na separovaný zber. 
Správa tiež informovala o modernizácii tech-
nickej výstroje mestskej polície a obsahova-
la pochvalu občianskeho združenia Kubín- 
ska labka, ktoré zrekonštruovalo priestory 
karanténnej stanice. V súvislosti s úspešným 
absolvovaním výberového konania na pozíciu 
vedúceho oddelenia športu mestského úra-
du sa poslanec Mgr. Dráb vzdal poslaneckého 
mandátu. Na uvoľnené miesto nastúpil a po-
slanecký sľub zložil Mgr. Juraj Jonák. V závere 
rokovania mestské zastupiteľstvo schválilo 
návrh na zmenu členov komisií, mestského 
výboru a poverenie pre poslanca Juraja  
Jonáka výkonom sobášiaceho. Interpelácie po-
slancov sa týkali priebehu vyššie uvedeného 
výberového konania, územného plánu mesta, 
využívania urbanistických štúdií mestom, pla-
tov zamestnancov mesta, počtu jeho zamest-
nancov a mestského majetku uloženého  
v priestoroch spoločnosti Technické služby, 
s.r.o. 

Vladimír Adamec, mesto Dolný Kubín

MEDIÁLNY DOM V ŽIDOVSKEJ SYNAGÓGE
—
Mesto Dolný Kubín chce vdýchnuť niekdajšej 
židovskej synagóge a zároveň kinu nový život. 
Vytvorilo totiž komisiu, ktorá hľadá možnosti 
využitia synagógy. Už v týchto dňoch dochá- 
dza k intenzívnym krokom, vďaka ktorým 
dostane táto budova nový rozmer. Vízií jej 
využívania je niekoľko. Nebude to však len  
o premietaní filmov. Kubínčania pod jednou 
strechou nájdu viaceré formy kultúrneho vyži-
tia. Židovská synagóga pritom nestratí svoj his-

torický odkaz súčasnosti a zároveň svoje čaro. 
Pôjde o multifunkčnú sálu, kde bude kino  
a v tomto priestore sa budú môcť usporadúvať 
i rôzne podujatia ako koncerty, vzdelávacie ak-
tivity a podobne. Sídliť by tu mohla i Mestská 
televízia Dolný Kubín a Turistická informačná 
kancelária. V neposlednom rade tu nájde 
svoje miesto aj Trvalá expozícia židovskej 
kultúry, ktorá je momentálne umiestnená  
v priestoroch MsKS. Tento rok by mala vznik- 

núť štúdia, ktorá napovie, koľko financií bude 
stáť požadovaná prestavba trojpodlažnej 
budovy. Ak sa nevyskytnú nepredvídané udalo-
sti a všetko pôjde podľa plánov, už v budúcom 
roku by mesto chcelo na rekonštrukciu 
požiadať o financie z nórskych fondov, granto- 
vých výziev a rovnako sa uchádzať o financie  
z eurofondov. Túto prestavbu podporí aj  
z vlastných zdrojov. 
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VÝSTAVA MODROTLAČE MATEJA RABADU
—

Dolnokubínčan Matej Rabada oživil starú 
farbiarsku techniku modrotlače. Jeho tvorba 
toto umenie dostáva opäť do povedomia ľudí. 
Takúto nádheru vyrába ako jediný na Sloven-
sku. Ukážky modrotlače v jeho podaní môžete 
v týchto dňoch obdivovať i vy na exkluzívnej 
výstave v MsKS. „Cez výstavu som chcel priblížiť 
svoj svet. Modrotlač je už niekoľko rokov mo-
jím životom. Výstavu som rozdelil do troch 
častí. Prvá fáza znázorňuje látku, ktorá je čistá 
biela, následne môžu návštevníci vidieť látku 
potlačenú a nafarbenú. Výstavu som navyše 
obohatil aj ukážkou výroby,“ povedal Matej 
Rabada. Modrotlač Mateja uchvátila už pred 
desiatimi rokmi. Absolvoval Školu úžitkového 
výtvarníctva v Ružomberku a študoval i na Ka- 
tedre textilu VŠ výtvarných umení v Bratislave. 
Aj napriek tomu, že samotná výroba je veľmi 
náročná, nadšenie ho ani po toľkých rokoch 
neopustilo a modrotlači sa venuje s rovnakým 
nadšením ako na samotnom začiatku. Matej 
vo svojej práci, ktorá ho nesmierne napĺňa, 
nestagnuje a svoje zručnosti stále rozvíja. 
Vyznačuje sa a pýši aj vlastnými vzormi, ktoré 
jeho umelecké diela pozdvihujú ešte na vyššiu 
úroveň. Tradičnú farbiarsku techniku dizajno-

