Kubín
Mesiac v znamení štátnických návštev

MsZ rozhodlo o výstavbe vonkajšieho bazéna

Cieľom je zatraktívniť služby aquaparku. Nový bazén by
mohol byť dobudovaný už v priebehu letnej sezóny 2022.

Žiadaná bankovka s kolonádovým mostom

Po zberateľský suvenír s dominantou Dolného
Kubína si prišli nadšenci z celého Slovenska.

V priebehu niekoľkých týždňov navštívili D. Kubín hneď dvaja najvyšší štátni činitelia. Po premiérovi
Eduardovi Hegerovi, ktorý spolu s ministrom zdravotníctva navštívil dolnooravskú nemocnicu, privítali v meste aj prezidentku Zuzanu Čaputovú. Tá sa zaujímala o dopravnú a sociálnu situáciu na Orave.
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Prezidentka sa zaujímala o sociálnu
situáciu a ekonomiku v Dolnom Kubíne
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„Všetci vieme, že diaľničné prepojenie z Poľska na Slovensko stále mešká a uskutočnenie tejto vízie nie je vo veľmi
dohľadnom čase. Pritom by možno stačili ani nie veľké investície, aby sa ten úsek mohol prepojiť. Zároveň sú tu mnohé mosty a cesty v havarijnom stave. Som veľmi rada, že pán
minister dopravy vyčlenil finančné prostriedky na to, aby sa
rekonštruovali aspoň cesty, ale informácia o tom, že napríklad dva mosty pri Námestove sú vo vysoko havarijnom stave
a zo stupnice siedmich majú šesť bodov havarijného posúdenia, je alarmujúca,“ skonštatovala po stretnutí s primátormi
prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.
Požiadavky od samospráv posunie ďalej
Primátori prezidentke predostreli, že Slovensko potrebuje
systémové riešenia a dlhodobo jasné stratégie, kam sa krajina chce posunúť v priebehu najbližších desaťročí. „Pani
prezidentka nám povedala, že sa bude snažiť osobne rozprávať s ministrom dopravy na tému problematických mostov v Námestove, ktoré sú v havarijnom stave a oboznámili
sme ju aj so situáciou ohľadom R-3-ky, ktorá má vytvoriť obchvat všetkých obcí a miest na Orave. Avšak vyzerá to tak, že
je tu tendencia, možno aj na ministerstve, alebo na určitých
miestach, tlačiť na to, aby doprava prešla stredom mesta
Dolný Kubín, čo je pre nás neakceptovateľné a pani prezidentka nám prisľúbila, že sa bude zaoberať aj týmto,“ priblížil
témy rokovania primátor Dolného Kubína Ján Prílepok. „Na
Orave vznikajú veľké zápchy, doprava sa prehusťuje. Preto je
veľmi potrebné, aby R3-ka bola čo najskôr vybudovaná a aby
financovanie celého diaľničného obchvatu bolo schválené
čo najskôr,“ dodal primátor Námestova Milan Hubík. „Všetko toto sú informácie, ktoré zužitkujem pri rokovaní s predstaviteľmi exekutívy. Viem, že situácia s financiami obzvlášť
po kovide nie je jednoduchá, ale ak chceme pomôcť ľuďom
na Slovensku v regiónoch, ktoré majú ťažkú infraštruktúru
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a chceme pomôcť slovenským rodinám, tak musíme zabrať
práve v týchto oblastiach,“ doplnila Zuzana Čaputová.
Diskutovala s ľuďmi, ktorí sa ocitli v neľahkej situácii
V rámci pracovného výjazdu sa Zuzana Čaputová zaujímala najmä o sociálnu a ekonomickú situáciu v regióne a tiež
o život rodín na Orave. Stretla sa s ľuďmi, ktorí pre pandémiu
stratili prácu, s matkami samoživiteľkami a tiež s rodinami,
ktorých členovia musia často za prácou cestovať za hranice.
Jednou z možností, ako udržať ľudí doma, je podľa prezidentky reforma sociálnej starostlivosti o seniorov. „Ak chceme
pomôcť slovenským rodinám, je treba vytvoriť predpoklady
a pomoc, aby ľudia mali prácu a aby tí, ktorí chcú pracovať na
Slovensku, mohli zostať doma. Veľmi úzko s tým súvisí problém opatrovateľov a opatrovateliek v zahraničí a na druhej
strane toho istého problému sú naši seniori, pre ktorých tu
nie sú ľudia, čo by sa o nich postarali. Vieme, že sme jedna
z najrýchlejšie starnúcich krajín v rámci EÚ, zároveň máme
málo lôžok, málo personálu a malé mzdy. Potrebujeme ľuďom zaplatiť, aby neopatrovali ľudí v zahraničí a aby sa ľudia
mohli vrátiť na Slovensko a postarať sa o našich dôchodcov,“
doplnila prezidentka SR.
Vypočula si príbehy miestnych rodín
So Zuzanou Čaputovou sa rozprávala rodina Jozefa Gavrana, ktorý pred rokmi odišiel pracovať do Rakúska ako opatrovateľ, dnes už žije na Slovensku, pretože si tu našiel dobre
platenú prácu. „Príbeh rozprával môj otec, ktorý v priebehu
posledných piatich rokov pracoval za hranicami, teraz už žije
tri roky na Slovensku. Diskutovali sme s pani prezidentkou
o dopade chýbajúcich rodičov, ako nám doma chýbala otcovská ruka a o zárobkoch, ktoré sú v zahraničí oveľa vyššie ako
na Slovensku,“ povedala po diskusii Karolína Gavranová. Na
stretnutí bol aj manželský pár, ktorý sa z Bratislavy vrátil žiť
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Dlhodobá starostlivosť o seniorov, nakladanie s komunálnym odpadom a problém dopravy tvorili najväčšiu časť diskusie primátorov štyroch oravských miest s prezidentkou
Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou. So zástupcami samospráv sa stretla na radnici
v D. Kubíne. V pondelok 12. júla mesto navštívila v rámci svojej pracovnej cesty na Orave.

späť na Oravu. „My sme boli pozvaní ako jeden z tých pozitívnejších prípadov. Pracujeme tu, lebo sme chceli prinášať ovocie našej práce práve v tomto regióne. Predávame produkty,
ktoré sa volajú Vnímajkovia, je to taká inklúzia detí v škôlkach
a deti sú aj našou inšpiráciou. Chceme, aby naše deti vyrastali
tu, so starými rodičmi, a aj to bol dôvod nášho návratu,“ povedali manželia Monika a Michal Zajacoví.

V Dolnom Kubíne si hlava štátu uctila pamiatku básnika Pavla
Országha Hviezdoslava položením venca k jeho pamätníku.
Prezidentka navštívila aj jedného z najväčších zamestnávateľov na Orave, spoločnosť Miba Sinter Slovakia a tiež výrobu v spoločnosti MTS v Krivej. Počas druhého dňa pracovnej
cesty na Orave Zuzana Čaputová navštívila Trstenú, Tvrdošín,
Oravskú Polhoru a Námestovo.
redakcia

Premiér a minister
zdravotníctva navštívili DONsP

bude nejaký prvý stav. Pán premiér nás informoval, že hovoríme o horizonte nového slovenského zdravotníctva v rokoch
2027 - 2030. V rámci tej cesty sa bude táto nemocnica snažiť
zo všetkých síl, aby v spolupráci s naším zriaďovateľom bola
kvalitným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Som
o tom vnútorne presvedčený, že na to máme všetky podmienky a predpoklady,“ vysvetlil riaditeľ dolnooravskej nemocnice
Jozef Mintál. „Každú nemocnicu optimalizácia ovplyvní, vrátane tejto. Ako pán riaditeľ povedal, sú nastavené na každej
úrovni parametre, ktoré musí táto nemocnica spĺňať. K tomu
budeme dodávať aj body pre poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti, záchranky, urgenty a tak ďalej. To
je proces, ktorý je dlhodobý. To znamená, budeme sa baviť
o tom, ktoré oddelenia a v akom počte nemocnica mať bude,
do akého stupňa špecializácie a akým výkonom sa bude venovať. Žiadne oddelenia ani lôžka sa nebudú rušiť. Budú sa
transformovať na tie lôžka, ktoré sú v danom regióne podľa
našich analýz nedostatkové,“ doplnil Vladimír Lengvarský.

