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Veľké upratovanie židovského cintorína
Pietne miesto pomohlo zveľadiť vyše dvadsať dobrovoľníkov z občianskeho združenia Aktív-Relax. 
Okrem opravy poškodeného oplotenia a čistenia priestranstva tiež zmapovali rizikové dreviny.  
Cintorín v budúcnosti čakajú aj ďalšie úpravy.
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I Prvé rodiny pochádzali z Holešova na 
Morave, z Poľska a tiež zo Spiša. „Boli 

vynikajúci obchodníci a remeselníci. Až 
do čias vlády panovníka Jozefa II. však 
nemali priezviská a on im prikázal pri-
jať nemecké. Volali sa napríklad Marek 
Zlatník, Mäsiar Jakub alebo Žid u Be-
zekov, lebo tam býval,“ povedala histo-
rička Soňa Maťugová.

Židia tu založili náboženskú obec  
a niekoľko spolkov
Boli medzi nimi viacerí významní leká-
ri, ktorí liečili tuberkulózu a choleru. 
Najpočetnejšia židovská komunita tu 
prebývala v roku 1880, tvorilo ju 432 ži-
dovských obyvateľov. Pred deportáciou 
v roku 1942 ich počet klesol na 243.  
„Z tých 243 sa pred deportáciou podari-
lo zachrániť 24 židov tak, že mali výnim-
ky a prežili. Známy je napríklad prípad 
Spitzov na Srňacom. Skrývali sa sami 
alebo im pomohli iní ľudia, a tak zachrá-
nili aspoň deti,“ ozrejmila Maťugová. 
Podľa slov Emílie Jurčíkovej z Aktív-Re-
lax zanechali židia v Dolnom Kubíne 
kus histórie. „Ostali tu po nich historic-
ké budovy ako je synagóga či pivovar. 

Rovnako otvorili a viedli židovskú školu  
v Bihelerovskom dome,“ doplnila.

Hrabali lístie a opravili aj plot
Správkyňa židovského cintorína Albína 
Pániková oslovila členov občianskeho 
združenia Aktív-Relax, aby jej pomohli 
s upratovaním. Nazbieralo sa vyše 
dvadsať dobrovoľníkov, ktorí sa pus-
tili do skrášľovania pietneho miesta.  
„V zadnej časti cintorína chlapi opravi-
li poškodené oplotenie, v dolnej časti 
sme zas odpratávali lístie a schody vy-
čistili od machu a od burín,“ vysvetlila 
Jurčíková. „Som veľmi rada, že sa táto 
akcia zorganizovala, od roku 1992 sa tu 
nič podobné nekonalo, doteraz robili 
čistenie iba žiaci,“ neskrývala nadšenie 
správkyňa židovského cintorína Albína 
Pániková.

Kontrolovali staré stromy
Na židovskom cintoríne sa nachádzajú 
desiatky dospelých drevín. Niektoré sú 
však preschnuté a vyvrátené a v bu-
dúcnosti môžu predstavovať nebezpe-
čenstvo. „Mapovali sme suché nežijúce 
dreviny, ktoré by mohli predstavovať 

pre návštevníkov cintorína určitú hroz-
bu, ale zároveň môžu byť hrozbou aj  
z hľadiska poškodenia majetku. Mapo-
vanie poslúži do budúcnosti na to, aby 
sa v rámci starostlivosti o túto lokalitu 
mohlo konať,“ konštatovala Oľga Re-
movčíková, členka komisie pre environ-
mentálny rozvoj a revitalizáciu zelene.

Na cintoríne budú ešte prebiehať viace-
ré úpravy. Najbližšie by sa mali dvíhať 
pováľané pomníky. Cintorín Židovskej 
náboženskej obce žijúcej v Dolnom 
Kubíne je jeden z najvýznamnejších 
na Orave. Najstaršie hroby pochádzajú  
z 18. storočia.

redakcia

Pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom viac ako dvadsiatka dobrovoľníkov vyčistila a poupra-
tovala historický židovský cintorín. Tento rok je to zároveň presne tristo rokov, odkedy do Dolného 
Kubína prišli prví židovskí obyvatelia.

V Deň víťazstva nad fašizmom  
upratali židovský cintorín
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Oravský záchranný 
systém dezinfikoval 

nemocnicu
Dobrovoľníci z Oravského záchranného 
systému vydezinfikovali dolnokubínsku 
nemocnicu. Priniesli si vlastné ochranné 
pomôcky, dezinfekčný materiál a techni-
ku. Bez nároku na odmenu vyčistili vnú-
torné priestory a aj exteriér nemocnice.

I Oravskí záchranári dezinfikujú tro-
ma spôsobmi. „Robíme to s generá-

torom ozónu, ktorý je veľmi efektívny, 
lebo zabíja 99,99% všetkých baktérií, 
plesní a vírusov a je oveľa účinnejší ako 
chlór. Ďalej pomocou automatického 
rozprašovania s tekutým roztokom 
trojpercentného peroxidu vodíka. Me-
chanickými postrekovačmi zas strie-
kame lavičky, madlá a zábradlia okolo 
nemocnice,“ povedal Igor Janckulík  
z Orava rescue system.

Vydezinfikovali všetky miesta, kde sa 
pohybujú ľudia
S generátorom ozónu dezinfikujú 
menšie plochy ako napríklad priesto-
ry Covidu alebo sociálne zariadenia.  
S peroxidom vodíka zas pracujú vo väč-
ších priestoroch, vydezinfikovali ním 
chodby a aj nemocničnú kaplnku. „Vy-
užívame toto pokojnejšie obdobie, keď-
že priebeh epidémie nie je taký, ako sa 
očakávalo. Dezinfekcia sa týka všetkých 
najexponovanejších častí nemocnice,“ 
ozrejmil riaditeľ dolnooravskej nemoc-
nice Jozef Mintál.

Nemocniciam ušetria peniaze
Podľa slov Igora Janckulíka pri dezin-
fekcii používajú vlastnú techniku. „Na-
príklad máme jedného člena, ktorý po-
užíva dezinfekciu na bitúnku, takže má 
k dispozícii aj tento tekutý roztok. Dali 
sme sa dokopy, pospájali sme techniku 
a snažíme sa takto pomôcť a ušetriť ne-
mocniciam finančné zdroje, aby nemu-
seli prenajímať alebo objednávať firmy 
a platiť za to peniaze,“ dodal. 

Dolnokubínčania si 
poupratovali mesto 

už po piatykrát 
V sobotu 8. mája sa viac ako päť desiatok 
Dolnokubínčanov zapojilo do piateho 
ročníka skrášľovania mesta. Do jarného 
upratovania sa pustili všetky vekové ka-
tegórie. Pomáhali starší a aj tí najmenší.

I Pred piatimi rokmi sa zišli obyvatelia 
Brezovca, aby si poupratovali na svo-

jom sídlisku, no posledné roky sa jarné 
upratovanie rozšírilo už na celé mesto. 
„Upratovalo sa v rôznych častiach mes-

Chránia zdravotnícky personál 
Výskyt koronavírusu spôsobil, že naras-
tajú čakacie doby pacientov na výkony. 
V nemocnici postupujú podľa odborné-
ho usmernenia, prioritou sú onkologic-
kí pacienti a operácie, ktorých odklad 
by zapríčinil ťažké poškodenia zdravia. 
Rovnako dbajú aj na zvýšenú ochra-
nu zdravia pracovníkov. „Používame 
rýchlotesty a každý pacient musí spl-
niť určité podmienky. Mal by byť 14 dní  
v karanténe a mal by mať urobené vy-
šetrenie u svojho obvodného lekára. 
My v rámci predoperačných vyšetrení 
v nemocnici robíme vlastné vyšetrenia. 
Všetko to slúži k tomu, aby sme zabez-
pečili, že nebude nakazený žiadny zdra-
votnícky pracovník,“ vysvetlil Mintál. 

Okrem dezinfekcie rozvážajú aj daro-
vaný materiál
Na členov Oravského záchranného sys-
tému sa obracajú aj podnikatelia, ktorí 
chcú zdravotníckym zariadeniam daro-
vať materiál. Dobrovoľníci následne zis-
ťujú, kde tovar potrebujú a podľa toho 
ho rozdelia a rozvezú. „Aktuálne sme 
do Dolného Kubína priviezli 1 080 litrov 
tekutého dezinfekčného antibakteriál-
neho mydla, ktoré daroval pán Marián 
Piták z Rabče. Daroval aj vyše 900 ro-
liek toaletného papiera. My sme tento 
dar rozdelili pre 19 zariadení, ktoré to 
potrebujú najviac,“ doplnil Janckulík. 
Dobrovoľníci z Oravského záchranného 
systému bezplatne pomáhajú na celej 
Orave a tiež v regióne Liptova. Dezin-
fekciu už vykonávali v nemocniciach  
a poliklinikách v Trstenej, Námestove, 
Liptovskom Mikuláši a v Lipt. Hrádku.

redakcia; foto: redakcia

ta. Niektoré skupiny skrášľovali Brezo-
vec, ďalší ľudia upratovali na Bysterci, 
ale aj pri železničnej trati či pri autobu-
sovej zastávke,“ ozrejmil Ján Prílepok, 
primátor mesta.