vo obohacuje a pretvára do súčasných podôb. 
Meno Matej Rabada rezonuje už nielen na 
Slovensku, ale aj v zahraničí, kde jeho výrob-
ky s modrotlačou majú obrovský úspech. 
On sám však vlastní len kravatu a tenisky so 
svojím rukopisom. Výstavu modrotlače v réžii 
nášho Kubínčana si nenechalo ujsť mnoho mi-
lovníkov tohto umenia. Obdivovať jeho výtvo-
ry prišli nielen domáci, ale i cezpoľní, ktorí boli  
z jeho tvorby unesení. „Ja som sa bola pozrieť 
aj v jeho dielni a nedalo mi ani dnes sa tu ne-
zastaviť. Obdivujem to, že sa dal mladý človek 
na takéto krásne remeslo“, „Je to úžasné, že 
sa toho niekto chytil. Ja som pricestovala až 
z Banskej Bystrice. Je to naozaj úžasné“, „Vi-
del som ho v televízii a som nesmierne hrdý, 
že máme takéhoto človeka“, poznamenali 
návštevníci výstavy na Matejovu prácu. „Vôbec 
som nečakal, že si moju tvorbu príde pozrieť 
tak veľa ľudí. Samozrejme ma to nesmierne 
teší. Navyše mali aj mnoho otázok týkajúcich 
sa výroby a kúpy modrotlače,“ povedal far- 
biar. Modrotlač zapísali aj do reprezentatívne-
ho zoznamu nehmotného kultúrneho de- 
dičstva Slovenska. A to je už len malý krok  
k tomu, aby sa dostala aj do zoznamu UNES-
CO. Matej Rabada má svoju dielňu v Párnici. Ak 
sa chcete dozvedieť viac o jeho práci, môžete 
ho tam navštíviť. Treba sa však dopredu 
ohlásiť, keďže okrem samotného výrobného 
procesu sa Matej venuje aj workshopom po 
celom Slovensku, kde prezentuje túto tech-
niku. Jeho tvorbu si v tunajšom MsKS môžete 
pozrieť až do 26. mája. 
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ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ KNIHA ORAVY 2016
—
Knižný trh sa neustále zaplavuje stále väčším 
množstvom kníh. Zanietenci čítania, pre 
ktorých je kniha neodmysliteľnou súčasťou 
života, môžu svoje súkromné knižnice dopĺňať 
knihami, ktoré ich niečím nadchli. Práve také 
mohli nominovať aj do obľúbenej čitateľskej 
súťaže Kniha Oravy 2016. Konkrétne tie, ktoré 
sú späté s naším regiónom. V pondelok 24. 
apríla sa konalo slávnostné vyhlásenie výsled-
kov už 9. ročníka súťaže. O víťazný titul bojo-
valo dovedna devätnásť kníh, sedem v kate-
górii beletria a v kategórii odborná literatúra 
ich bolo dvanásť. Tou NAJ sa v beletrii stala 