Predseda vlády Slovenskej republiky Eduard Heger a minister
zdravotníctva Vladimír Lengvarský navštívili v piatok 2. júla,
v rámci pracovnej cesty po severnom Slovensku, Dolnooravskú
nemocnicu s poliklinikou Ladislava Nádaši Jégého v Dolnom
Kubíne. Cieľom rokovania so zriaďovateľom, vedením a zamestnancami nemocnice bolo objasnenie pripravovanej optimalizácie siete nemocníc z dielne ministerstva zdravotníctva.
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Na základe posledných zverejnených materiálov by mala
byť dolnooravská nemocnica preradená z regionálnej na
najnižšiu komunitnú úroveň. V praxi by to znamenalo transformáciu viacerých oddelení, nemocnica by poskytovala už
len následnú a rehabilitačnú starostlivosť, urgentnú ambulantnú starostlivosť či jednodňové zákroky, psychiatrickú
a lôžkovú starostlivosť. Minister však v Dolnom Kubíne túto
informáciu nepotvrdil a avizuje ďalšie rokovania o dolnooravskej nemocnici na základe presných dát a analýz v horizonte
niekoľkých rokov. Prečítajte si to najdôležitejšie z tlačovej
konferencie po skončení rokovania a prehliadky nemocnice.
Minister V. Lengvarský nechce rušiť žiadne nemocnice
„Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) je jeden z najaktívnejších
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zlepšovaní kvality zdravotnej starostlivosti na Slovensku. A to vyhlasujem
nie iba z dôvodu, že som dlhé roky v tomto kraji pôsobil, ale
aj z dôvodu, že žilinská župa má vo svojej pôsobnosti štyri
župné nemocnice. Stojíme dnes v jednej z nich, sú vo veľmi
dobrej kondícii, či už finančnej, odbornej, z hľadiska erudície
personálu, takže veľmi radi sme si dnes prešli časť nemocnice. Samozrejme, šíria sa isté informácie, s ktorými nemôžem
súhlasiť a hovorím to tu znova, že my nejdeme rušiť žiadne
nemocnice. My nastavujeme pravidlá, kvalitatívne, časové
a priestorové tak, aby dostali občania v správnom čase kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Všetky diskusie, ktoré sa tu vedú
na základe nejakého zoznamu, ktorý pokútnym spôsobom
koluje, nie sú pravdivé a žiadne rušenie nemocníc sa nechystá,“ vyhlásil minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.
Riaditeľ Jozef Mintál nemocnici verí, spĺňa všetky kritériá
„To načasovanie tesne po kovide, v rámci toho hovoriť o budúcnosti je náročné pre nás všetkých. Nevydýchli sme si ešte
z jednej veci a už musíme byť nastavení na nové kritériá, nové
pravidlá, ktoré sa pripravujú. Mojou úlohou, ako riaditeľa nemocnice, bolo podať informáciu o tom, v akej kondícii je táto
nemocnica. Toto je jedna veľmi dobrá nemocnica, ktorá tie
kritéria, ktoré ministerstvo nastavilo, spĺňa a samozrejme, tá
mapa ako taká, ktorá vyjde aj vonku v krátkom čase, tak to

Primátor Ján Prílepok sa spolieha na odbornú diskusiu
„Ja som za Dolnokubínčanov, ale aj za obyvateľov celej Oravy vďačný aj pánovi ministrovi, aj pánovi premiérovi, že prišli
do regiónu a že problém, ktorý chcú riešiť, teda neriešia len
niekde od zeleného stola, niekde ďaleko z Bratislavy. V tejto chvíli sú podľa ich slov všetky možnosti otvorené. Bude
prebiehať odborná diskusia na túto tému a tá by mala rozhodnúť. Odborné argumenty by mali rozhodnúť aj o budúcnosti tejto nemocnice. Pokiaľ to tak naozaj bude, myslím, že
nemusíme sa ničoho báť, pretože táto nemocnica objektívne
v prieskumoch vychádza už dlhodobo ako jedna z najlepších,
nie len v kraji, ale jedna z najlepších všeobecných nemocníc
na Slovensku. Zároveň obmedzením jej fungovania by naozaj
došlo k obmedzeniu určitej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov nielen Dolného Kubína alebo nášho okresu, ale aj pre
obyvateľov celej Oravy,“ dodal primátor Ján Prílepok. Nové
informácie ohľadom pripravovanej optimalizácie siete nemocníc by malo ministerstvo zverejniť v letných mesiacoch.
Čo táto reforma prinesie pre nemocnicu je nateraz otvorené.
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Oprava cesty I/70 spôsobovala
v meste dopravné kolóny
V polovici júna začala Slovenská správa ciest (SSC) dlhoočakávanú opravu štátnej cesty I/70 od
vjazdu na družstvo vo Veličnej až po cestný most ponad rieku Orava v Dolnom Kubíne. Za rekonštrukciu 2,66-kilometrového úseku zaplatí zhotoviteľovi viac ako 726-tisíc eur.
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„Úsek je rozdelený na dve etapy. Dňa
1. a 2. júla, po aplikácii asfaltového
postreku, začala realizácia kladenia
ložnej asfaltovej vrstvy v hrúbke 70 mm
na etape č. 1. Následne po spojovacom
postreku sa realizuje kladenie obrusnej vrstvy s hrúbkou 50 mm. Rovnaký
postup je v druhej etape. Nakoniec sa
spevnia krajnice drveným kamenivom
v hrúbke 100 mm,“ ozrejmil Martin Guzi
z komunikačného odboru Slovenskej
správy ciest.

Na hlavnej tepne kolabovala doprava
Počas rekonštrukcie hlavného ťahu sa
v meste pravidelne vytvárali dopravné
kolóny. Ako práce napredovali smerom
k cestnému mostu ponad Oravu, boli
zápchy ešte rozsiahlejšie. Pracovníci
riadili dopravu a autá púšťali striedavo,
no v rannej a poobedňajšej dopravnej
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špičke nedokázali upchatiu hlavných
križovatiek zabrániť. „Po odovzdaní
staveniska dodávateľskej firme všetku
zodpovednosť za realizáciu a činnosť na
predmetnej stavbe preberá realizátor.
Okresným úradom a políciou má schválený harmonogram prác, etapizáciu aj
dočasné dopravné značenie. Po ukončení prác a schválení kvalitatívnych
podmienok preberie SSC úsek späť do
správy. SSC v súvislosti s rekonštrukciami a opravami ciest prosí motoristov o trpezlivosť a ospravedlňuje sa za
zdržanie na cestách. Opravy ciest nie je
možné realizovať iným spôsobom, bez
istých obmedzení, robia sa v prospech
všetkých účastníkov cestnej premávky,
výsledkom bude vyššia kvalita ciest
a zvýšenie bezpečnosti. Práce postupujú podľa vysúťažených podmienok, projektu a schváleného harmonogramu.
Vodičov prosíme, aby boli ohľaduplní,
obozretní a prispôsobili jazdu okolnostiam,“ doplnil Martin Guzi.

ského chodníka zo strany od výškových
bytoviek na ulici Na Sihoti, ktorý sa
napája na cestný most. Mesto tu investovalo 21-tisíc eur, práce by mali byť
v týchto dňoch už ukončené. „Jedná
sa o dva priechody, ktoré sú zo strany
od Bysterca za veľkým mostom. Práce,
ktoré realizuje zhotoviteľ, sa koordinujú zo spoločnosťou, ktorá pracuje pre
SSC. Snažíme sa urobiť čo najviac a čo
najmenej zaťažiť dopravu a samotnú
stavbu, ktorá prebieha na štátnej ceste I/70. Zároveň sme sa rozhodli opraviť aj veľkú časť chodníka zo strany od
výškových bytoviek na Bysterci, jedná
sa o úsek o dĺžke 100 m. Vymieňame tu
živičný povrch o výmere 300 m2 a tento chodník robíme komplexne. Jednak
spevňujeme a vymieňame podkladové
vrstvy, zároveň meníme obrubníky, ktoré sú súčasťou chodníka a zabezpečujeme jeho bezbariérovosť,“ uviedol Miroslav Kosmeľ, vedúci odboru dopravy
a miestneho hospodárstva MsÚ DK.

Mesto stihlo opraviť blízky chodník
Mesto Dolný Kubín na tejto ceste realizuje súbežne so Slovenskou správou
ciest a vo vzájomnej koordinácii dva
bezbariérové priechody pre chodcov,
ktoré napájajú mestské komunikácie.
Súčasťou prác je aj rekonštrukcia mest-

Práce na oprave št. cesty I/70 idú zhotoviteľovi podľa plánu a predpísaného
harmonogramu. Viac ako dva a pol kilometrový úsek, by mal byť podľa Slovenskej správy ciest hotový do 31. júla.
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Zhotoviteľ dráhy
prebral stavenisko

Schválili výstavbu
vonkajšieho bazéna

Rekonštrukcia atletického oválu na letnom štadióne smeruje do hlavnej fázy.
Začiatkom júla podpísal zhotoviteľ
s mestom Dolný Kubín zmluvu o diele
a následne prebral stavenisko. V najbližších troch mesiacoch tu vybuduje tartanovú atletickú dráhu a atletické sektory.

Na mimoriadnom júlovom mestskom
zastupiteľstve poslanci jednohlasne
schválili prvú fázu výstavby vonkajšieho
bazéna v areáli Aquarelaxu. Cieľom je
zatraktívniť aquapark a ponúknuť širšiu
škálu služieb pre občanov mesta a tiež
ostatných návštevníkov Dolného Kubína.
Nový bazén by mohol byť dobudovaný už
v priebehu budúcoročnej letnej sezóny.
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„Dlho očakávaná veľká rekonštrukcia atletického oválu na našom letnom štadióne sa práve v tejto chvíli
začína. Firma, ktorá si prišla prebrať
stavenisko, avizuje, že by to mali stihnúť do troch mesiacov. To znamená, že
nielen že v tomto roku budeme mať hotovú atletickú dráhu a atletické sektory,
ale zároveň by nám nič nemalo brániť,
aby sme boli úspešní aj v čerpaní 200-tisícovej dotácie od Slovenského atletického zväzu. Už minulý rok, keď sme
sa púšťali do tohto projektu, sme mali
obavy, či sa to bude všetko stíhať, preto
sme sa rozhodli tie predprípravné práce
na odstraňovaní nepoužiteľných častí
realizovať s predstihom. Nakoniec sa
nám pri tom aj podarilo ušetriť takmer
70-tisíc eur a zároveň sme ušetrili hlavne veľa času. Akreditovaná firma, ktorá sa zaoberá realizáciou atletických
oválov, prakticky môže rovno začať so
svojimi všetkými prácami,“ avizuje Ján
Prílepok, primátor Dolného Kubína.