Dali do poriadku atletickú dráhu a sa-
dili kvety
Obyvateľom najväčšieho dolnokubín-
skeho sídliska Brezovec pomáhali pri 
upratovaní aj dobrovoľníci z iných čas-
tí mesta. Zapojili sa aj dolnokubínski 
skauti, ktorí vyzbierali niekoľko vriec 
odpadu pri amfiteátri. Úpravy sa robi-
li tiež v športovom areáli na atletickej 
dráhe. „Päť rokov sa staráme o tento 
priestor, spolu s našimi dobrovoľníkmi 
a mestom sme ho zveľadili. Samosprá-
va prispela obrubníkmi okolo celej be-
žeckej trate. Tento rok sme dobrovoľ-
nícky zohnali dve tony antuky, tú sme 
na celú plochu rozplanírovali,“ doplnil 
Peter Jonák z občianskej iniciatívy Tvoj 
Kubín: Tvoje mesto. Aj tentokrát Zá-
hradníctvo Vaňo venovalo obyvateľom 
viac ako 200 sadeníc kvetov. Dolnoku-
bínčania si nimi skrášlili okolie svojich 
bytových domov.

Museli dodržať hygienické opatrenia
Kvôli koronakríze sa tohtoročné upra-
tovanie mesta nieslo v inej réžií ako tie 
predošlé. „Prísne hygienické opatrenia, 
ktoré sme museli prijať, neumožňova-
li už tradičné občerstvenie, ktoré sme 
mali vždy spojené s touto brigádou. 
Taktiež sa nepoužívalo spoločné ná-
radie, každý si musel priniesť vlastné. 
Zabezpečili sme však vrecia na zber od-
padkov a hygienické rukavice,“ vysvet-
lil primátor mesta. Jarné skrášľovanie 
mesta zorganizovala občianka inicia-
tíva Tvoj Kubín: Tvoje mesto. V rámci 
piateho ročníka sa psičkárom rozdávali 
vrecká na exkrementy ako darček. 

redakcia; foto: redakcia

Načítajte QR kód  
a pozrite si priebeh akcie.
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I Aj napriek tomu v tomto roku musí 
dolnokubínska samospráva kvôli ko-

ronavírusu šetriť. Predbežne je zníženie 
bežných výdavkov rozpočtu napláno-
vané na úrovni okolo 1,2 mil. eur. „Pri-
stúpili sme k radikálnemu pozastaveniu 
všetkých naplánovaných investičných 
akcií takmer v plnom rozsahu okrem 
už rozbehnutých akcií s nejakou spolu-
účasťou štátu. Aj napriek tomu sa sna-
žíme, aby sme svoje kompetencie plnili 
v plnej miere. Pokiaľ by však kríza mala 
trvať dlhšie obdobie alebo mať výraz-
nejšie finančné dosahy aj na mesto, tak 
nevieme zaručiť, či nebudeme nútení 
prijímať aj ďalšie opatrenia,“ povedal 
Ján Prílepok, primátor mesta.

Mesto nečerpalo nové úvery a získalo 
do majetku viaceré pozemky
Samospráva v minulom roku na svoj 
chod nečerpala žiadne nové úvery, nao-
pak, na splatenie starých dlhov použila 
viac ako 760-tisíc eur. Zároveň sa radni-
ci v minulom roku podarilo zveľadiť naj-
väčšie oravské mesto nielen po stránke 
opráv, rekonštrukcií a obnovy verejné-
ho priestoru. „V roku 2019 sa nám po-

darilo aj intenzívnou prácou mestského 
úradu získať do majetku mesta viac ako 
14-tisíc metrov štvorcových pozemkov. 
Väčšinou išlo o pozemky pod mest-
skou infraštruktúrou alebo v plánova-
ných rozvojových lokalitách. V sumáre 
za celý rok mesto odpredalo spolu len 
niečo cez 500 metrov štvorcových po-
zemkov,“ konštatoval primátor s tým, 
že tento obrovský nepomer znamená, 
že sa samospráva snaží dobre hospo-
dáriť a získavať všetky potrebné plochy, 
ktoré bude potrebovať aj pre svoj ďalší 
rozvoj.

Mestský úrad musí šetriť 
Dolnokubínska radnica bude šetriť aj 
na svojom fungovaní, poslanci schvá-
lili zníženie rozpočtu o 111-tisíc eur  
v podprograme Funkčný chod mestské-
ho úradu. „Už v predchádzajúcich týž-
dňoch sme prijímali rôzne opatrenia aj 
vo vzťahu k našim zamestnancom. Čer-
pajú sa hlavne staré dovolenky, kolego-
via sa navzájom zastupujú. Taktiež mo-
mentálne neobsadzujeme žiadne voľné 
pracovné miesta a výberové konania sú 
pozastavené,“ doplnil Prílepok.

Pozastavili veľkú časť naplánovaných 
investičných akcií
Šetrenie financií približne o desať per-
cent sa dotkne aj mestských spoločnos-
tí. „Spolu so zástupcami jednotlivých 
mestských organizácií sme si prechá-
dzali možnosti šetrenia a snažili sa opti-
malizovať prevádzku týchto zariadení,“ 
ozrejmil primátor. Keďže samospráva 
musela pristúpiť k pozastaveniu všet-
kých naplánovaných investičných akcií 
takmer v plnom rozsahu, dotkne sa to 
aj správy a údržby komunikácií, mest-
ského mobiliáru či detských ihrísk.

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

Dolnokubínski mestskí poslanci na aprílovom mestskom zastupiteľstve schválili záverečný účet 
mesta za minulý rok, v ktorom mesto hospodárilo s najvyšším prebytkom za posledných desať 
rokov. Viac ako 1,5 mil. eur ide do rezervného fondu.

foto: pixabay.com
; redakciaMesto vlani hospodárilo  

s prebytkom vyše 1,5 mil. eur
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Domácnosti  
zaplatia dane  

a poplatky neskôr
Mesto Dolný Kubín ako správca dane  
a poplatku za komunálny odpad a drob-
ný stavebný odpad pristúpilo z dôvodu 
mimoriadnej situácie so šírením korona-
vírusu k zmenám, ktoré sa týkajú splat-
nosti a distribúcie rozhodnutí k miest-
nym daniam. 

I V prípade fyzických osôb pôjde  
o zmenu termínu splatnosti dane za 

nehnuteľnosť, dane za psa a poplatku 
za komunálny odpad či za drobný sta-
vebný odpad na 31. október 2020. Zme-
na termínu sa dotkne viac ako 15-tisíc 
rozhodnutí. „Chceme, aby doručovanie 
týchto rozhodnutí do domácností bolo 
čo najviac bezpečné aj po hygienickej  
a epidemiologickej stránke,“ povedal 
Ján Prílepok, primátor mesta. 

Namiesto žltých lístkov budú rozhod-
nutia roznášať zamestnanci mesta
Roznos rozhodnutí po ich spracovaní 
bude samospráva zabezpečovať prie-
bežne zamestnancami mesta a v mimo-
riadnych prípadoch cez Slovenskú poš-
tu. „Dolnokubínčania by len dostali tzv. 
žlté lístky, s ktorými by si museli prísť fy-
zicky prevziať list na poštu. Takáto zvý-
šená koncentrácia ľudí na pošte v tejto 
chvíli nie je žiadúca. Preto sa budeme 

snažiť rozhodnutia  distribuovať pria-
mo do domácností za zvýšených hygie-
nických opatrení. S tým súvisí aj fakt, že 
na samotný roznos budeme potrebovať 
oveľa dlhší čas a tým je aj podmienené 
posunutie splatnosti až na koniec me-
siaca október,“ dodal primátor.