kniha Slzy anjela od Dariny Hamarovej. „Toto 
ocenenie ma veľmi teší a napĺňa radosťou. 
Som nesmierne šťastná a poctená, že sa či-
tatelia rozhodli poslať hlas práve mojej knihe,“ 
povedala Darina Hamarová. V druhej súťažnej 
kategórii získala najviac hlasov kniha od Pet- 
ra Hubu s názvom Príbeh slovenskej hymny 
a jej autora. Dielo Janka Matúšku. „Teším sa 
veľkému množstvu hlasov, ktoré som obdržal 
a veľmi ma povzbudilo aj to, že som za túto 
knihu získal významné ocenenie i v 10. ročníku 
súťaže Najkrajšia kniha a propagačný materiál 
o Slovensku za rok 2016, v kategórii: knihy  
o kraji a regióne,“ povedal na margo víťazstva 
Peter Huba. O nomináciách jednotlivých kníh, 
ale aj o tých víťazných ste rozhodli práve vy, 
čitatelia. Do 9. ročníka súťaže prišlo celkovo 
478 hlasov. V kategórii beletria ich bolo 250  
a v kategórii odborná literatúra 228. Z kníh, 
ktoré sa umiestnili na prvých troch priečkach 
súťaže v každom regióne Žilinského kraja bude 
zostavená putovná výstava, ktorá bude pos-
tupne prezentovaná v každej z regionálnych 
knižníc Žilinského samosprávneho kraja. 
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VEĽKONOČNÉ TRHY
—
Veľkonočné trhy sa v našom meste sta-
li obľúbenou tradíciou. Pravidelne navodia 
blížiacu sa sviatočnú atmosféru. Ako každý 
rok, tak aj v tento ponúkli veľké množstvo te- 
matického tovaru. „Trhy pripravujeme práve 

preto, aby si ľudia mohli nakúpiť veľkonočný 
tovar, prípadne načerpať trochu inšpirá-
cie na spestrenie svojich príbytkov. Opäť je  
z čoho vyberať, či už z ponuky trhovníkov, ale 
máme tu aj bohaté zastúpenie remeselníkov 
z celého Slovenska,“ uviedla Jana Greššová, 
riaditeľka MsKS. Kubínčania už tradične ula-
hodili aj svojim chuťovým pohárikom. Po-
chutili si na cukrovej vate, palacinkách, či na 
čerstvo napečenom trdelníku a mnohí neod-
mietli ani medovinu. Tá pravá sviatočná at-
mosféra však panovala v MsKS, a to nielen vo 
foyer, ale aj v estrádnej sále, kde svoju prácu 
prezentovalo spolu 58 remeselníkov. „Je tu 
veľa rôznych stánkov a každý si tak nájde to 
svoje“,  „Vždy sa teším takýmto trhom“,  „Mňa 
najviac oslovili hand made výrobky“, povedali 
nadšení Kubínčania. 
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DOLNOKUBÍNSKI HUDOBNÍCI ZAŽIARILI V TRNAVE
—
Základná umelecká škola M. Schneidera-Tr-
navského v Trnave privítala 6. apríla 2017 
účastníkov 17. ročníka interpretačnej súťaže 
v sólovej hre na klavíri. Súťažilo sa v piatich 
vekových kategóriách. Mesto Dolný Kubín  
a zároveň ZUŠ P. M. Bohúňa reprezentovali 
štyria žiaci. Michal Juráš z triedy Márie Cupero- 
vej, ktorý súťažil v prvej kategórii, sa umiestnil 
v bronzovom pásme, do strieborného pásma 
sa prebojoval Kristián Povala z triedy Alexan-
dry Papulovej Fischerovej (druhá kategória). 
V štvrtej kategórii súťažila Klaudia Chomiste-
ková z triedy Márie Cuperovej a umiestnila 
sa v bronzovom pásme. Najväčší úspech 
spomedzi Dolnokubínčanov zaznamenal v Tr-

nave Jaroslav Prílepok, ktorého učí Beáta Var-
gová. V najťažšej, piatej kategórii sa umiestnil  
v zlatom pásme a získal cenu za najlepšiu in-
terpretáciu skladby. Na druhý deň pokračovala 
súťaž v komornej hre. Úsilie troch huslistiek - Ely 
Fedorovej, Barbory Mriškovej, Zuzany Vajdu- 
lákovej, ktoré pripravil Leonard Vajdulák a kla-
viristky Eriky Kľúčikovej z triedy Tomáša Matisa 
bolo odmenené umiestnením v striebornom 
pásme a novými skúsenosťami v oblasti ko-
mornej hry. Úspechy žiakov a učiteľov ZUŠ P. 
M. Bohúňa iba potvrdili fakt o vysokej úrovni 
umeleckého školstva v Dolnom Kubíne. 