Okrem dráhy vybudujú aj sektory
Projekt rekonštrukcie atletického oválu počíta s vybudovaním 400-metrovej
tartanovej bežeckej dráhy, z toho na 110
metroch bude 6 dráh a na 300 metroch
4 bežecké dráhy. Vybudujú sa aj sektory
pre jednotlivé disciplíny, ako skok do
diaľky, trojskok, skok o žrdi, skok do
výšky, vrh guľou, hod diskom, oštepom
a kriketovou loptičkou. Nie všetky sektory však budú kompletne vybavené
a budú si vyžadovať ďalšie financie.
text a foto: redakcia

pribudnú tam šatne, sprchy, sociálne
zariadenia a bufet. Sociálne potreby
sa zároveň odsledujú počas prevádzky
v prvom roku otvorenia. Do ukončenia
druhej etapy budú riešené prenosnými
zariadeniami.
redakcia; foto: Aquarelax DK
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„Prvým krokom po schválení je vypísanie verejnej súťaže, je to podlimitná metóda a pôjde to cez vestník.
Ak všetko dobre dopadne s verejným
obstarávaním, tak by sme už v zime
začali s prípravnými prácami v interiéri
a v roku 2022 už s konkrétnou výstavbou bazéna v exteriéri. Chceli by sme to
stihnúť spustiť do prevádzky ešte počas
sezóny,“ vysvetlil konateľ AQUA KUBÍN,
s. r. o. Stanislav Vilček.
Projekt je rozdelený na dve etapy
Komisia výstavby a finančná komisia
pri mestskom zastupiteľstve odporučili projekt rozdeliť na dve etapy. V prvej
etape výstavby sa v areáli vybuduje
rekreačný vonkajší bazén zvažujúci sa
po šírke telesa, s viacerými bazénovými prvkami, vrátane spevnených plôch
a brodísk. „Rozmery bazéna budú
25 x 8 m s maximálnou hĺbkou 1,4 m.
Vonkajší bazén v DK chýba, letá sú čoraz
dlhšie a teplejšie a myslíme si, že návštevníci aquaparku to využijú a privítajú, že sa budú môcť ochladiť a oddýchnuť si,“ povedal Stanislav Vilček.
Práce neovplyvnia chod aquaparku
Predpokladaná cena prvej etapy je
približne pol milióna eur bez DPH. Finančná komisia odporúča výstavbu
vonkajšieho bazéna z úverových zdrojov, so zapojením prevádzkovej dotácie
z rozpočtu mesta vo výške dlhovej služby. Aquarelax pritom bude aj počas výstavby bazéna fungovať v normálnom
režime. „Práce sú naprojektované tak,
aby neovplyvnili súčasnú prevádzku
aquaparku, obidva vnútorné bazény
i wellness budú funkčné a k dispozícii
návštevníkom,“ doplnil konateľ AQUA
KUBÍN, s. r. o.

Opravili časť cesty
Na Kopanici
S rekonštrukciou miestnych komunikácií
pokračuje mesto Dolný Kubín aj v letných
mesiacoch. Posledné dva júnové dni pristúpilo k oprave časti cesty Na Kopanici
v mestskej časti Medzihradné.

I

„Táto komunikácia bola opravená
v dĺžke 123 metrov a v priemernej
šírke 6 metrov. Predmetom opravy bola
kompletná výmena živičného povrchu
o celkovej hrúbke 8 centimetrov. Finančné prostriedky vyčlenené rozpočtom na túto akciu boli vo výške 26-tisíc
eur,“ ozrejmil Miroslav Kosmeľ, vedúci
odboru dopravy a miest. hosp. MsÚ DK.
Súčasťou opráv Na Kopanici bola aj výmena poškodených obrubníkov v celej
dĺžke zrekonštruovaného úseku.
text a foto: redakcia

V druhej etape projektu sa plánujú
dobudovať obslužné priestory so sociálno – administratívnym objektom,
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Miestny turistický klub
oslávil 100 rokov
V piatok 2. júla na radnici v Dolnom Kubíne slávnostne ocenili zaslúžilých členov Klubu slovenských turistov Orava DK. Za dosiahnuté úspechy, reprezentáciu, dlhoročnú prácu a zásluhy
o rozvoj turistiky a športu v meste dostali vybraní členovia plakety. Miestny turistický klub vznikol
pred viac ako 100 rokmi a zároveň to bol prvý športový klub v meste.

I

„Človek má mnoho spomienok,
v 1975-tom sa zlučovali tri oddiely,
prebehli mnohé členské schôdze, založili sme spoločnosť s ručením obmedzeným. Doteraz sa nám to akosi darí
udržiavať a vynovovať chatu Zverovku,
vynovili sme viaceré zruby, postavili
sme chatky, na Ťatliakovej sme rozšírili bufet a všetko zrenovovali,“ spomína
podpredseda Klubu slovenských turistov Orava DK Jozef Brnušák.
Babia hora, Choč či Vysoké Tatry
Klub organizoval mnohé medzinárodné
akcie, ktoré boli vždy logisticky veľmi
náročné, preto členovia už chcú túto
úlohu prenechať mladším. Najčastejšie
navštevujú Vysoké Tatry, no za desaťročia sa v klube ustálili podujatia a výstupy, ktoré stále pravidelne opakujú.

„Hneď prvá nedeľa na začiatku roka
patrí zimnému výstupu na Babiu horu,
v septembri je zas letný výstup. Vždy
sme sa zosúladili aj s Poliakmi a stretli
sme sa tam, niekedy v minulosti sme
mali problémy aj s hraničiarmi. Na Choč
chodíme takisto v zime na Silvestra a aj
cez leto. Po celej Orave sa usporadúvajú
nejaké podujatia a my sa k tým akciám
pripájame,“ ozrejmil Jozef Brnušák.
Turistické kluby starnú
Klub slovenských turistov Orava Dolný
Kubín má momentálne okolo 120 členov. Tvoria ho však prevažne starší ľudia, chceli by osloviť viac mládež. „Vo
všeobecnosti, keď aj diskutujeme s kolegami z Česka, zisťujeme, že tie kluby
starnú. Jedného času sme mali aj dvestosedemnásť ľudí. Mladých sa snažíme
prilákať na mimoriadne autobusy, študentom a žiakom dávame cestovné iba
dve eurá, aj keď je normálna cena desať
eur,“ povedal Jozef Brnušák.
Medzi seba zoberú každého, majú len
jednu podmienku
Klub má na každý mesiac naplánované
tri výjazdy, najmä po lokalitách na Slovensku. Venujú sa pešej turistike, cykloturistike a vysokohorskej turistike. Pri
nábore nových členov do klubu musia
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záujemcovia splniť jednu podmienku.
„V minulosti sa stávalo, že niektorí sa
prihlásili a po roku už nemali záujem.
Teraz, keď s nami prejde štyri či päť
akcií, a potom požiada o členstvo, my
už vidíme, že má záujem o turistiku
a v takom prípade prijímame nových
turistov,“ vysvetlil Jozef Brnušák.

Mesto odovzdalo aj ocenenia in memoriam pre zosnulých členov klubu – pre
Juraja Štefáka a Danku Števonkovú. Za
významný podiel pri rozvoji družobných
vzťahov medzi turistickými oddielmi
v Limanowej a v Dolnom Kubíne dostali
ocenenia aj traja zástupcovia turistického oddielu z nášho družobného mesta.
redakcia

Prvé Lokálnô
prinieslo remeslá
a svätojánske ohne
Na Hviezdoslavovom námestí odštartoval cyklus podujatí Lokálnô. Prvou témou projektu Or. kultúrneho strediska
bolo tkanie kobercov a spracovanie ľanu
od vypestovania až po spradenie nití
na kolovrátku. Ukážky tradičného tkáčskeho remesla predvádzala Magdaléna
Palugová z Malatinej, ktorá sa tkaniu
kobercov venuje celý život.