Služby v oblasti verejnej správy zo-
stanú kvalitné 
Obyvatelia mesta sa nemusia obávať, 
že by služby ako napríklad zber ko-
munálneho odpadu či čistenie mesta, 
ktoré radnica zabezpečuje, nefungova-
li. „Mesto musí naďalej zabezpečovať  
v oblasti verejnej správy kvalitné služby 
pre svojich obyvateľov, ale aj množstvo 
ďalších kompetencií, na ktoré potrebu-
jeme financie. To znamená, že v tomto 
prechodnom období nám možno budú 
fin. prostriedky chýbať, ale tie sa nám 
následne vrátia,“ vysvetlil primátor.

Samospráva prijme opatrenia na ob-
medzenie výdavkov
Keďže miestne dane a poplatky sú 
jedným z podstatných príjmov miest 
a obcí, posunutie tohto termínu bude 
mať dopad aj na priebežné plnenie 
týchto príjmov, vrátane ich očakáva-
ného poklesu z dôvodu meniaceho sa 
ekonomického prostredia s dopadom 
na fungovanie samosprávy. „Avizované 
zmeny v prevode výnosu dane z príj-
mov fyzických osôb – podielové dane 
do rozpočtu miest a obcí od štátu budú 
v nasledujúcich mesiacoch zaznamená-

Mesto  
skrášľovalo viac ako 

25-tisíc kvetov 
Mesto niekoľko týždňov skrášľovala nová 
kvetinová výsadba. Viac ako 25-tisíc ci-
buľových kvetov z Holandska bolo vysa-
dených minulý rok špeciálnym šetrným 
spôsobom.

I V októbri v roku 2019 sa na sadenie 
kvetov použila nová metóda a to sa-

denie do trávnatých plôch. „Princípom 
tejto metódy je výsadba cibuľovín do 
trávnikov, keď sa mechanicky pomo-
cou oceľových kotúčov nareže trávnik, 
podvihne a podeň sa kvety vysadia,“ 
povedal Miroslav Kosmeľ, vedúci od-
boru dopravy, miestneho hospodárstva  
a cestovného ruchu MsÚ.

vať z dôvodu nastávajúcej nepriaznivej 
ekonomickej situácie výrazný prepad 
v týchto príjmoch aj pre mesto. Samo-
správa na to bude musieť primerane 
reagovať prijatím opatrení na obme-
dzenie výdavkov takým spôsobom, 
aby boli zabezpečené aspoň základné 
činnosti mesta,“ konštatovala Gabriela 
Paušlyová, vedúca finančného odboru 
na mestskom úrade.

Mesto vyzýva k bezhotovostnému 
spôsobu úhrady
Dolnokubínska samospráva v prípade 
fyzických osôb – podnikateľov a práv-
nických subjektov, ktorým boli podľa 
zákona zaslané rozhodnutia elektro-
nicky, termín nezmenila. „Splatnosť 
týchto rozhodnutí a úhrada miestnych 
daní a poplatku za komunálny odpad 
či za drobný stavebný odpad ostávajú 
nezmenené, prvá splátka je do 31. júla 
a druhá do 31. augusta 2020,“ doplnila 
Paušlyová. Radnica začiatkom marca 
obmedzila pohyb ľudí na mestskom 
úrade a z dôvodu mimoriadnej situácie 
upravila úradné hodiny pre verejnosť. 
„Žiadame obyvateľov, aby pri úhradách 
rozhodnutí využívali najmä bezhoto-
vostný spôsob úhrady, nakoľko príjem 
v hotovosti na pokladni mesta je z dô-
vodu obmedzenia šírenia koronavírusu 
a ochrany zdravia zamestnancov mesta 
značne obmedzený,“ vysvetlil Prílepok.

 
Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

Kvety zdobia viaceré časti mesta
Tulipány, narcisy a krokusy boli nakom-
binované tak, aby kvitli postupne do 
polovice mája a vytvárali pestré záho-
ny. „Vysadili sme celkovo päť záhonov. 
Dva v Parku Martina Kukučína, jeden 
pred obchodným domom Jednota na 
Radlinského ulici, ďalší na Bysterci, 
hneď pri vstupe pri štátnej ceste 1/70 
a posledný záhon na Vojtaššákovom 
námestí. Tieto cibuľoviny kvitnú v pl-
nej sile počas jarných mesiacov až šty-
ri roky. Potom sú zase nahradené buď 
novou výsadbou, alebo sa trávnik užíva 
tak ako obvykle,“ ozrejmil Kosmeľ.

Mali byť inšpiráciou pre iných
Výsadba stála radnicu 4 800 eur. Na 
kvitnúce záhony sa mali prísť pozrieť 
aj zástupcovia z iných miest. „Od spo-
ločnosti, ktorá nám cibuľoviny dodala 
a vysadila, sme získali výraznú zľavu. 

Jej súčasťou bola tiež dohodnutá pre-
zentácia, tieto kvety by prišli obdivovať 
aj iní starostovia miest a obcí. To sa ale 
pre mimoriadnu situáciu neuskutočni-
lo. No budúci rok by mali znova kvitnúť  
a tešíme sa, že sa na záhony prídu po-
zrieť aj ostatní primátori a verejnosť,“ 
doplnil Kosmeľ. Okrem týchto cibuľovín 
sa pravidelne každý rok do záhonov vy-
sádza zhruba 8-tisíc kvetov. Fialky, ne-
zábudky a sedmokrásky po odkvitnutí  
nahradia letničky.

redakcia
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I Stopku nateraz dostala aj tá najväčšia, a to kompletná 
rekonštrukcia domu smútku na Bysterci za viac ako pol 

milióna eur. „Bolo nevyhnutné, aby sme aj my v rámci mes-
ta začali premýšľať nad tým, ako sa ideme na túto situáciu 
pripraviť. Mnoho otázok ešte stále nie je zodpovedaných. 
Akým spôsobom nám bude štát schopný a ochotný pomôcť. 
Tak ako sanuje súkromný sektor, či bude ochotný pomôcť aj 
firmám, ktoré sú v majetku mesta, ako napríklad náš Aqua-
park, ale aj našim rozpočtovým organizáciám, ako je mestské 
kultúrne stredisko alebo aj množstvo školských a predškol-
ských zariadení. Vzhľadom na to, že tá situácia je v tejto chvíli 
naozaj ešte taká neistá, rozhodli sme sa pristúpiť k niekoľkým 
opatreniam. V prvom rade sme pozastavili všetky veľké inves-
tičné akcie v našom meste. Najväčšia bola už dlho očakávaná 
rekonštrukcia domu smútku. Zároveň tak, ako sme sa minulý 
rok mohli tešiť z toho, že sa nám podarilo do opráv našich 
ciest a chodníkov investovať rekordné prostriedky, žiaľ,  
v tomto roku je celá táto kapitola pozastavená. Budeme 
očakávať, ako sa bude ekonomická situácia naďalej vyvíjať 
a podľa toho budeme môcť oživovať jednotlivé investičné ak-
cie,“ povedal primátor mesta Ján Prílepok.

Podľa RpRZ bude výpadok 2,5 milióna eur
Mesto predbežne naplánovalo zníženie svojich výdavkov roz-
počtu na úrovni okolo 1,3 milióna eur. V programe pozemných 
komunikácií sa stopli celoplošné opravy miestnych komuni-
kácií a chodníkov na Malom Bysterci, na Beňovolehotskej 
ulici, SNP i na Ulici M. R. Štefánika. Mesto však výrazne ušet-

rilo na zimnej údržbe. Celkové zníženie rozpočtu v programe 
pozemných komunikácií je naplánované na takmer 350-tisíc 
eur. Šetrenie sa dotkne aj programu prostredie pre život. Ne-
bude sa realizovať oprava športoviska na Nemocničnej ulici 
za bytovým domom 1949 a ani výmena zimných svietidiel na 
Hviezdoslavovom námestí. Prvé odhady Rady pre rozpočto-
vú zodpovednosť hovorili pri takzvanom vypnutí ekonomiky 
na obdobie troch mesiacov o výpadku zhruba na úrovni 2,5 
milióna eur v podielových daniach, čo predstavuje cca 30%  
u nás. Veľmi významne by sa to dotýkalo aj financovania 
všetkých originálnych kompetencií, ktoré mesto má, či už sú 
to materské školy, základné umelecké školy, školské jedálne  
a tak ďalej,“ ozrejmil primátor mesta.