Matej Bartoš, zástupca riaditeľa ZUŠ P. M. Bohúňa

ORAVSKÚ GALÉRIU ZDOBIA NOVÉ EXPOZÍCIE
—
V Oravskej galérii môžete počas celého roka 
obdivovať expozície v podaní významných 
umelcov. V pravidelných časových intervaloch 
sa v priestoroch veľkej výstavnej siene koná 
slávnostné otvorenie nových výstav. Opäť tak 
nadišiel čas, kedy si verejnosť môže pozrieť 
tvorbu ďalších autorov. Prví návštevníci ju uz-
reli vo štvrtok 30. marca. Veľkú výstavnú sieň 
dotvárajú diela Karola Felixa, ktorý patrí k naj- 
osobitejším slovenským výtvarným umelcom 
svojej generácie. Predstavil sa už na viac ako 
šesťdesiatich samostatných výstavách na Slo-
vensku ale i v zahraničí. Zároveň je držiteľom 
viacerých významných ocenení. 
Oravská galéria nie je Karolovi Felixovi cu- 
dzia. Jej priestory sú mu dobre známe, na-
koľko jeho aktuálna výstava u nás nie je 

vôbec premiérová. Svoju tvorbu už Dol-
nokubínčanom predviedol, a to pred desiatimi 
rokmi. Expozícia Karola Felixa nie je v Oravskej 
galérii jedinou novou výstavou. Po jej zhliad-
nutí smerovali kroky všetkých návštevníkov do 
malej výstavnej siene. Zdobia ju diela z tvorby 
Petra Saxuna, ktorého veľkou inšpiráciou je 
krajina a prostredie vidieka, čo možno pozo- 
rovať aj na vystavených dielach. Každé vyvolá-
va v autorovi hlboké spomienky. Peter Saxun 
je domácim umelcom a navyše je aj súčasťou 
Oravskej galérie. Pracuje tu totiž od roku 1985.
Najnovšie expozície v Oravskej galérii, ktoré 
ponúkajú diela Karola Felixa a Petra Saxuna, si 
môžete pozrieť až do 11. júna. 
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VÝSTAVA ZÁBERY ZO ZÁBEROV
—
Najstarší rockový festival na Orave oslavuje 
neuveriteľných 20 rokov. Rockový záber za 
tento čas priniesol mnoho nezabudnuteľných 
momentov pre milovníkov rockovej hudby. 
Odštartoval na Kuzmínove, odkiaľ sa presunul 
do Veličnej a neskôr zas na Gäceľ. Všetky roky 
od samotného začiatku mapuje aktuálna fo-
tografická výstava v MsKS očami až piatich 
fotografov. Ide o zábery Ivana Farbáka, Vierky 
Remkovej, Borisa Hrudála, Juraja Bednárika  
a Jozefa Pastoreka. Vybrať z obrovského 
množstva fotografií, ktoré majú autori vo svojom 
archíve, nebolo vôbec jednoduché. Za 19 ro- 
kov sa ich nazbierali tisícky. Autori sa však  
s týmto problémom museli popasovať. Na 
výstavných paneloch tak nájdete fotografie 
zaznamenávajúce 130 unikátnych okamihov. 

Sú zároveň malou pozvánkou na blížiaci sa 
jubilejný 20. ročník Rockového záberu, ktorý 
tu máme už onedlho. Odštartuje 16. júna na 
Gäceli. 