I

„Venujem sa tomu odmalička, moja
mama to robila a ja som to od nej
chytila, aj moja dcéra v tom pokračuje. Tkáme všeličo, napríklad koberce,
tašky, plátno, z ktorého sa robí oblečenie, dokonca aj obrazy. Nie je to umelé,
cítiť z toho prírodu,“ vysvetlila tkáčka
Magdaléna Palugová.
Zaujali aj ukážky spracovania ľanu
Svoju tvorbu ukázala aj Zuzana Kovalčíková z Leštín. Ľan si sama pestuje,
spracúva a vyrába z neho rôzne textílie.
„Dostala som sa k tomu takou náhodou,
na jednom festivale som videla spracovanie ľanu, všetky náradia sme mali
doma, tak som to vyskúšala. Postupne
mi to všetko vysvetlila moja osemdesiatročná praujčiná a naučila som sa to.
Ľan si aj sejem, ručne vytrhám a ručne
ho spracovávam na starých drevených
nástrojoch. Ľan sa musí zlámať, potom
vyčesať, na kolovrátku sa spradie a už
hotové nite sa dávajú na krosná, kde
tkám z toho plátno,“ povedala Zuzana
Kovalčíková.
Súčasťou remeselníckeho dňa bol jarmok s výrobkami z textilu
Jarmočníčky ponúkali vlastnoručne
ušité vankúše, obliečky, dekorácie,
čiapky či hračky. Výrobkyňa hračiek Erika Vojteková priblížila záujemcom svoje umenie. „Vo voľnom čase sa venujem
tvorbe bábik, alebo hračiek pre deti aj
pre dospelých. Väčšinou je to z textilu,
je to vypchávané dutým vláknom a výroba bábiky je v podstate podľa fantázie človeka. Niečo trvá tri dni, alebo aj
týždeň, podľa veľkosti, tvaru. Je to fakt
veľmi individuálne a špecifické. Väčšinou sa snažím robiť každú bábiku iba
jeden kus, aby to nebolo tuctové. Každá
bábika je potom také individuálne dielko,“ ozrejmila Erika Vojteková.

Svätojánske ohne trochu inak
Prvá téma projektu Lokálnô pripadla na
Jána a keďže k svätojánskej noci patrí
oheň už od nepamäti, Oravské kultúrne
stredisko v spolupráci s mestom Dolnom Kubín pripravili večerné podujatie
Kubín noci svätojánskej. Po hudobnom
programe akcia vyvrcholila ohňovou
show v podaní skupiny Sarus. Šermiari
návštevníkom priblížili slovanské tradície z minulosti v modernom prevedení. Ďalšie Lokálnô je naplánované na
28. júla v Parku M. Kukučína v D. Kubíne.
Témou dňa bude med a život včiel.
redakcia

II. konferencia
Žien Oravy sa niesla
v znamení vášne
Na II. ročníku konferencie Žien Oravy
načúvalo životným príbehom inšpiratívnych hostí 72 žien. V reštaurácii Pod lipami na Gäceli sa v piatok 2. júla hovorilo
o skúsenostiach, starostiach a výzvach,
ktorým dámy v živote čelili.

I

„Našimi hosťami bola jediná podnikateľka v rámci Európy, ktorá robí
karavany, pani Tatiana Nátna. Mali sme
tu pani učiteľku zo ZŠ v Nižnej, pani
Stanislavu Opátovú. Bola u nás aj keramikárka, pani Viera Fuseková. Ďalej tu
bola pani Marcela Sarnovská, ktorá má
liečebňu drogových závislostí v Šútove.
Mali sme tu huslistky zo zoskupenia
Lada violin, kočku, ktorá sa zúčastnila
MasterChef v Taliansku, volá sa Lenka
Cambelová a Danku Žufovú, ktorá vedie folklór v Zuberci. Cieľom bolo odovzdať pozitívnu emóciu i to, aby sme sa
od seba vzájomne inšpirovali. Lebo tie
ženy mali veľakrát zaujímavé osudy,
museli sa potýkať s mnohými protivenstvami alebo s nepriazňou osudu.
Dokázali to prekonať a obrátiť všetko
vo svoj prospech a myslím si, že takéto
emócie je vždy dobré zdieľať a podeliť
sa o ne,“ ozrejmila organizátorka Liba
Chiara Hladeková.

Tretí ročník
Dňa Brezovca
Poslednú júnovú sobotu si to rodiny
s deťmi namierili do športového areálu
na Nemocničnej ulici. Konal sa tam už III.
ročník akcie Deň Brezovca, ktorý prilákal
nielen obyvateľov najväčšieho sídliska.

I

Pre najmenších boli pripravené súťaže, hry a aj športové a tvorivé aktivity. „Cieľom podujatia je spájať ľudí,
Brezovčanov, Kubínčanov, ale aj obyvateľov iných častí, či iných dedín, veľmi
sa tešíme, keď k nám zavítajú,“ ozrejmila Emília Jurčíková z Výboru Brezovec.
Deti čakal šport i skautské aktivity
Na podujatí vystúpil súbor Kolovrátok,
Divadlo zo Šuflíka a akciu hudobne
sprevádzali Robo a Adam Michalicovci.
Deti sa mohli vyšantiť v nafukovacom
hrade, pri športových súťažiach, maľovaní či v skautských stanoch. „Pripravili
sme zábavno-náučné disciplíny. Mali
sme tu aktivity ako napríklad labyrint,
bublifuky, či hádzanie loptičiek do terča,“ povedal skaut Ján Fedor z 53. Zboru Gentiana. Deti sa aj tento rok učili
finančnej gramotnosti a za každú vykonanú aktivitu získali jeden Brezovák,
ktorý si mohli vymeniť za limonádu. Za
dva dostali lístok do tomboly.

Druhú konferenciu Žien Oravy pripravilo rovnomenné občianske združenie
s podporou mesta Dolný Kubín. Témou
budúcoročnej konferencie budú muži.

Aj štafetový beh Olympijského dňa
Počas podujatia 60 pretekárov spolu
odbehlo 15 300 metrov. Všetky družstvá
dostali olympijské tričká a medaily.
Hlavným organizátorom podujatia bolo
mesto D. Kubín a Brezovecký výbor.
Spoluorganizátormi sú ZŠ P. Škrabáka,
skautský oddiel, o. z. Aktív-Relax a ďalší
dobrovoľníci. Pri príležitosti 100. výročia športu v meste bolo o. z. Aktív-Relax
ocenené primátorom za dlhoročnú prácu pre rozvoj športu v meste.

redakcia

text a foto: redakcia
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O suvenírovú bankovku
s kolonádovým mostom bol veľký záujem
Kvôli suvenírovej nulovej bankovke s kolonádovým mostom prišli do Dolného Kubína v piatok 23. júla zberatelia z celého Slovenska. Tesne pred spustením predaja rad
záujemcov siahal až po daňový úrad. Viacerí sem zavítali aj niekoľko dní v predstihu.

foto: redakcia

I

Bankovku vydali v objeme 5000 kusov, z toho na predaj
ich bolo k dispozícii 2700. Zberatelia si suvenír s motívom
kolonádového mosta mohli kúpiť vo výrobnej cene tri eurá.

Mestskej polície DK Dušan Medzihradský. „Toto zapisovanie
bolo čisto v gescii zberateľov, niektorí sa tomu venujú už tri
roky a vytvorili si systém. V určitý čas počas dňa sa zapisovali
a ak sa niekto na tento zápis nedostavil, bol vyčiarknutý,“ doplnila Monika Salvová.
Obsahujú rovnaké znaky ako reálne bankovky
Autorom fotografie kolonádového mosta na bankovke je
Martin Buzna, námet bol následne prekreslený a suveníry
boli vytlačené vo Francúzsku v továrni, kde sa vyrábajú aj
reálne bankovky. Zberateľské sú identické s pravými bankovkami, jediný rozdiel je ten, že nie sú určené na použitie
v platobnom styku.
redakcia

Na výber boli tri druhy
Záujemcovia si vyberali z troch skupín bankoviek podľa toho,
aké sady zbierajú. „Mali sme zaujímavú ročníkovú bankovku,
ktorá bola s možnosťou výberu konkrétneho roku. K nej si
väčšinou dopĺňali sady, kde idú dve nízke čísla do 1000, dve
vysoké čísla zo série anniversary, a potom sú to čísla medzi
1000 a 4000, tie si mohli kúpiť v počte tri kusy,“ vysvetlila Monika Salvová z informačnej kancelárie mesta.
Zberatelia sa zapisovali dopredu
Počas predaja dozerali na poriadok na kolonádovom moste
príslušníci mestskej polície, zberatelia sa však koordinovali aj
sami svojím vlastným systémom zapisovania. „Zmätky sme
nezaznamenali, nakoľko zberatelia mali svoj vlastný systém,
zapisovali sa a išli v poradí podľa čísel,“ povedal náčelník
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Pozrite si v reportáži TVDK ako to vyzeralo
na kolonádovom moste počas predaja
zberateľskej bankovky.
Stačí naskenovať QR kód.

Oravskí hračkári uspeli
v medzinárodnej súťaži
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne a Regionalny
Ośrodek Kultury Bielsko-Białej vyhlásili v marci 12. ročník medzinárodnej súťaže tradičnej hračky s názvom Modrý svet. Prihlásiť sa do nej mohli hračkári z Poľska a Slovenska. Odborná
komisia vyhodnotila všetky zaslané diela, pričom zohľadnila
predovšetkým terapeutickú hodnotu a vplyv hračky na vývoj
autistického dieťaťa.