Mestský úrad ušetrí 111-tisíc
Dolnokubínska radnica bude šetriť aj na svojom fungovaní. 
Poslanci schválili zníženie jej rozpočtu o 111-tisíc eur. Desať-
percentné škrty sa dotknú aj mestských obchodných spoloč-
ností. „Znížili sme mzdy o 80-tisíc eur, odvody o 17-tisíc eur, 
takisto sme znížili odmeny zamestnancom mimo pracovného 
pomeru o 14 000 eur a niečo sme ušetrili aj na upratovacích 
službách. Hoci má mestský úrad skrátené stránkové hodiny, 
to neznamená, že jeho zamestnanci nič nerobia. Vzhľadom 
na to, že je doba elektronizácie, množstvo agendy, ktorá nám 
príde, je práve formou elektronickou a takisto aj papierovou, 
takže stále sa vybavujú a podávajú rôzne rozhodnutia. Agen-
da, ktorá sa na mestskom úrade vybavuje, nepretržite beží,“ 
vysvetlila Andrea Barienčíková, prednostka MsÚ DK.

foto: redakcia

Zatiaľ čo epidemiologické dopady koronavírusu na Slovensku ustupujú, do popre-
dia sa dostávajú dopady ekonomické. Štát aj samosprávy sa pripravujú na škrty, 
šetrenie a nepopulárne opatrenia. Situácia nie je iná ani v Dolnom Kubíne. Rad-
nica a mestskí poslanci pozastavili veľkú časť naplánovaných investičných akcií.

Väčšina investičných akcií sa odkladá 
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Kontrolór preveril investičné projektové dokumentácie
Podľa slov primátora mesta Jána Prílepka zároveň prebie-
hala na mestskom úrade aj za pomoci hlavného kontrolóra 
veľká kontrola investičných projektových dokumentácií. 
„Ide o projekty, ktoré boli pripravované a do ktorých mesto 
investovalo od roku 2005 až do súčasnosti a neboli stále re-
alizované. Teraz je dôležité, aby sme si sadli aj s poslancami  
a prehodnotili, ktorý z tých projektov ešte vôbec má šancu na 
realizáciu. Tie projekty, na ktorých sa rozhodneme v budúc-
nosti spolupracovať, si budeme musieť zoradiť podľa priorít. 
To bude taký prvý zásobník aj pre nás, lebo sú to projekty, 
ktoré už sú prijaté a v minulosti sa nad nimi vážne zamýšľalo. 
Ak poslanci rozhodnú, že ich aktuálnosť stále platí, tak budú 
v najbližšom období, možno už v priebehu roka 2021 realizo-
vané,“ konštatoval.

Realizovať sa budú investície so spoluúčasťou štátu
Mesto v minulom roku hospodárilo s prebytkom viac ako 1,5 
mil. eur. Aj vďaka tejto rezerve nemusela radnica rušiť hneď 
všetky investície. Viaceré z nich sú práve so spoluúčasťou 
štátu. Realizovať sa bude plánovaná rekonštrukcia atletickej 
dráhy, sektorov a sociálnych zariadení na letnom štadióne. 
Mesto rovnako vyčlenilo viac ako 130-tisíc eur na výkup dva-
nástich bytov v Kňažej. Pokračuje sa tiež vo výstavbe komuni-
kácie na Beňovej Lehote i v oprave hasičskej zbrojnice v Kňa-
žej. Veľkej rekonštrukcie sa dočká aj telocvičňa ZŠ J. Matúšku.

Mobilný zberný dvor
Dolnokubínske technické služby prichádzajú spolu s mestom  
v týchto dňoch s novou službou s názvom mobilný zberný dvor. 
Jej cieľom je poskytnúť obyvateľom pomoc v súvislosti s od-
straňovaním objemného odpadu, ktorého odvoz na Zberný 
dvor v Mokradi si nevedia zabezpečiť sami.

I „Dolnokubínčania sa môžu počas roka zbavovať nadroz-
merného odpadu na našom zbernom dvore úplne zadar-

mo. Neraz sa však stáva, že ľudia majú problém si zabezpečiť 
veľké vozidlo na odvoz odpadu. Preto sme sa rozhodli ponúk-
nuť našim obyvateľom novú službu,“ ozrejmil primátor mesta 
Ján Prílepok.

Objednať sa dá telefonicky alebo cez internet
Služba je dostupná v pracovných dňoch od 7.00 do 13.00 hod. 
„Zákazník si ju môže objednať na čísle: 0905 641 008 alebo 
prostredníctvom internetovej stránky: www.tsdk.sk. Odpad 
musí byť pripravený tesne pred odvozom pred bytovým ale-
bo rodinným domom. Záujemca sa musí pri odovzdaní odpa-
du preukázať pracovníkom občianskym preukazom,“ vysvet-
lil Pavol Heško, konateľ Technických služieb Dolný Kubín.

Odvezú starý alebo čalúnený nábytok aj skrine
V rámci služby mobilného zberného dvora si obyvatelia môžu 
nechať odviezť starý nábytok, skrine, stoly, stoličky, postele, 
matrace a po dohode aj veľké elektrospotrebiče. Cena služby 
je 19,80 eur s DPH a zahŕňa náklady na dopravu, nakládku 
odpadu vyloženého pred domom, jeho odvoz a vykládku na 
zbernom dvore. „Objem nie je limitovaný, malo by však ísť 
o bežné množstvá, ktoré vznikajú v jednej domácnosti. Táto 
služba nie je určená na odvoz stavebného, biologicky rozloži-
teľného a nebezpečného odpadu. Domácnosť môže mobilný 
zberný dvor využiť jedenkrát do roka,“ doplnil Heško. 

Platia prísne preventívne opatrenia
Aktuálne je Zberný dvor Mokraď otvorený v pracovných 
dňoch od 8.00 do 12.00 hod. Vstúpiť do areálu môže len jedno 
vozidlo, zatiaľ čo ostatné musia čakať v priestoroch parkovis-
ka. Dolnokubínske technické služby aj v tomto čase zabezpe-
čujú vývoz komunálneho odpadu či triedeného zberu podľa 
harmonogramu.

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

Dezinfikujú verejné priestory
Radnica pristúpila od začiatku apríla k dezinfekcii vybraných 
verejných priestorov účinným prostriedkom proti baktériám  
a vírusom, ktorý by mal zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19.

I Až do odvolania radnica týmto spôsobom čistí 26 auto-
busových zastávok, vrátane medzimestských zastávok na 

stanici. Prioritne ide o sedacie plochy, označníky, odpadkové 
koše a lavičky. 

Dezinfikuje sa aj niekoľko schodísk s madlami
V pozornosti sú plochy, ktorých sa ľudia najviac dotýkajú. 
„Podarilo sa nám zabezpečiť prípravok, ktorý je vhodný na 
takéto použitie. Rozhodli sme sa ho aplikovať na najfrekven-
tovanejšie miesta, kde je riziko nákazy naozaj vysoké,“ pove-
dal Ján Prílepok, primátor mesta.

Stroj je možné používať aj na odstraňovanie lístia 
Dezinfekcia sa dotýka aj lavičiek a niekoľkých schodísk. „Ten-
to stroj používa vysoko výkonný motorový rosič predurčený 
na veľkoplošnú aplikáciu prostriedkov na ochranu rastlín ale-
bo na odburiňovanie. S dosahom až 14,5 metra a komfortnou 
výbavou umožňuje efektívnu a silnú šetriacu prácu,“ ozrejmil 
Miroslav Kosmeľ z MsÚ DK.

Kým zastávky neuschnú, sú zabezpečené páskou
Dezinfekciu vykonávajú pracovník mesta v spolupráci so 
zamestnancom technických služieb. Zastávky sú po dobu 
uschnutia prípravku zabezpečené informačnou páskou, kto-
rá je po uschnutí odstránená. „Prosíme občanov, aby sa ne-
pohybovali v okolí práve dezinfikovaných plôch a nedotýkali 
sa povrchov, kým roztok neuschne. V opačnom prípade by 
dezinfekcia nemala význam,“ dodal Kosmeľ.

Ihriská otvorili za prísnych hygienických podmienok
Od 13. mája zamestnanci mesta každé ráno, vrátane víken-
dov, dezinfikujú aj 13 otvorených detských ihrísk. Denne pre-
hrabávajú piesok v každom pieskovisku a raz týždenne ho 
prelejú pitnou vodou. Zároveň čistia a dezinfikujú dotykové 
plochy jednotlivých herných zostáv. V ďalších fázach mesto 
sprístupní pre verejnosť aj zvyšných 10 detských ihrísk.

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

redakcia 
 

Ďalšie informácie nájdete v reportáži TVDK 
po naskenovaní QR kódu.
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I Počas hodinového vystúpenia ju cez YouTube sledovali tri 
tisícky domácností. „Online koncert som sa rozhodla uro-

biť hlavne preto, že si ho od nás pýtali naši fanúšikovia. Hoci 
nie som online typ a mám radšej koncerty naživo, povedala 
som si, že ak im to urobí radosť, tak sa na to veľmi rada poduj-
mem. Dostala som ponuku, že online koncert môžem zreali-
zovať v kostolíku v Dolnom Kubíne. Ponuku som veľmi rada 
prijala a aspoň som si mohla vycestovať spolu s vokalistkou 
Luckou. Cítili sme sa, že ideme ako na naozajstný koncert,“ 
vysvetlila Sima Martausová.