redakcia

DEŇ ZEME V ZELENÝCH ŠKOLÁCH
—
Zelené školy v Dolnom Kubíne si v predpos-
ledný aprílový týždeň pripomenuli Deň Zeme. 
Ten sa vo svete slávi už od roku 1970. Žiaci zo 
Základnej školy Petra Škrabáka zamerali všetky 
svoje aktivity na potraviny a ich aspekty, bale-
nie i množstvo. Nevyhli sa ani témam detskej 
práce, či regulácie plastových tašiek. Žiacka 
univerzita prebehla formou odbornej konfe- 
rencie. Každá trieda si pripravila vlastný pro-
jekt, ochutnávku alebo interaktívnu aktivitu. 
Zo všetkých príspevkov vznikne zborník v elek-
tronickej podobe. Žiaci tiež vytvorili školský re-
kord vo výrobe tašiek z nepotrebných tričiek. 
,,Ak máte pekné tričko, máte aj krásnu tašku. 
Ak vyrobí 400 detí 400 tašiek, tak niečo viac ako 
300 domácností dostane dobrý nápad, ktorý 
funguje. Mám odozvy od rodičov, že ich použí-
vajú,“ vysvetľuje Mária Studeničová, učiteľka 
zo ZŠ Petra Škrabáka. Základná škola Petra 
Škrabáka si ku Dňu Zeme pripravila aj rôzne 
aktivity v teréne pod názvom Záväzok pre 
našu Zem. V rámci nich budú žiaci čistiť okolie, 
zbierať odpadky, pozorovať prírodu a fotodo-
kumentovať. V rámci Dní zelených škôl si pro-
gram pre svojich žiakov pripravila aj Základná 
škola Janka Matúšku. Hlavnou témou žiackych 

aktivít a projektov bola voda, jej vlastnosti  
a podoby. Školáci tiež navštívili technické služ-
by, útulok i čističku odpadových vôd. Súčasťou 
Dní zelených škôl bola aj Detská akadémia, 
ktorú pripravili žiačky 8. triedy pre sedemde- 
siat dolnokubínskych škôlkarov. Tí sa hravou 
formou a tvorivými aktivitami dozvedali zau-
jímavé informácie o vode, rastlinách i odpa-
doch. ,,Pre deti máme pripravené rôzne sta-
novištia, z každého rožku trošku. Učia sa, ako 
separovať odpad a poznávať ovocie a zeleninu. 
Zistia tiež, koľkokrát sa menší pohár zmestí do 
väčšieho a pochopia kolobeh vody. Najatrak-
tívnejšie je sadenie vlastných byliniek, ktoré 
si budú môcť zobrať do škôlok,“ objasňuje 
Ľubica Lacková, učiteľka zo ZŠ Janka Matúšku. 
Žiaci Cirkevnej spojenej školy oslávili Deň 
Zeme farebnými dňami. Školáci i samotní uči- 
telia do školy prichádzali oblečení vo farbách 
Zeme. Prínosná bola aj prednáška lesníkov  
z Odštepného závodu Námestovo. Dolno- 
kubínske základné školy za svoju činnosť  
v oblasti ekológie získali už množstvo ocenení. 
Ich environmentálne aktivity netrvajú len počas 
Dní zelených škôl ale celoročne. 
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15. ROČNÍK VEĽKEJ CENY D. KUBÍNA V PLÁVANÍ
—
Predposledný aprílový víkend bol pre plav-
cov domáceho dolnokubínskeho klubu MPK 
DK vskutku náročný. Za dva víkendové dni 
úspešne absolvovali až tri preteky. V sobotu 
skoro ráno vycestovali do Turčianskych Teplíc 
reprezentovať svoj klub a mesto na M SR 
v akvatlone, aby popoludní stihli najmladšie 
žiačky odplávať potrebné disciplíny v žilin-
skej plavárni v 2. kole Slovenského pohára 
žiakov a vrátili sa na domácu plaváreň, kde 
domáci plavecký klub MPK DK počas víken-
du zorganizoval jubilejný XV. ročník Veľkej 
ceny Dolného Kubína, tradične nazývanej 
„Žinčicový míting“. Nedeľa bola pre naše naj-
mladšie o čosi náročnejšia, ráno sa vybrali 
opäť do Žiliny, kde v druhej časti SPŽ absol-
vovali polohovú dvojstovku a znova sa vrátili 
do Dolného Kubína. Tu v spoločnosti svojich 
spolubojovníkov z MPK DK úspešne zakončili 
víkendové plavecké ťaženie. „Žinčičáku“, ktorý 
je plaveckou verejnosťou roky hodnotený ako 
jeden z najobľúbenejších a najpohostinnej-
ších pretekov. Aj v tomto roku sa ho zúčast-