I

Dôležitý bol aj výber materiálov, kvalita spracovania, súlad s tradíciami hračiek, estetika a kreativita. Oravským
remeselníkom sa darilo. Peter Pagáčik z Istebného zvíťazil
v kategórii dospelých – tradičná hračka so sériou drevených
vyrezávaných hračiek. V kategórii hračiek inšpirovaných tradíciou získala prvenstvo Erika Vojteková z Podbiela so svojou
textilnou bábikou Johankou. Tretie miesto v tejto kategórii
patrí Kataríne Kuchťákovej z Mútneho, ktorá vyrobila z textilu
autíčko a bábiku. Z hračiek prihlásených do súťaže vzniknú

Majstrovské interpretačné
kurzy Schola Arvenzis
Aj tento rok bol Dolný Kubín dejiskom medzinárodných majstrovských interpretačných kurzov Schola Arvenzis. Hudobníci
zo Slovenska aj zahraničia sa do Základnej školy Petra Michala
Bohúňa prišli zdokonaliť v hre na sláčikových nástrojoch, klavíri, organe, v opernom speve a v komornej hre.

dve výstavy. Prvá sa uskutoční počas júla a augusta v Poľsku,
druhá bude v septembri a októbri na Slovensku. Po skončení
výstav si hračky prevezme organizácia, ktorá pomáha ľuďom
s autistickým syndrómom.

Podujatie je realizované prostredníctvom mikroprojektu
TransEtno - prenos poľských a slovenských hračkárskych tradícií, spolufinancované je z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci programu INTERREG V-A Poľsko–Slovensko
2014–2020 a zo štátneho rozpočtu.
text a foto: Alexandra Mikulášová, Oravské kultúrne stredisko

I

„Prišlo deväť lektorov z Talianska, Holandska, Španielska, Slovenska a Poľska. Tento rok sme mali päťdesiatdva
účastníkov z krajín ako Bulharsko, Maďarsko, Česká republika, Nemecko, Holandsko, Ukrajina, Poľsko a veľmi ma teší, že
sme mali veľmi silné obsadenie slovenských študentov. Myslím, že kvôli pandémii bola absencia vyučovania počas školského roka dosť veľká, a tak študenti využili túto možnosť.
Vždy sme si priali, aby čo najviac študentov chodilo zo Slovenska a už druhý rok sa nám to splnilo,“ ozrejmil organizátor
Leonard Vajdulák z Art Air Center.
Kurzy Schola Arvenzis sú povestné večernými koncertmi
účastníkov aj lektorov, na ktorých hudobní majstri ukázali
svoje umenie a inšpirovali ostatných. Študenti na nich zas
mohli predviesť to, čo si s pedagógmi nacvičili. Organizátorom kurzov sú Art Air Center a ZUŠ P. M. Bohúňa.
text a foto: redakcia

Letné podujatia
sú v meste každý týždeň

mi, aby mohli prísť, zabaviť sa a oddýchnuť si,“ vysvetlila Michaela Porvichová z referátu informatiky na MsÚ.

Aj tento rok sa každú prázdninovú stredu koná podujatie Leto
v parku, kde na deti čakajú rôzne atrakcie ako skákací hrad,
veľké šachy, maľovanie, hry a ďalšie aktivity. Dospelí si zas
môžu oddýchnuť na dekách a tulivakoch na tráve.

Leto v parku organizuje mesto v spolupráci s o. z. Krajší Kubín. MsKS zas pripravilo Kultúrne leto na Hviezdoslavovom
námestí. V piatky sú detské predstavenia a v sobotu koncert.
text a foto: redakcia
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„Počas prázdnin nás ľudia nenájdu len v Parku Martina
Kukučína, ale už aj na Hviezdoslavovom námestí. Rodiny
s deťmi môžu prísť vyskúšať novú atrakciu – obriu šmýkačku, no najväčším lákadlom je tento rok jednoznačne lovenie
rybiek vo fontáne na námestí. V Parku Martina Kukučína sme
od desiatej ráno do piatej večer tak, ako to bolo aj po minulé
roky. Na Hviezdoslavovom námestí zas budeme až do ôsmej
večer, aby sme mohli uspokojiť aj pracujúcich rodičov s deť-
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SOŠ polytechnická v Kňažej
bude mať dielne 21. storočia
Dielne Strednej odbornej školy polytechnickej v Kňažej prejdú komplexnou rekonštrukciou. Areál strednej školy bol pred začiatkom letných školských prázdnin odovzdaný zhotoviteľovi. Stavebné práce, ktoré budú prebiehať počas nasledujúcich ôsmich mesiacov,
komplexne obnovia budovu dielní pochádzajúcu ešte zo 70-tych rokov minulého storočia.

foto: ŽSK

I

„Ide o rekonštrukciu celej strojárskej časti, v budove sa
menia podlahy, budú sa vymieňať výplne okien, budova sa
kompletne celá zatepľuje, prebehne i výmena strechy. Práve
ešte riešime problém s dodatočnou výmenou elektroinštalácie. Týmto prácam predchádza už aj práca na vytvorení novej
plynovej kotolne, ktorá je už odovzdaná a čaká na napojenie
na nové rozvody, ktoré tu budú tiež vymenené. Zmení sa aj
vnútro týchto dielní, kde budú vytvorené nové sociálne zariadenia. Naozaj, tá budova prejde kompletnou rekonštrukciou,“ teší sa riaditeľka SOŠ polytechnickej Adriana Bellová.
Okrem stavby investujú aj do jej technického zariadenia
Obnovou prejdú aj priestory šatní a dvere v celom objekte. Počas rekonštrukcie sa tiež zrealizuje výstavba toalety
pre imobilných. Bezbariérovosť objektu bude zabezpečená
bezprahovými úpravami dverí a zakúpením schodolezu. Do
nových odborných učební sa však už väčšina starého vybavenia nevráti. Naopak, pribudnú najmodernejšie zariadenia,
ako napríklad CNC frézy a sústruhy alebo špeciálny výučbový panel pre mechatronikov na výučbu pneumatických
a hydraulických systémov. „Budú nakupované zariadenia pre
autoservis, napríklad nová brzdová stolica. Budú zakupované nové CNC stroje, ale aj konvenčné sústruhy. Časť peňazí
bude venovaná aj pre podporu elektrotechnických odborov,
napríklad budeme tu kupovať moderné výučbové panely pre
pneumatiku, hydrauliku. Sú pre odbory mechatronické. Potom ešte aj pre strojárov nové softvéry na výučbu simulácie
a ovládania CNC strojov. Budú zakúpené aktuálne novinky,
ktoré budú zodpovedať aktuálnej praxi,“ doplnila A. Bellová.
Provizórne dielne sú zatiaľ v telocvični
Pred začatím stavby musela škola vysťahovať z priestorov
všetko odborné zariadenie. Dočasné dielne zriadila v budove
školy a v športovej hale. „Teraz nám hrá do karát, že začínajú
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prázdniny a ten priestor nebudeme potrebovať, ale využili
sme všetky dostupné priestory v budove. Časť dielní sme museli presunúť napríklad aj do športovej haly a veríme, že stavbári počas prázdnin časť z dielní sprístupnia, aby sme mohli
potom neskôr využívať aj športovú halu,“ uviedla riaditeľka.
Do SOŠ v Kňažej smeruje viac ako milión eur
Stavebné práce na dielňach by mali byť ukončené vo februári
2022. Náklady na rekonštrukciu sú rozpočtované na takmer
690-tisíc eur. Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) na obnovu využije prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného
programu. Technické vybavenie dielní plánuje župa obstarať
v ďalšej etape projektu vo výške takmer 500-tisíc eur. „Od
roku 2015 až do dnešného dňa sme čakali na tieto peniaze,
ktoré nám pomôžu zvýšiť kvalitu vyučovania vzhľadom na to,
že tu budeme môcť umiestniť stroje, ktoré sme potrebovali
a nemali sme na ne peniaze. Do priestorov neboli dlhodobo
investované financie a naozaj tá kultúra vzdelávania, kultúra
toho prostredia, bude úplne na inej úrovni. Verím, že sa to
prejaví aj v pocitoch, v nálade detí a motivácií učiť sa,“ dodala Adriana Bellová. „Je to taký veľký projekt, ktorý sa ťahá
už niekoľko rokov. Tie zdržania boli spôsobené všetkými procesmi. Som rada, že rekonštrukcia dielní je už v plnom prúde
a jej výsledkom budú priestory, ktoré si zaslúži toto tisícročie
alebo 21. storočie,“ doplnila predsedníčka ŽSK E. Jurinová.
SOŠ polytechnická bola založená v roku 1960 a jej história
sa úzko viaže na strojársku tradíciu výroby ložísk v regióne.
Absolventi získavajú úplné stredné vzdelanie v strojárskych
odboroch, ako mechanik strojov a zariadení, mechatronik,
elektrotechnik, mechanik nastavovač, ale aj v žiadanom odbore programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení.
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Rekonštruujú interiér
Gymnázia P. O. Hviezdoslava
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava sa po nedávnej rekonštrukcii exteriéru dočkalo aj kompletnej opravy vnútorných
priestorov. Tá sa začala ešte v máji a bude trvať pätnásť mesiacov. Žilinský samosprávny kraj vyčlenil na kompletnú rekonštrukciu rozvodov elektriny, vody, kanalizácie, omietok a soc.
zariadení v dolnokubínskom gymnáziu viac ako 470-tisíc eur.

tívnym spôsobom. Nakoľko nás čaká kompletná rekonštrukcia vody aj kanalizácie, tak sa bude postupne rozkopávať aj
celý dvor, lebo prívod vody a kanalizácie je odtiaľto,“ upresnil
Peter Strežo. Počas zhadzovania omietok museli ísť tablá zo
stien na chodbách preč. Dočasné miesto našli v sklade pod
schodiskom. „Po rekonštrukcii ich chceme opäť chronologicky zavesiť, aby sa bývalí absolventi mohli vrátiť na svoju alma
mater a pokochať sa na svojom table,“ doplnil P. Strežo.