Zaujala ju ikona sv. Hieronyma
V dolnokubínskom chráme odzneli okrem známych skladieb 
aj úplne nové piesne, ktoré Sima zložila pre svoj pripravova-
ný album. „V tomto kostolíku bolo veľmi pekne. Aj preto, že 
tam bola ikona sv. Hieronyma. Tieto ikony vyrábajú v jednom 
kláštore, kde veľmi rada chodím. Tak ma to úprimne potešilo. 
Dúfam, že sa ľuďom koncert páčil a že sme ich trochu navna-
dili na náš pripravovaný album, na ktorom budú aj novinky, 
ktoré sme v Dolnom Kubíne zahrali,“ povedala po koncerte. 
Simu počas online koncertu sprevádzala dlhoročná kamarát-
ka a vokalistka Lucia Kostelanská.

redakcia

Husľový koncert pod oknami
Známy slovenský husľový virtuóz Filip Jančík prekvapil obyva-
teľov dolnokubínskych sídlisk. V sobotu 9. mája im priamo pod 
oknami zahral najznámejšie filmové skladby. Na svoje si prišli 
milovníci Pirátov z Karibiku či seriálu Hry o tróny.

I „Filmová hudba je podľa mňa veľmi univerzálna. Nie je 
úplne moderná, ani klasická, ale naozaj vo veľkej miere 

vie zaujať širokú škálu ľudí. Preto som si vybral práve filmo-
vú hudbu, aby som ich potešil čo najviac,“ vysvetlil husľový 
virtuóz Filip Jančík.

Koncertné turné mu stopol koronavírus
Filip Jančík mal v súčasnosti koncertovať po celom Sloven-
sku v rámci svojho jarného akustického turné filmovej hudby, 

foto: redakcia

Známa slovenská speváčka a skladateľka Sima Martausová, ktorá je aktuálnou 
držiteľkou OTA a Krištáľového krídla za rok 2019, koncertovala 30. apríla v D. Kubí-
ne. Pre svoj akustický online koncert si vybrala Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej.

Sima Martausová koncertovala online  
z Dolného Kubína 

Simin celý akustický koncert si môžete 
pozrieť po načítaní QR kódu.
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no to sa kvôli koronavírusu presunulo na september. „Pove-
dal som si, že chcem aspoň takto potešiť ľudí na sídliskách, 
pod ich oknami a balkónmi. Bol to jediný spôsob, ako vyraziť 
naozaj medzi ľudí. V Dolnom Kubíne sme sa ocitli preto, lebo 
som k tomuto projektu vytvoril stránku podoknom.sk, kde 
ľudia môžu písať, do akých miest mám prísť. Z Dolného Ku-
bína mi takto napísalo 93 ľudí. Je to celkom vysoký počet na 
takéto malé mesto,“ ozrejmil husľový virtuóz. 

Prekvapil obyvateľov Nemocničnej a Okružnej ulice
Filip Jančík precestoval so svojimi koncertmi filmovej hud-
by celé Slovensko, no všade boli prekvapením a obyvatelia 
o nich vopred nevedeli. V Dolnom Kubíne predviedol svoje 
umenie na Nemocničnej a Okružnej ulici. „V Dolnom Kubíne 
sa mi hralo naozaj super. Ľudia kričali, sedeli na balkónoch, 
mávali. Bola tu fakt super atmosféra. Týmto by som im chcel 
aj poďakovať a teším sa opäť niekedy nabudúce, keď sa uvi-
díme na mojom koncerte alebo možno aj opäť takto pod ok-
nami,“ opísal svoje pocity po koncerte Jančík.

V Kňažej postavili máj  
netradične

Tradičné stavanie mája je každý rok sprevádzané hudbou a zá-
bavou. Kvôli koronakríze ho tentokrát v Kňažej postavili dobro-
voľní hasiči len v komornom duchu. 

I Aj keď je v krajine mimoriadna situácia, chlapi sa rozhodli, 
že tradíciu dodržia a máj nakoniec postavia. „Samozrejme, 

rozmery toho mája nie sú už také, ako po minulé roky, keďže 
sme sa nemohli zísť viacerí chlapi. Zúčastnili sa len členovia 
Dobrovoľného hasičského zboru v Kňažej. Deň pred tým sme 
si ho boli ešte nachystať, zoťať a vyčistiť. O výzdobu vrcholca 
sa nám postarali žienky z nášho mestského výboru Kňažia,“ 
vysvetlil Miroslav Ondrek z DHZ Kňažia.

Aj tohtoročný máj vyrástol v kňažanskom chotári
Jeho stavanie bolo tentokrát pre hasičov jedinečné a zvlášt-
ne. „Určite chýbala tá atmosféra aj ľudia naokolo, detičky, 
ktoré by tu pobehovali a spievali. Rovnako aj naša obecná 
hudba,“ dodal Ondrek. Máj vyzdobený farebnými stužkami 
symbolizuje víťazstvo jari nad zimou. Podľa tradície má pri-
niesť zdravie pre všetky dievčatá a ženy.  

redakcia; foto: redakcia

Dvadsaťsedemročného rodeného Popradčana Filipa Jan-
číka, ktorý žije už 11 rokov vo Viedni, pozná celý hudobný 
svet. Huslista koncertoval vo väčšine európskych krajín, ale  
i v USA, Singapure či Kuvajte. Vystupoval s hviezdami ako  
Avril Lavigne či Karel Gott.

redakcia; foto: redakcia

Župné zastupiteľstvo rokovalo 
cez videokonferenciu

V pondelok 27. apríla po trojmesačnej prestávke rokovalo žup-
né zastupiteľstvo a to prostredníctvom videokonferencie. Jed-
nou z hlavných tém bol vplyv opatrení proti novému koronaví-
rusu na ekonomickú situáciu kraja. 

I Očakávaný výpadok výnosu dane z príjmov fyzických osôb 
Žilinského samosprávneho kraja sa pri jednotlivých scená-

roch predpokladá vo výške približne od vyše 7 do 32 milió-
nov eur. Tento výpadok bude mať na rozpočet kraja zásadný 
vplyv.

Prerušia sa niektoré investičné akcie 
Župa pozastavila a presunula na neskoršie obdobie reali-
záciu niektorých investičných akcií. Týka sa to aj Gymnázia 
Pavla Orságha Hviezdoslava, kde mala prebiehať 2. etapa 
stavebných úprav. Predpokladaná výška investície tam bola 
705 tisíc eur. 

Nemocnica aj polytechnická škola sa rekonštrukcie dočká
Pokračovať sa bude napríklad v realizácií investičných akcií 
v dolnokubínskej nemocnici, kde sa plánuje komplexná pre-
stavba operačných sál na rozšírenie ortopedického odde-
lenia, ktoré je zároveň jediné župné v kraji. V nemocnici sa 
tiež budú rekonštruovať hygienické zariadenia. Vo viacerých 
investičných akciách sa bude pokračovať aj na Strednej od-
bornej škole polytechnickej v Kňažej. 

Igor Janckulík zostáva vo funkcii
Témou rokovania boli aj personálne otázky. Poslanci mali ro-
kovať o odvolávaní podpredsedu Igora Janckulíka z funkcie. 
Ten sa jej po viac ako dvoch rokoch 4. marca oficiálne vzdal. 
Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová bod o jeho odvolávaní na-
pokon stiahla z programu a Igor Janckulík zostáva aj naďalej 
podpredsedom ŽSK.

redakcia
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I Spisovateľ, dramatik, publicista  
a lekár Martin Kukučín sa narodil 17. 

mája 1760 v sedliackej rodine roľníka 
Jána Bencúra Juriša a jeho manželky 
Zuzany v obci Jasenová ako Matej Ben-
cúr. Jeho životný príbeh je spätý s ces-
tovateľským putovaním za prácou, kto-
ré ho zaviedlo do mnohých krajín sveta 
– začínajúc v Čechách (1885 – 1893 štú-
diom medicíny v Prahe), potom navští-
vil Rakúsko, Chorvátsko, Slovinsko, 
Srbsko, Čiernu Horu, ďalej putoval cez 
Taliansko do Južnej Ameriky (Argentí-
na a Čile) a po prvej svetovej vojne sa 
návrátil do Európy - Francúzsko a Prvá 
československá republika i navštívenie 
rodnej Jasenovej v októbri 1922. 