nilo viac ako 330 pretekárov z 36 plaveckých 
klubov zo Slovenska a Poľska. Do dolnokubín-
skej pretekárskej vody skočili spolu až 1735-
krát, z toho dvadsať dolnokubínskych plavcov 
absolvovalo až 112 štartov. Plavci z MPK DK 
vyplávali 89 osobných rekordov, 10 pódio-
vých umiestnení a 49-krát sa umiestnili 
v prvej desiatke súťažiacich. Najúspešnejšou 

plavkyňou domáceho klubu sa stala Margaré-
ta Moskaľová, ktorá všetky štyri štarty preme-
nila na medaily, hneď za ňou s tromi medai-
lami bola Laura Piecková, dva kovy vyplávala 
Bibiána Snováková a jeden Linda Urbanová. 
Zahanbiť sa nedali ani ostatní pretekári, tí 
v príprave na majstrovské súťaže opäť výrazne 
posunuli svoje osobné limity a pripravujú sa 

na nastávajúce plavecké, akvatlonové, duat-
lonové a triatlonové preteky. Organizačný tím 
MPK DK touto cestou ďakuje všetkým, ktorí 
nás podporili a svojím pričinením prispeli 
k úspešnosti tohtoročného Žinčičáku. Tešíme 
sa na stretnutie o rok.

 Jarka Komorová, MPK DK

ROKOVANIE O SLEDGE-HOKEJOVEJ ARÉNE 
V DOLNOM KUBÍNE
—

V Dolnom Kubíne sa zišli poslanci Národnej 
rady SR, ale i tí, ktorých činnosť sa dotýka 
sledge-hokeja. Prvotným centrom stretnu-
tia bol tunajší zimný štadión, kde ich čakala 
ukážka tréningu našej reprezentácie. Gro 
stretnutia, ktoré sa následne uskutočnilo 
v hoteli Park, tvorili otázky týkajúce sa pôsobe-
nia sledge hokeja na Slovensku, no špeciálne 
i skvalitnenia podmienok pre tento šport 
v Dolnom Kubíne. Naše mesto je totiž hlavným 
stanom reprezentácie a tvorí ju 16 hráčov 
z rôznych kútov Slovenska. „V našej krajine 
nie je žiadny štadión, na ktorom sa môžu hrať 
medzinárodné zápasy a práve tu by sme chceli 
vybudovať štadión, kde by sa mohli hrať také-
to zápasy,“ uviedol Miroslav Dráb, reprezen-
tačný tréner. „Aby náš štadión spĺňal kritériá, 
je potrebné vymeniť mantinely, samozrejme 