I

„Som veľmi rada, že sa mohla spustiť aj druhá etapa rekonštrukcie. Tá už prebieha vo vnútorných priestoroch.
Omietky, podlahy, steny, elektrika, všetky rozvody. Zatiaľ
to vyzerá tak, že koniec prázdnin nie je ohrozený. Toto ide
z vlastných zdrojov, o to náročnejšie to je, lebo ani finančná situácia Žilinskej župy nie je nijako ružová,“ ozrejmila
predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. „Chceli by sme, aby sa
čo najviac toho spravilo teraz v lete, voda, kanalizácia a čo
najväčšie priestory omietok. Niektoré časti sa možno budú
dokončovať v priebehu ďalších prázdnin alebo v priebehu
ďalšieho školského roka. Tretina školy už bola opravená
v období rokov 2017/2018. Zvyšná časť sa má dokončiť práve v tomto období 2021/2022,“ vysvetlil riaditeľ Gymnázia
P. O. Hviezdoslava Peter Strežo.

Spod omietok vykukli zachovalé tehly
Budovu gymnázia začali stavať ešte koncom 19. storočia. Po
odstránení omietok v interiéri odkryli stavebníci pôvodné
tehly. „Tie tehly vyzerajú veľmi pekne, ale pomedzi ne je vsádzaný aj kameň a celé to potom nepôsobí dobre. Pôvodná
rekonštrukcia bola naplánovaná na vysprávky na 30%, ale pri
začatí prác sa zistilo, že odpadáva celá omietka, tak sa prešlo na to, že sa bude naťahovať úplne celá. V tejto chvíli to
vyzerá veľmi zaujímavo, ale plán je taký, aby do septembra
bolo sprístupnených minimálne 90 % školy. Chcem poďakovať ŽSK, ktorý na to našiel financie, aby táto historická budova, ktorá patrí do srdca Dolného Kubína, bude môcť naozaj
nielen zvonka, ale aj zvnútra vyzerať ako dôstojná škola pre
21. storočie,“ teší sa Peter Strežo.

Cena za rekonštrukciu zrejme narastie o 90-tisíc eur
Kompletná rekonštrukcia interiéru gymnázia napreduje podľa plánu, vedeniu školy však robí na čelách vrásky prudký
nárast cien stavebného materiálu. Je možné, že zaň budú
musieť doplácať desiatky tisíc eur a celková suma za rekonštrukciu ešte porastie. „Župa vždy pozorne sleduje priebeh
stavebných prác na danom diele a zaoberá sa prípadnými
problémami, ktoré môžu na stavbe vzniknúť. Medzi inými
aj požiadavkami na práce naviac, alebo nárastom cien, a to
tak na tejto stavbe, ako na každej inej, ktorá je realizovaná
v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Evidujeme preto aktuálny nepriaznivý vývoj na stavebnom trhu
v dôsledku korona krízy. Čo sa týka tejto rekonštrukcie, treba upresniť, že celá suma zmieňovaných 90-tisíc eur nesúvisí len s nárastom cien stavebných materiálov. V tejto sume
sú okrem iného aj náklady na práce naviac, teda vyvolané
a dodatočné riešenie potrebné pre riadne dokončenie diela.
Ak je to možné, župa pri investíciách vždy hľadá okrem vlastných zdrojov aj iné zdroje financovania. Avšak pri tejto stavbe
a v súčasnom stave rozostavanosti musí župa nájsť prostriedky na dofinancovanie v nevyhnutnom rozsahu z vlastných
zdrojov,“ uviedla na záver hovorkyňa ŽSK Lucia Lašová.

Nový vzhľad dostane aj historická telocvičňa
Stavebná firma, ktorá vzišla z verejného obstarávania, sa
na rekonštrukcii gymnázia podieľala už v minulosti. V rámci
obnovy interiéru zrekonštruuje aj pôvodnú starú telocvičňu.
„Bude tu nová podlaha aj omietky. Napísali sme aj projekt
na tenisové stoly. Chceli by sme z toho urobiť pohybové,
voľnočasové štúdio pre žiakov, aby aj počas prestávok alebo
počas voľných hodín mohli prísť a tráviť tu svoj voľný čas ak-
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Viac záberov pôvodných stien gymnázia
môžete vidieť v reportáži mestskej televízie.
Načítajte kód.
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MFK Dynamo Dolný Kubín
postúpil do III. ligy
Hráči MFK Dynamo Dolný Kubín postúpili do 3. ligy po úspešnej sezóne bez straty jediného bodu.
Do vyššej súťaže idú zaslúžene, áčko zvíťazilo vo všetkých 13 zápasoch.

I

„Pocity sú nádherné, je to fantázia. Zvíťazili sme vo všetkých zápasoch, takže nikto nemôže pochybovať
o našom postupe. Som nesmierne rád
a chcel by som poďakovať v prvom rade
hráčom, všetkým ľuďom okolo futbalu,
realizačnému tímu, ale takisto sponzorom i fantastickým divákom za to,
že nás od začiatku sezóny podporovali
a verili nám. Som rád, že cieľ, ktorý sme
si dali, sa nám podarilo splniť,“ povedal
tréner MFK Dolný Kubín Pavol Bača.

Za úspechom stojí celý kolektív
„Partia je základ, bez toho by to nešlo,
to robí toto mužstvo. Nie sú to individuality, sme tu partia, lebo čo je v šatni, to je aj na ihrisku. Som veľmi rád, že
môžem byť kapitán práve tejto šatne.
Som na chalanov neskutočne hrdý a je
to úžasný pocit, za ktorý im veľmi pekne ďakujem. A som vďačný, že mi ešte
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v tomto veku dopriali takýto postup,“
neskrýval radosť kapitán mužstva MFK
Dolný Kubín Peter Sopúch.
So štvrtou ligou sa rozlúčili výhrou
Dolnokubínčania v poslednom zápase
sezóny zdolali Kysucké Nové Mesto 3:1.
Gólmi sa presadili Kolorédy, Brienik
a Bobček. Za najlepšieho strelca sezóny vyhlásili Matúša Otrubu, ktorý svojmu mužstvu pomohol až devätnástimi
presnými zásahmi. „Všetky tie góly prišli po tímovej robote. Nie je to len klišé,
ale ozaj sa tu vytvorila skvelá partia
– hráči, tréneri, vedenie, fanúšikovia.
Ozaj tvoríme výborný kolektív počas
domácich i vonkajších zápasov. Takže dúfam, že sa to bude len stupňovať
a ešte viac zlepšovať,“ ozrejmil hráč
MFK Dolný Kubín Matúš Otruba.
Čakajú ich náročnejšie zápasy
Káder by mal v novej sezóne pokračovať takmer v tej istej zostave, odchody
sa zatiaľ neplánujú, no do družstva
pribudne niekoľko nových posíl, o ktorých bude klub ešte informovať. V novej
súťaži si nevytýčili presné ciele, pôjdu
od zápasu k zápasu a svojimi výkonmi
chcú najmä tešiť divákov. „Ten level
v tretej lige je oveľa vyšší. Sú tam mestá
ako Lučenec, Rimavská Sobota, Fiľakovo, Martin, Rakytovce. Súťaž už bude
o niečom inom, preto musíme pridať,
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aby sme napredovali a iba víťazstvami
prilákali na náš futbalový štadión fanúšikov, pretože pre nich ten futbal hráme,“ dodal Pavol Bača.

Po oslavách a krátkom voľne muži už
absolvovali generálku na novú sezónu.
V prípravných stretnutiach si zmerali
sily s Dubnicou nad Váhom z druhej ligy
a tiež s Považskou Bystricou.
redakcia

Florbalisti rokovali
o multifunkčnej hale
Nový prezident Slovenského zväzu
florbalu v rámci turné po florbalových
baštách navštívil v stredu 7. júla náš klub
Žatva 90. Po ukážke a prezentácii florbalového zázemia ho prijalo vedenie mesta. Témou rozhovorov bol hlavne rozvoj
florbalu a možnosti získania financií na
výstavbu multifunkčnej športovej haly.

I

„Snažíme sa mapovať situáciu v slovenských regiónoch, akým spôsobom poznačila pandémia tieto kluby,
tiež vzťahy medzi mestom a športovými

Na Gäceli
sa stretli motorkári
z celého Slovenska
Gäcel po roku opäť zaplnili motorkári
z celého Slovenska, spolu s priateľmi
z Česka a Poľska. Na 18. Oravskú pasovačku dorazili stroje rôznych ročníkov
a typov, dominovali čopre, no zastúpenie
mali aj klasické motocykle, športové motorky či veteráni.