Matej Bencúr po prvýkrát použil pseu-
donym Martin Kukučín už v roku 1883, 
keď mu vyšla v Národných novinách 
prvá uverejnená práca Na hradskej ces-
te.

Nesmierna húževnatosť, pracovitosť, 
usilovnosť, skromnosť a obetavosť 
charakterizovali celý jeho život a prá-

cu. Dobre ovládal niekoľko cudzích 
jazykov: maďarský, nemecký, chorvát-
sky, španielsky, taliansky, ruský a an-
glický jazyk. Jeho prozaické diela už 
za jeho života až do dnešných dní boli 
a sú prekladané do viacerých jazy-
kov sveta. Už v roku 1886 vyšiel srb-
ský preklad poviedky Rysavá jalovica  
a v roku 1899 vyšiel poľský preklad jeho 
poviedok Neprebudený, Dedinský ro-
mán, Tiene i svetlo, Do školy, Visitatio 
canonica pod názvom Obrazki i novelle 
Marcina Kukuczyna v preklade Roma-
na Zawilinského s predslovom Vavra 
Šrobára. Dnes majú možnosť čitatelia 
čítať Kukučínove diela v Chorvátsku, 
Slovinsku, Nemecku, Rusku, Maďarsku, 
ďalej v španielsky a anglicky hovoria-
cich krajinách. Poviedka Neprebudený 
je známou v moslimskom svete vďaka 
prekladu do arabčiny v roku 2013. Snáď 
najexotickejší jazyk prekladu jeho diela 
je indoiránsky jazyk urdu.

Zaujímavosťou zo života Martina Ku-
kučína je aj jeho „tajné“ písmo. Viaceré 
zdroje uvádzajú, že písmo vzniklo až  

v roku 1910 počas jeho pobytu v Juž-
nej Amerike - v Punta Arenas. Martin 
Kukučín si písal svoje zápisky ako aj 
viaceré rukopisy svojich diel pomocou 
tohto písma až do konca svojho života. 
Dôvod, prečo tak robil, zostáva dodnes 
záhadou. Po jeho smrti sa dlho nevede-
lo, ako čítať jeho zápisky, pretože ne-
zanechal popis svojho tajného písma. 
Jeho písmo je poskladané z viacerých 
stenografických systémov. Lúšteniu Ku-
kučínovho písma sa dlhodobo a inten-
zívne venoval kryptografológ a knihov-
ník Ladislav Lorenc (1907 – 1964), ktorý 
sa od roku 1938 zaoberal myšlienkou 
rozlúštiť jeho stenografické zápisníky. 
Sústavne sa tomu venoval od 1943, 
1953 – 54 zostavil úplnú abecedu Kuku-
čínovho tajného písma a do 1956 pre-
písal 7 zväzkov jeho zápisníkov, čím sa 
zaslúžil o poznanie dovtedy neznámych 
variantov jeho literárnych prác.

Podľa ďalšej práce ohľadom Kukučí-
novho písma, zlom u pána Lorenca pri 
lúštení nastal vtedy, keď v zápiskoch 
našiel citát opísaný z pomníka cisára 

Spolok Detvan r. 1895 (M
artin Kukučín je v prvom

 rade tretí zľava) 

Pamätáte si ešte zo školských čias krátke poviedky ako napríklad Rysavá jalovica, Neprebudený, 
Keď báčik z Chochoľova umrie? Tieto i mnohé ďalšie vrátane románov, noviel, cestopisov, diva-
delných hier a rôznych publicistických žánrov vyšli z pera významného oravského rodáka Martina 
Kukučína. V nedeľu 17. mája sme si pripomenuli jeho 160. výročie narodenia. 

Pripomíname si 160. výročie 
narodenia Martina Kukučína
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Ferdinanda I. Pán Lorenc celú Kukučí-
novu abecedu definitívne dešifroval až 
v roku 1954. Do svojej smrti v roku 1964 
prepísal veľkú časť Kukučínových zápis-
kov. Boli medzi nimi aj dovtedy nezve-
rejnené a neznáme literárne diela. Pán 
Lorenc popísal princíp Kukučínovej ši-
fry a uviedol kompletnú tabuľku znakov 
ako aj zopár ukážok slov. 

Slovenský astronóm Milan Antal pome-
noval po Martinovi Kukučínovi planét-
ku, presnejšie asteroid 23444. Tento as-
teroid sa nachádza v tzv. hlavnom páse 
asteroidov medzi Marsom a Jupiterom 
a jeho veľkosť je pravdepodobne 12 km. 
Bol objavený 5.10. 1986 na observató-
riu Torun-Piwnice v Poľsku.

Kukučínova pozostalosť sa nachádza  
v zbierkach Slovenskej národnej kniž-
nice, konkrétne v Literárnom múzeu  
a v Literárnom archíve v Martine. Orav-
ské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dol-
nom Kubíne spravuje jeho rodný dom 
spolu s hospodárskymi budovami  
v Jasenovej. Kukučínova pozoruhodná 
životná cesta, ktorú sám výstižne opísal 
slovami: „Osud si ma vybral, aby ma 
dobre popreháňal,“, spojená s dodnes 
aktuálnym literárnym dielom, právom 
patrí do zlatého fondu slovenskej lite-
ratúry. 

 
text a foto: Literárnovedné oddelenie 

Oravského múzea P. O. H. v DK

Oravská galéria  
zrealizovala šesť 
projektov z Fondu 

na podporu umenia
V roku 2019 sa Oravskej galérii v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Žilinského samo-
správneho kraja podarilo získať dotácie 
z Fondu na podporu umenia na šesť pro-
jektov. Pridelené finančné prostriedky  
v celkovej výške 16600 eur boli použité 
na realizáciu základných galerijných 
odborných činností – nadobúdania a od-
borného ošetrenia zbierkových predme-
tov, a tiež na galerijnú edukáciu. 

I O edukačnom programe 9xEXP, ktorý 
pri vzdelávaní detského diváka využí-

val ako všestrannú variabilnú edukačnú 
pomôcku multifunkčný mobilný box, 
Oravská galéria informovala verejnosť 
viackrát - priebežne počas realizácie sé-
rie workshopov v minulom roku.

Ošetrili drevené polychrómované 
plastiky z 18. storočia
Sochy pochádzajú z oravských sakrál-
nych objektov a v zbierkach Oravskej 
galérie dokumentujú podoby neskoro-
barokového sochárstva tohto regiónu. 
Pôsobením prirodzeného starnutia  
a zosychania dreva došlo k praskaniu 
a uvoľneniu spojov, povrch plastík bol 
pokrytý nánosmi depozitného znečis-
tenia a sekundárnymi premaľbami. 
Kriedová vrstva s polychrómiou bola 
uvoľnená a vypadaná. Komplexne 
zreštaurované boli štyri zbierkové pred-

mety. Všetky reštaurátorské práce, kto-
ré boli ukončené vo februári tohto roku, 
zrealizovala žilinská reštaurátorka  
Mgr. art. Michaela Poliaková-Addová.

Doplnili zbierky slovenského výtvar-
ného umenia 20. - 21. storočia
V minulom roku galéria na to pripravi-
la päť projektov, ktorými sa uchádzala 
o granty z Fondu na podporu umenia 
(FPU). Uspeli štyri z nich a vďaka tomu 
galéria mohla zakúpiť tri diela Moniky 
a Bohuša Kubinských. Obaja autori vo 
svojej tvorbe  - samostatne, aj v spoloč-
ných  projektoch, s etickou naliehavos-
ťou otvárajú veľké spoločenské témy 
ako holokaust, vojnové kataklizmy, 
xenofóbia a intolerancia. Ich výtvarné 
myslenie je od počiatku orientované 
meditatívne, reaguje na konkrétne 
miesta, udalosti, kultúrno-spoločenské 
a historické súvislosti. Prvý projekt bol 
zameraný na sochárske dielo Baránok 
od Bohuša Kubinského. Už samotný 
názov definuje sakrálny obsah a nevy-
čerpateľnú kristologickú tému obeto-
vania, s ktorou je úzko spätý symbol 
baránka. V ďalších projektoch sa galéria 
sústredila na nadobudnutie malieb Mo-
niky Kubinskej z cyklu Cesta. Dve z nich 
galéria zakúpila a posledné dielo, ktoré 
je tiež súčasťou triptychu, sa autorka 
rozhodla galérii darovať. V maliarskom 
triptychu pracuje s fragmentmi rodin-
ných relikvií, individuálnej a historickej 
pamäte (holokaust).