odstrániť bariérovosť a nepochybne usku-
točniť aj stavebno-technické úpravy zamerané 
na rekonštrukciu šatní a sociálnych zariadení. 
Smelé plány však máme aj v ďalšej etape. Všet-
ko však závisí od fi nančných možností Slo-
venského zväzu ľadového hokeja, minister-
stva školstva ale i tých našich,“ doplnil Roman 
Matejov, primátor Dolného Kubína. Štúdia na 
bezbariérový zimný štadión už bola vytvorená. 
Teraz už len ostáva vypracovať projekt s konk-
rétnymi prvkami na vybudovanie sledge-hoke-
jovej arény. Stretnutie sa však nieslo aj v du-
chu ukončenia vydarenej sezóny 2016/2017. 
Aj napriek tomu, že slovenský sledge hokejový 
tím má za sebou krátku históriu, nič to nemení 
na tom, že vo svojej zbierke má mnoho výz-
namných ocenení a dostal sa tak do pove-
domia ľudí po celom svete. Medzi najnovšie 
úspechy patria Majstrovstvá sveta v B kategó-
rii v Japonsku 2016, odkiaľ si sledge hokejisti 
zaslúžene odniesli bronzovú medailu a rovna-
ko sa im darilo aj na Malmo Open 2017. „Bolo to 
nad naše očakávanie, našu latku sme posunuli 
o dosť vyššie a ďakujem celému tímu,“ povedal 
Miroslav Dráb. Naši reprezentanti začnú letnú 
prípravu v máji a v júli sa už predvedú na ľade.
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KDE HĽADAŤ POMOC A AKO ZAČAŤ RIEŠIŤ 
HRÁČSKU VÁŠEŇ?
—
Mesto Dolný Kubín 15. marca tohto roku zor-
ganizovalo v hoteli Park konferenciu s názvom 
„Prevencia a dôsledky patologického hráč-
stva”. Zúčastnilo sa jej sedemdesiat odborníkov 
z oblasti štátnej správy, samosprávy, školstva, 
zdravotníctva či občianskych združení, ktorí sa 
venujú boju so závislosťami všetkého druhu. 
Hlavným prednášajúcim bol MUDr. Benkovič, 
primár z Odborného liečebného ústavu psy-
chiatrického Predná Hora, ktorý prezentoval 
negatívne vplyvy hazardných hier na rodinu 
a spoločnosť. PhDr. Šostáková a Mgr. Poláková 
z neziskovej organizácie Trojlístok Prešov sa 
podelili o svoje skúsenosti s následnou am-
bulantnou starostlivosťou o osoby so závis-
losťou, detská lekárka MUDr. Nosková infor-
movala o dôsledkoch týchto negatívnych javov 
na vývoj detí. Praktické dôsledky hazardu boli 
predmetom príspevkov PhDr. Rakučáka z Níz-
koprahového denného centra pre deti a ro-
dinu Prerod z Ružomberka a PhDr. Trubanovej 
z Komunitného centra Edukos Dolný Kubín. 
O osobných skúsenostiach so závislosťou 
od patologického hrania porozprával p. 
Filčák. Mgr. Rafaj z Aliancie za čistú hru Cla-
rify Bratislava a JUDr. Mgr. Chromík, zástupca 

iniciatívy Zastavme hazard, sa venovali prob-
lematike regulácie, resp. úplného zákazu ha-
zardných hier. Problém patologického hráč-
stva neobchádza ani občanov nášho mes-
ta. Preto chce mesto Dolný Kubín venovať 
ohrozeniu zo závislosti na hráčskej vášni 
náležitú pozornosť.  Má záujem  výraznejšie sa 
podieľať na prevencii pred závislosťou na ha-
zardnom hráčstve najmä u skupiny mladých 
ľudí. Chce osloviť ľudí, ktorí tejto vášni už pre-
padli a potrebujú svoj problém riešiť. 
 
Preto sa aj touto formou obraciame 
na  všetkých, ktorých sa chorobné hráč-
stvo akýmkoľvek spôsobom negatívne 
dotýka, aby neváhali a vyhľadali pomoc. 
Ponúkame pomoc priamo cez pracovníkov 
odboru sociálnych vecí a rodiny tunajšie-
ho mestského úradu. Poskytnú vám bez-
pečné sociálne poradenstvo a pomôžu 
hľadať a nájsť cestu, ako svoju hráčsku 
vášeň a problémy, ktoré prináša, riešiť. 

Kontakty: 
e-mail:  socialne@dolnykubin.sk
telefón: 5814 412, 5814 471, 5814 413

ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA
—
Základná škola Janka Matúšku sa ako jediná 
škola v okrese Dolný Kubín stane od budúce-
ho školského roka sídlom pre Športovú 
akadémiu Mateja Tótha. Tento jedinečný pro-
jekt je určený predovšetkým pre deti mladšie-
ho školského veku a predškolákov. Zameraný 
je na celkový rozvoj fyzickej zdatnosti detí. 
„Berieme to ako veľkú česť. Boli sme veľmi 
prekvapení, keď nám prišiel oslovujúci mail 
od prvého trénera Mateja Tótha, pána Petra 
Mečiara, ktorý nám predstavil akadémiu a jej 
zámery. Na otázku, prečo práve my, odpove-
dal, že pozná našu školu z oblasti  športových 
súťaží a iných projektov,“ vysvetľuje riaditeľka 
ZŠ Janka Matúšku Mária Andrisová. Športová 
akadémia Mateja Tótha ponúkne mimoškolskú 
činnosť v podobe športových krúžkov. Tie 
sa ale od tých tradičných búdu výrazne líšiť. 
Žiakom ZŠ a predškolákom sa budú venovať 
kvalifi kovaní tréneri, metodici, psychológo-
via a fyzioterapeuti. Spoločne sa budú snažiť 
o celkovú formáciu a osobnostný rast dieťaťa. 
„Akadémia nie je zameraná na špecifi cký druh 
športu, ale bude dávať základy pre akýkoľvek 
druh športu. Zámerom je umožniť deťom, aby 
sa začali hýbať, aby mali radosť z cvičenia a aby 