I

klubmi. Prichádzame s myšlienkou výstavby a modernizácie infraštruktúry
v podobe projektu elementárnej športovej tréningovej haly, ktorá by mala
v budúcnosti priniesť väčšiu členskú
základňu, aby deti po dosiahnutí určitého veku neodchádzali zo športových
klubov. Dolný Kubín patrí medzi mestá,
ktoré majú bohatú florbalovú históriu.
Samozrejme, naším cieľom je podporiť,
v prípade záujmu, halu v Dolnom Kubíne, ak ju bude v rámci samotnej realizácie kde postaviť. Potom bude záležať už
len na podpore mesta a aj športového
klubu,“ vysvetlil Martin Kopejtko, prezident Slovenského zväzu florbalu.

Mohol by byť vedľa zimného štadióna
Myšlienka výstavby multifunkčných hál
prichádza po tom, čo vedenie florbalového zväzu analyzovalo, že skoro 90%
halových športov využíva školské telocvične, ktoré nespĺňajú stanovené kritériá a parametre. Bez nich sa tam nemôžu odohrávať súťažné zápasy a ani
tréningy staršej generácie, v kategórii
starších žiakov, dorastencov, juniorov
a samotných seniorov. V multifunkčných halách sa bude dať okrem florbalu
hrať aj tenis, bedminton, futsal či hádzaná. To, či by hala mohla vzniknúť aj
v Dolnom Kubíne, je v štádiu rokovania.

Pandémia obmedzila aj ich
Na pasovačke bol pripravený bohatý
program od súťaží, ohňovej show až
po vystúpenia rockových kapiel. Počet
účastníkov však organizátorom tento
rok obmedzila pandemická situácia.
„Účasť je vždy závislá od momentálnych hygienických opatrení, lebo ľudia
sa boja. Tohtoročná účasť bola možno
polovičná ako tá vlani. Korona ovplyvnila aj bajkerov, takže tým trpíme všetci,“ ozrejmil prezident Orava Bears Juraj
Kozáček.

oplatiť návštevy, takže počas leta chodíme kdekoľvek po Európe, máme veľmi dobrých priateľov v Chorvátsku, či
Srbsku,“ dodal Juraj Kozáček. Oravská
pasovačka sa už druhýkrát po sebe konala na Gäceli. Prostredie kempu vyhovuje účastníkom aj organizátorom, preto by tam akciu chceli pripraviť aj o rok.

Súčasťou motozrazu bola už tradičná spoločná okružná jazda po Orave.
„Išli sme z Dolného Kubína smerom na
Námestovo, potom sme si urobili pauzu
na nejakú zmrzlinu a nápoj dole v prístave na Oravskej priehrade. Následne
sme sa vracali druhou stranou na Tvrdošín, spravili sme zhruba šesťdesiatpäť kilometrový okruh,“ vysvetlil Ľubomír Smažák z Orava Bears.

Celú sezónu trávia na cestách
Klub Orava bears má osemnásťročnú
históriu, členovia tvoria partiu, ktorá
počas sezóny cestuje na zrazy po celej
Európe. „Tie kluby, ktoré k nám prídu,
či sú z Poľska, či z Čiech, my recipročne
potom chodíme tiež k nim. Tak jazdíme
celé leto, víkendy, no ten motorkársky
život nie je len o zábave, my máme aj
nejaké povinnosti. Kamarátom chceme

Seniori a ZŤP mali
svoj športový deň

be, rozprávali sme sa a spievali sme,“
opísala priebeh akcie predsedníčka
SZTP ZO D. Kubín Ružena Sekerková.

Seniori a hendikepovaní zo Zväzu telesne
postihnutých v DK mali už po 26-krát svoj
Športový deň. Súťažili v hode do diaľky,
do koša, do plechoviek a v šípkach.

Nebola dôležitá výhra, ale účasť
Členovia Zväzu telesne postihnutých
sa na spoločnom podujatí stretli po
11 mesiacoch. Prítomní tak mohli po
dlhšej dobe stráviť čas so známymi
a zabudnúť pritom na svoje každodenné starosti. Pre víťazov v kategóriách
ženy, muži a deti boli pripravené výherné ceny, pričom športové úlohy boli nenáročné a zvládol ich každý. „Títo ľudia
sa dokážu tešiť zo života aj napriek svojmu hendikepu. Berú ho aký je, bavia sa

I

„Opäť sme sa stretli iba v obmedzenom počte, ale aj tak sme radi, že to
vyšlo. Sme vďační, že aj zo Šance pre
všetkých sme od mesta dostali na tento
svoj deň aj príspevok. Športovali sme,
oceňovali sme, v penzióne Koliba nám
pripravili guláš, posedeli sme si pri hud-
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a to je úžasné. To, že som mohla byť ich
sponzor a dlhé roky sa s nimi stretávať,
mi dalo životnú lekciu a som rada, že
som s nimi mohla tráviť čas,“ povedala Alena Chytilová z Lekárne U Anjela.
Pandémia členom zväzu narušila ich
celoročný program. Po zlepšení situácie
začínajú organizovať menšie stretnutia,
no viacdňové výlety, museli zrušiť.
redakcia
Atmosféru športového dňa
uvidíte po nasnímaní kódu.
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Zápisky z mestskej kroniky - rok 1969
Rok 1969 bol vo vtedajšom Československu okrem iného aj obdobím vyrovnávania sa s okupáciou vojsk „bratských“ socialistických krajín na čele so Sovietskym zväzom. Naša spoločnosť sa začala deliť na tých, ktorí agresiu odmietali a tých, ktorí ju ospravedlňovali. Ľudia sa
nadýchli slobody, ktorú pomaly začalo nahrádzať kádrovanie a tvrdá normalizácia.

foto: Ján Brodňanský (1969)