Pribudlo aj súsošie Romana Hrčku  
s názvom Prečo
Hrčka je sochárom – figuralistom, kto-
rý vo svojej tvorbe reaguje na aktuálne 

spoločenské témy. Súsošie tvorí päť 
identických, realisticky stvárnených 
ľudských figúr a hranolový podstavec, 
usporiadané do tvaru otáznika. Štvor-
nožky za sebou lezúce postavy, snažia-
ce sa dostať na piedestál, odkazujú na 
negatívne spoločenské vplyvy, ktoré 
deformujú ľudský charakter a morál-
ku v súvislosti s celkovou devalváciou 
hodnotového systému. Nové zbierkové 
predmety prispejú k podrobnejšiemu 
zdokumentovaniu súčasného sloven-
ského vizuálneho umenia s dôrazom 
na individuálne umelecké stratégie 
jednotlivých autorov. Fond na pod-
poru umenia bol hlavným partnerom 
všetkých projektov, dofinancované boli  
z prostriedkov Žilinského samospráv-
neho kraja sumou 7066 eur a z vlast-
ných zdrojov. Za poskytnutú podporu 
ďakujeme Fondu na podporu umenia 
a Žilinskému samosprávnemu kraju. 
Naše poďakovanie patrí tiež pani Moni-
ke Kubinskej za darované dielo Cesta 3.

tlačová správa Or. galérie; foto: OG 
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I Dnes sa nám naše problémy často zdajú byť neprekona-
teľné. Choroby, obava o stratu zamestnania či nedostatok 

financií sa týkajú mnohých z nás a niekedy naozaj nemajú 
riešenie. Čo však prežívali naši spoluobčania pred trištvrte 
storočím, keď sa okrem toho museli vyrovnávať s dopadmi 
vojny? Skúsme si prečítať úryvky z mestskej kroniky z tohto 
obdobia, možno sa nám náš život bude zdať o niečo jedno-
duchší.

Dňa 26. júna 1941 aj dolnokubínska posádka nastúpila svo-
ju tŕnistú cestu. Oravskí vojaci išli do boja, na front proti so-
vietskym bratom. Taký bol rozkaz slovenskej satelitnej vlády.  
V danej situácii nedalo sa nič robiť. S našimi dolnokubínsky-
mi vojakmi lúčilo sa na nádraží naše obyvateľstvo so slzami 
v očiach a s kyticami kvetov v rukách. Posielal ich so sľubom 
vernosti veliteľ posádky, Nemec, major Werner ako satelitov 
po boku nemeckej armády proti bratom Rusom a komisár 
mesta Štefan Gallas so slovami: „S pozornosťou a modlitba-
mi budeme vás sprevádzať na ďalšej púti." No a mnohí z nich 
s pomocou božou a sľubovanými fašistickými modlitbami 
prechádzali za hlasom srdca svojho na druhú stranu frontu, 
k sovietskym partizánom, na stranu svojich slavianskych bra-
tov Rusov. Tak kázali zákony slovenského ľudu a nie kúpenej 
sfašizovanej slovenskej vlády.

Čierny obchod začal rozkvitať aj v Dolnom Kubíne. Z okoli-
tých krajov schodili sa priekupníci a rôzne indivíduá vyku-
povať potraviny všetkého druhu, najmä z domácej roľníckej 

výroby. S touto skutočnosťou musela sa zaoberať aj miestna 
organizácia HSĽS dňa 23. októbra 1941 a zjednávať patričné 
nápravy. Veď za 1 kg masla sa už platilo 45 Ks, mlieko 2 Ks, 
vajcia po 1,40 Ks, zemiaky 150 - 180 Ks a kapusta 100 Ks za  
1 q. Tieto ceny ďaleko prevyšovali na vtedajšie pomery úrad-
nú cenu. Medzi priekupníkmi bolo najviac železničiarov zo 
všetkých kútov Slovenska.

Prídel múky na jednu osobu v lístkovom systéme bol v ja-
nuári (1942) ešte 7 kg na osobu, no vo februári už len 5 kg 
a v marci 4 kg. Už aj zázemie začína cítiť nedostatok potra-
vín, ceny stúpajú a čierny obchod prekvitá. Začali vyberať od 
Židov znova kožušiny, šatstvo, bielizeň i športové potreby, 
najmä lyže. Židom ponechali len dvoje šiat, ostatné museli 
odovzdať. Dňa 18. marca 1942 zbierala Hlinkova mládež aj od 
ostatného obyvateľstva staré šatstvo a textil, z ktorého sa vraj 
spracujú vojenské látky. 

Dňa 29. júla (1942) stala sa tragická zrážka motorky (moto-
rového osobného vlaku) s nákladným vlakom medzi Malým 
a Veľkým Bystercom pred býv. Smrečányiovským a teraz Ku-
tešovským kaštieľom. Nešťastie zapríčinil vodič motorového 
vlaku. Rušňovodič a kurič nákladného vlaku ostali namieste 
mŕtvi. Celkovo bolo 14 mŕtvych a 27 ťažko ranených, 8 voz-
ňov nákladného vlaku sa rozdrúzgalo. Z motorky, ktorá mala 
3 vozne, sa prvý vozeň dolámal, lebo vrazil doň stroj, rušeň 
nákladného vlaku a v tomto vozni zahynuli takmer všetci 
cestujúci. Žiaľbohu, aj naše mesto malo tam svoju obeť. Bola 

foto: rekonštrukcie bojov 1945 na Gäceli a v Srňacom

Pred pár dňami uplynulo 75 rokov od skončenia druhej svetovej vojny, najhor-
šej udalosti v dejinách ľudstva. Len vďaka spolupráci vtedajších demokratických 
síl sa podarilo zabrániť tomu, aby zlo ovládlo celý svet. Vzdávame úctu obetiam  
a všetkým tým, ktorým vojna spôsobila útrapy.

Zápisky z mestskej kroniky – 75. rokov  
od II. svetovej vojny
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to odborná učiteľka Ilonka Dzureková - Kahancová, učiteľka 
v meštianskej škole a predsedkyňa miestneho odboru Žive-
ny. Pri nešťastnej zrážke sedela v prvom vozni spolu s Vilmou 
Thurzovou, ktorá prišla navštíviť svoju sestru, rovesnicu Or-
szághovú - Thurzovú. Obe zahynuli. Boli tak pritisnuté, že 
nastalo vnútorné krvácanie. Už len jej mŕtvolu priviezli do 
dolnokubínskej nemocnice. 

Dňa 3. septembra (1942) pred polnocou bol vyhlásený letec-
ký poplach. Kolísavé zvuky sirény zobudili mesto a jeho oby-
vateľov. Nepriateľské lietadlá preletúvali cez naše územie do 
Maďarska. V Bardejove bombardovali kasárne a na južnom 
Slovensku Bátovce pri Leviciach. 

Politická situácia, medzinárodné vzťahy vo svete a správy  
z východného frontu, ktoré už hovorili v prospech Sovietske-
ho zväzu a jeho spojencov, mali veľký vplyv aj na naše domá-
ce pomery. Zasiahli veľmi citlivo aj vedenie HSĽS a nadovšet-
ko štáb HG. Za ten svet nebolo už v meste človeka, ktorý by 
si tieto funkcie bral za svoje s vedomím zodpovednosti a stra-
chu z budúcnosti. Bola aj v Dolnom Kubíne viditeľná vládna 
kríza v malom. Správca ev. školy a doterajší veliteľ nechcel už 
ďalej zotrvať v tejto funkcii, preto sa jej aj vzdal. Nadriadené 
orgány a úrady pohrozili premiestnením okresného náčelní-
ka i vedúceho notára, ak sa nenájde človek, ktorý si prevezme 
zodpovednosť za obsadenie veliteľstva HG. Takisto pohrozili 
aj ostatným politickým funkcionárom. 

V tejto dobe je zvlášť zaujímavým prípadom, že za tohoto fa-
šistického zriadenia sa konali v Dolnom Kubíne dňa 1. mája 
(1943) oslavy a 2. mája tábor pracujúceho ľudu, na ktorých 
sa zhromaždili naši občania s rôznymi tabuľkami a heslami. 
Námestie bolo preplnené davom ľudí. V prvý deň bol sláv-
nostným rečníkom táborník Hlinkovej mládeže Štefan Macek 
z Bratislavy a na druhý deň poslanec Fraštia z Námestova. 
Hlavným motívom osláv bola vraj tá skutočnosť, že aj tzv.  
Slovenský štát sa stará o pracujúceho človeka. Ľud si všetky 
ich rečičky vypočul s všelijakými pocitmi. Po meste i v okolí 
zjavili sa letáky, rozmnožované a rozširované starými komu-
nistami, stranou KSS v ilegalite. Zjavili sa aj protištátne pla-
gáty a nápisy po domoch a plotoch. Žandári mali plné ruky 
práce. 