motivovali aj svojich rodičov,“ objasňuje Mária 
Andrisová. Športové krúžky sú platené. Hlaso-
vaním na stránke www.dobrybeh.o2.sk však 
môžete škole pomôcť získať fi nančný grant. 
Stačí sa zaregistrovať, stiahnuť aplikáciu, be-
hať a nahrávať body. Tri najúspešnejšie okresy 
v každom kraji získajú športovú akadémiu bez-
platne. „Hlasujte za Športovú akadémiu Mate-
ja Tótha v Dolnom Kubíne, ktorá bude mať síd-
lo v našej škole, ale je určená pre všetky deti,“ 
dodáva riaditeľka na záver. Základná škola 
Janka Matúšku sa v čase našej uzávierky na-
chádzala na 4. mieste v Žilinskom kraji. Tesne 
pred ňou sú základné školy z Tvrdošína, Bytče 
a Kysuckého Nového Mesta. Súťaž trvá do 
31. augusta 2017.
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POHOTOVOSŤ LEKÁRNÍ
—
Lekáreň NIKA, Radlinského 1710 5. 5. – 7. 5. 
Lekáreň Schneider, OD Tesco 8. 5. – 14. 5. 
Lekáreň AZITEA, Odbojárov 1959 15. 5. – 21. 5.  
Lekáreň Dr. Max, Nemocničná 1944 22. 5. – 28. 5. 
Lekáreň VIA NATURA, A. Sládkoviča 14 29. 5. – 31. 5.

pracovné dni: od 15.30 do 21.00 hod.
sobota, nedeľa a sviatky: od 8.00 do 21.00 hod.

KALENDÁR PODUJATÍ
—
Kultúra

KUB CUP, volejbalový turnaj 5. – 7. 5.   telocvične ZŠ a SŠ
Tanečný Kubín, tanečná súťaž 6. 5.  MsKS
Mierový pochod po stopách Spitzovcov 7. 5.            13.00 h          pri zvonici v Srňacom
Hudobný festival Ivana Ballu 9.- 12. 5.   ZUŠ I. Ballu
Deň matiek v Dolnom Kubíne 11. – 13. 5.  MsKS
Rozprávkovlad, predstavenie pre deti 26. 5. 16.00 h MsKS
Deň detí na Gäceli 4. 6.  Tília kemp Gäceľ
Modrotlač Matej Rabada, výstava do 25. 5.  MsKS
Pasce a posolstvá – Karol Felix, výstava do 11. 6.  Oravská galéria
Čas zrelosti – Peter Saxun, výstava do 11. 6.  Oravská galéria

Šport

Kladivársky deň v Dolnom Kubíne 7. 5.   10.00 h       Cirkevná spojená škola
Oravský polmaratón 20. 5.   10.00 h                   Tília kemp Gäceľ

Foto: MPK DK Foto: MPK DK
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Foto: redakcia
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MESTO DOLNÝ KUBÍN FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE PONÚKA:
—
1) Na predaj bývalý hospodársky pavilón Materskej školy na Záskalí 
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - KÚPA OBJEKTU PAVILÓN MŠ 2 ZÁSKALIE

3)  Na prenájom budovu bývalého TIK-u na Gäceľskej ulici 
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - NÁJOM BÝVALÉHO TIK-U

2) Na prenájom bývalý zmrzlinový stánok vedľa budovy, kde sídli TATRA banka a. s. 
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - NÁJOM STÁNKU ESEX

Bližšie informácie nájdete na www.dolnykubin.sk v časti Predaj majetku mesta. Uzávierka  uve-
dených obchodných verejných súťaží bude 2. júna 2017.

mesto Dolný Kubín