Predsedníctvo OV KSS (Okresného výboru Komunistickej
strany Slovenska) na svojom mimoriadnom zasadnutí, ktoré
sa konalo 4. januára, prerokovalo vyhlásenie Predsedníctva
ÚV KSČ (Ústredného výboru Komunistickej strany Československa) zo dňa 3. januára k súčasnej politickej situácii a vyslovuje s ním jednomyseľný súhlas a plnú podporu. V uznesení sa hovorí: „Plne zdieľame názor Predsedníctva ÚV našej
strany, že sa nedá pracovať, ale ani donekonečna trpieť stav,
keď kladná práca ľudí je stále narušovaná rôznymi akciami,
ktoré nemajú nič spoločného s pozitívnou pojanuárovou politikou, i keď pod jej firmou sú organizované. Odsudzujeme
snahu o zneužitie k nejakým cieľom riešenia funkcie predsedu budúceho Federálneho zhromaždenia na rozbíjanie jednoty strany, pracujúcich a našich bratských národov. Sme
presvedčení, že hybnou silou pokroku v súčasnom období
musí byť uvádzanie do života rezolúcie novembrového pléna ÚV KSČ, plnenie záverov decembrových plén našej strany
s cieľom upevnenia jednoty strany a národov a hlavne realizovanie uznesení na ozdravenie a upevnenie našej ekonomiky. Odsudzujeme preto rázne všetky umelo vyvolávané
akcie, ktoré sa snažia vzbudiť nedôveru voči straníckemu
a štátnemu vedeniu a vyhrocujú problémy, ktoré by vo svojich dôsledkoch mohli ohroziť základné záujmy našich národov i nášho štátu, keď sú zladené rôzne ultimačné požiadavky, ktoré vyvolávajú trvalý nepokoj vo verejnosti, jatria city
a vzbudzujú emócie, ktoré môžu byť ľahko zneužité proti skutočným záujmom nášho ľudu.
V pondelok 20. januára uskutočnil Československý rozhlas literárna redakcia Bratislava v spolupráci s kultúrnymi organizáciami okresného sídla v sále Okresného osvetového domu
v Dolnom Kubíne verejnú nahrávku pod názvom „Slovenský
Prometej“. Stalo sa tak pri príležitosti 120. výročia narodenia
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básnika P. O. Hviezdoslava. V programe účinkovali: zaslúžilá
umelkyňa Eva Kristínová, zaslúžilý umelec Viliam Záborský,
Eva Poláková, Gustáv Valach, členovia SND Bratislava, Dana
Špaleková - Fedelešová a ďalší. Vystúpili tiež madrigalisti pri
Slovenskej filharmónii v Bratislave s dirigentom Ladislavom
Holáskom a klavírna umelkyňa Klára Havlíková. Nahrávka sa
vysielala 3. a 4. februára. Záujemci o nahrávku naplnili sálu
Domu osvety v Dolnom Kubíne s veľkým nadšením.
Dňa 21. januára bolo tomu 45 rokov, čo dotĺklo srdce najväčšieho mysliteľa novodobých dejín, vodcu, politika, revolucionára a štátnika nového typu - V. I. Lenina. Jeho životopis
je pomerne známy. Menej známe je však jeho dielo, pretože
sme Lenina dlho poznávali sprostredkovane, najmä cez Stalina a žiaľ, v mnohých prípadoch skreslene. I keď sa od dôb
Lenina vo svete veľa zmenilo a mnohé jeho poučky, dobovo
naprosto správne, sú už prekonané, Lenin je a bude vždy
zdrojom poučení i návodom k riešeniu problémov z oblasti
politiky, ekonomiky, histórie, filozofie a podobne. A práve
v tom bol, je a bude večne živý.
Dňa 21. marca sa uskutočnila v hoteli Orava v Dolnom Kubíne
okresná konferencia Zväzarmu (pozn.: spoločenská organizácia Zväz pre spoluprácu s armádou). Na programe boli otázky
novej štruktúry záujmových klubov. Delegáti sa vyslovili k novému programu Zväzarmu a zvolili si nové plénum.
Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia ústredného a krajského výboru Zväzarmu, zástupcovia OV KSS s vedúcim tajomníkom Jozefom Hlásnikom, zástupcovia ONV (Okresného
národného výboru) a spoločenských organizácií. Na konferencii boli vyznamenaní najlepší pracovníci civilnej obrany
a riešené otázky súčasnej vojensko - politickej situácie. Za
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vyznamenaných prehovoril s. Peter Pajer (pisateľ kroniky)
o súčasnej situácii, najmä o oddanosti Sovietskemu zväzu,
bez ktorého nemôžeme konať ani vnútornú, ani zahraničnú
politiku. „So sovietskymi vojakmi a partizánmi bojovali sme
v SNP, oni nás vyslobodili a konkrétne aj Oravcov z nemeckých koncentračných táborov a fašistických väzníc a nemôžeme sa stotožňovať s ľuďmi, ani s niektorými predstaviteľmi
terajšej vlády s vyháňaním sovietskych vojsk z našej vlasti
a menovať ich okupačnými vojskami. Keď budú aj diabli, nielen komunisti, aj tak pôjdeme s nimi, ako so svojimi najvernejšími bratmi“ hovoril medzi iným otvorene s. Peter Pajer.
Predsedníctvo OV KSS sa zišlo koncom apríla vo Veličnej. Zúčastnil sa na ňom podpredseda vlády Ing. J. Hanus, zástupcovia SKV KSS (Stredoslovenského krajského výboru KSS), SKNV
(Stredoslovenského krajského národného výboru) a funkcionári dolnej Oravy. Hlavným bodom programu bola otázka
záplavy dolnej časti okresu. Úvodné slovo predniesol vedúci
tajomník OV KSS Jozef Hlásnik a po ňom podrobne rozviedol
tento problém podpredseda vlády Ing. J. Hanus a objasnil
účelnosť a rentabilnosť vodnej nádrže, ktorá sa má začať stavať po roku 1980. Presnejší termín výstavby po tomto roku
prerokuje a určí vláda. Predsedníctvo OV KSS venovalo ďalej
pozornosť prestavbe obcí, zvlášť Párnice a Veličnej, ktorých
sa záplava najviac dotýka. Územné plány sa už spracúvajú
pre Veličnú, kým Párnica nemá dosiaľ doriešené miesto na
prestavbu obce. Na predsedníctve rozdelili úlohy pre jednotlivé orgány, ktoré z rokovania vyplynuli a prijali uznesenia,
ako ich realizovať. Podrobnejší materiál o výstavbe vodného
diela v Dierovej bude spracovaný po schválení vlády.
V máji uplynulo práve 70 rokov, čo bola daná do prevádzky
časť oravskej vicinálnej železnice z Dolného Kubína po vtedajšie hranice haličské. Prvé správy o možnosti výstavby
železnice hore Oravou sa začínajú objavovať už v súvislosti
s výstavbou železnice údolím Váhu do Liptova smerom na Košice. V Slovenských novinách v č. 78 z 3. júla 1856 sa dočítame
o tom v tejto správe: „Jednu u nás bežnú novinu tiež umiestniť chceme, že totiž má byť v Orave železnica postavená a síce
dolu Váhom a hore Oravou do Sliezska. Ačkoľvek máme príčiny v rýchlom uskutočnení tejto správy pochybnosti, nemyslíme to však za nemožné.“ I ďalšie správy z tejto doby naznačujú, že prvé úvahy stavby železnice Oravou predpokladali,
že trať pôjde údolím Oravy smerom na Kysuce, kde sa napojí
na Bohumínsko - košickú trať. Prvé projekty boli už hotové
v 80. rokoch. Keď sa definitívne rozhodovalo, kade má ísť
presne železnica, tak ružomberská mestská rada vyslala do
Pešti deputáciu k ministrovi obchodu, u ktorého žiadali, aby
železnica majúca ísť Oravou bola napojená na ich mesto.
Spísali aj rozsiahlu petíciu, v ktorej ako hlavné dôvody, prečo má táto železnica ísť práve cez Ružomberok, uvádzajú:
„V Ružomberku je soľný úrad, veľký sklad dohánu (tabaku),
pre Oravu najbližšie vyššie gymnázium. V priemyselnom
a obchodnom ohľade je Liptov a Orava prirodzene spojený.
Erárne lesy okolo Likavky a Valaskej Dubovej by vyhrali mnoho. Ružomberok je vôbec strediskom premávky z Banskej
Bystrice a i železnica z Banskej Bystrice má ísť tadeto, nuž
i táto sa pýta, aby odtiaľto pokračovala do Haliče Oravou (viď.
Národnie noviny č. 4 z 10. januára 1893). Okrem toho Ružomberok na tento cieľ z mestskej kasy ponúkol 50 tisíc zlatých
a v žiadosti uvádzali: „uvidíme, čo zaváži“. Ako sa však uká-

zalo, tých ružomberských 50 tisíc nezavážilo, pretože trať
bola predsa len napojená na Kraľovany, a to preto, že tunel
z Ružomberka do Jasenovej by si bol vyžiadal obrovských
nákladov. Ministra, pravda, navštívila aj deputácia kubínskych mešťanov, ktorá žiadala, aby železnica šla z Kraľovian.
Aké dôvody uviedla ministrovi, nie je nám známe, ale ako
zaznamenala vtedajšia tlač, minister sa vyjadril, že by ho
tešilo, keby železnica mohla byť vystavaná celou Oravou až
po haličskú hranicu. Od Kraľovian po Dolný Kubín bola trať
rozpočtovaná na 550 000,- zlatých. Tento úsek bol dohotovený a daný slávnostne do prevádzky začiatkom decembra
1898. Veľmi intenzívne sa pracovalo na ostávajúcom úseku
z D. Kubína po Suchú Horu, a tak v máji roku 1899, teda pred
70 rokmi, prešiel prvýkrát vlak celou traťou. Tento technický
zázrak, „čertova mašina“, ako ju zvykli označovať babky po
dedinách, zasiahol hlboko nielen do myslenia, ale i do hospodárskych pomerov Oravy. Žiaľ, začala potom rapídne upadať jedna skupina zamestnania - povozníci, pretože železnici
konkurovať nemohli. V roku 1911 boli úvahy vystaviť elektrickú železnicu z Or. Podzámku do Or. Polhory s tým, že pri
Podbieli sa postaví elektráreň, ktorá bude dodávať energiu.
Z Oravy bola i deputácia v Pešti, a to Skyčák, Richter a oravský podžupan J. Zmeškal. Zostalo iba pri úvahách. To už viseli
vojnové mračná nad Európou. Vláda už mala iné starosti.
V utorok 3. júna uskutočnilo sa v Dolnom Kubíne oficiálne
otvorenie nového širokouhlého kina, na ktoré pozvala Rada
MsNV (Mestského národného výboru) občanov okresného
mesta. Prítomným občanom premietli širokouhlý farebný
film západonemeckej produkcie „Lietajúci Clipper“.
Z realizačnej smernice májového pléna ÚV KSČ sa medzi iným
hovorí: „Ústrednou úlohou zahraničnej politiky ČSSR bude
sústrediť úsilie na plné obnovenie vzájomnej dôvery a rozvinutie všestranných vzťahov medzi ČSSR a ZSSR a ďalšími socialistickými krajinami.“ A v tomto duchu sa v utorok 24. júna
1969 uskutočnila z podnetu OV KSS a odboru školstva ONV
veľmi srdečná a otvorená beseda na ZDŠ Dolný Kubín - Kohútov sad. Besedy sa zúčastnili súdruhovia major Sovietskej
armády Matevosjan A. A. a kapitán Lysij V. D., ktorých na pôde
školy privítala jej riaditeľka Oľga Škrabáková, vzorná učiteľka.
26. novembra po pol siedmej ráno bol na dolnej Orave, najmä
v D. Kubíne, Jasenovej, Párnici a Zázrivej pozorovateľný ojedinelý prírodný úkaz - guľový blesk, pohybujúci sa západným
smerom asi vo veľkosti 30 m vo výške od 500 do 1000 metrov.
Našťastie sa guľový blesk vybil medzi mrakmi a spôsobil len
malé poruchy v energetickej sieti v Dolnom Kubíne a rozbil
niekoľko okien. Vybitie guľového blesku medzi mrakmi a zemou dokáže spôsobiť veľké škody.
V okresnom sídle v DK na záver Mesiaca československo - sovietskeho priateľstva uskutočnila sa 12. decembra slávnostná
akadémia, ktorá bola zároveň oslavou 26. výročia podpísania
Zmluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi ČSSR a ZSSR. Manifestácie družby sa zúčastnili aj
delegácie zo Sovietskeho veliteľstva armády v Ružomberku.
originálny zápis z mestskej kroniky z roku 1969
spracoval Vladimír Adamec, kronikár mesta
text reflektuje dobu, nie názorové presvedčenie redakcie
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