Široké masy nášho občianstva pozerali však (začiatkom roka 
1944) s dôverou a nádejou na lepšiu budúcnosť. No zástan-
covia Nemecka a naši fašisti pozerali na vec celkom inakšie. 
Medzi nimi boli vo väčšine tí, ktorí sa radšej rozhodli, že obrá-
tia kabáty, aby zakryli svoju bývalú fašistickú činnosť v minu-
losti. V celku povedané, občania nášho mesta cítili už nená-

visť voči Nemcom a tobôž k nemeckej armáde a nadovšetko 
stopercentne voči gestapu. Nenávideli fašizmus v každej jeho 
forme a podobe.

Odvážny vojenský veliteľ práporu kpt. Ján Lovich (po po-
tlačení SNP v Dolnom Kubíne) takticky ustúpil na výhod-
nejšie miesto terénneho obranného postavenia na úseku 
Krivá - Podbiel. Tiež v teréne tohoto úseku stala sa obeťou 
ľahkomyseľnosti dobrodružných mladíkov aj Alžbeta Csil-
laghyová, študentka. V ich spoločnosti si šla pozrieť fronto-
vý úsek. Nemci ich zbadali a strieľali po nich, do auta, kto-
ré zašlo priďaleko od prvého sledu obranných postavení.  
V sebazáchrane začali vyskakovať z auta a pri tejto príležitosti 
bola mladá študentka zasiahnutá a ťažko ranená ostala ležať 
na ceste. Hrdinskí sprievodcovia zutekali a zanechali ju na 
mieste nešťastia bez prvej pomoci na hradskej za Podbielom. 
Nemci ju odviezli do trstenskej nemocnice, kde už nebolo ni-
jakej pomoci a po operácii vyhasol mladý život.

V odpoludňajších hodinách (4. apríla 1945) hnali sa ešte po-
sledné autá nemeckej kolóny z Leštín do Vyšného Kubína  
a v Dol. Kubíne sa ani nepristavovali, ale utekali smerom 
na Kraľovany. Štekot guľometov ozýval sa údoliami. Maďar-
skí vojaci už nestrieľali. Pokojne v zomknutých jednotkách  
i jednotlivo pochodovali po ceste cez Vyšný Kubín do okres-
ného sídla, Dolného Kubína, na svoje divízne veliteľstvo. Po-
zastavovali sa aj medzi našimi občanmi, besedovali s nimi, 
nechcelo sa im už ďalej pochodovať. Hovorili jednoznačne 
všetci, že už nemajú za čo bojovať, že maďarská armáda pre-
padla. Ľudia si pošuškávali po dvoroch, čo a ako to len ďalej 
bude. Poobliekaní vchádzali ešte do pivníc, kde sa v posled-
né časy najviac zdržovali a namiesto izieb ich obývali. V noci, 
okolo pol jedenástej hodiny vyklepávali už prvé sovietske 
prieskumné hliadky na okná vyšnokubínskych, medzihrad-
ských a dolnokubínskych domčekov.

originálny zápis z mestskej kroniky z rokov 1941 - 1945 
spracoval Vladimír Adamec, kronikár mesta
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I Na rekonštrukciu využívajú obdobie, 
keď sa v škole neučí. „Tento čas pre 

nás prišiel v úvodzovkách vhod, môže-
me totiž začať so skoršou prípravou na 
odovzdanie staveniska. V súčasnosti sa 
maľujú steny, zložilo sa obloženie, aby 
sa mohlo prejsť k práci na podlahách. 
Robia sa drobné úpravy a opravy omie-
tok,“ povedal Rastislav Eliaš, riaditeľ ZŠ 
Janka Matúšku.  

Telocvičňu prispôsobujú pre viaceré 
športy 
V telocvični sa bude hrávať najmä flor-
bal, volejbal a bedminton. Potrebné  je 
preto vymeniť pôvodnú drevenú podla-
hu za umelú, ktorá bude odolnejšia  
a bude lepšie tlmiť nežiadúce nárazy.  
„V prvej fáze ide o výmenu drevenej 
podlahy za športovú, ktorá bude tenšia. 
Z pôvodných šesť centimetrov sa zmení 
na päť centimetrov v štruktúre,“ vysvet-
lil Pavol Starek, vedúci odboru výstav-
by a životného prostredia MsÚ. V druhej 
fáze budú rekonštruovať elektroinšta-
lačné rozvody a vymenia sa svietidlá. 

Osvetlenie nebolo pre šport vhodné
„Svetlá sú momentálne urobené tak, že 
ak hráči bedmintonu zdvihnú hlavu za 
košíkom, ktorý je vo vzduchu, súčasné 
osvetlenie ich oslepuje. A to sú nevyho-
vujúce podmienky pre športové triedy 
so zameraním na bedminton,“ ozrejmil 
riaditeľ školy. Keďže osvetlenie je na-
projektované odbornou firmou, škola 
verí, že bude spĺňať potreby žiakov  
a tiež, že vytvorí vyhovujúce podmien-
ky pre hráčov. „Vzhľadom na prevádz-
ku hlavne bedmintonových ihrísk bolo 
špeciálnym programom odporučené 
osvetlenie. Ide o 30 LED reflektorov, 
ktoré sú ovládané senzormi. Pribudne 
aj 7 reflektorov, ktoré slúžia ako nú-
dzové osvetlenie v prípade výpadku 
elektrickej energie,“ vysvetlil Starek  
s tým, že práce ukončí položenie no-
vého dreveného obkladu vo výške dva  
a pol metra.

Rekonštruujú vďaka dotácii
Mesto Dolný Kubín získalo vďaka pro-
jektu financie na opravu telocvične  
z dotácie z Ministerstva školstva SR vo 

výške 111 479 eur. Radnici sa však súťa-
žou podarilo znížiť sumu na 91 197 eur. 
Pre základnú školu je oprava telocvične 
predposlednou úpravou, ktorú pláno-
vali zrealizovať. V budúcnosti by chceli 
zrekonštruovať a zmodernizovať ešte 
jeden pavilón školy.

redakcia
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V Základnej škole Janka Matúšku začali s rekonštrukciou telocvične. Momentálne prebiehajú prí-
pravné práce. Modernizácia má zlepšiť podmienky pre športovanie žiakov a verejnosti, ktorá si 
telocvičňu prenajíma. Termín ukončenia prác je naplánovaný na 31. august 2020.

Rekonštruujú telocvičňu  
v ZŠ Janka Matúšku

Po naskenovaní QR kódu sa 
dozviete ďalšie informácie.



www.tvdk.sk15 – rekonštrukcie

Z bývalého  
internátu vznikne  

polyfunkčná budova
Bývalý stredoškolský internát v cen-
tre sídliska Brezovec sa už o niekoľko 
mesiacov zmení na polyfunkčný dom.  
V projekte Gerdig vznikne 9 nebyto-
vých priestorov zameraných na služby  
a 14 nových bytov. 

I Firmu Bukna & Laurinčík oslovil 
vlastník budovy. Chcel, aby mu na 

nevyužívanú budovu vypracovala eko-
nomický zámer a aby projekt riadila. 
„Snažíme sa stavbu zmodernizovať, 
aby tu vznikli nové moderné byty, ktoré 
v Dolnom Kubíne chýbajú a tiež moder-
né priestory. Nebytové priestory sa na-
chádzajú na prvom a druhom podlaží. 
Byty budú na treťom a štvrtom podla-
ží,“ vysvetlil projektový manažér Peter 
Zubaj.

Byty na predaj aj na prenájom
K dispozícií budú dve garsónky a ďalej 
dvoj-, troj- a štvorizbové byty. Byty na 
štvrtom poschodí budú určené na pre-

daj. Tie na treťom budú na prenájom, 
rovnako ako aj nebytové priestory. Bu-
dova Gerdig je navrhnutá ako dva od-
delené celky, preto je prístup k bytom 
riešený cez samostatný vchod a ich 
obyvatelia budú mať aj vlastný výťah. 
„Byty sú určené pre všetkých záujem-
cov, ktorí hľadajú komfortné bývanie vo 
výbornej lokalite. Nebytové priestory 
sú určené aj pre lekárov, budú sa vyu-
žívať ako ambulancie alebo pre fyzio-
terapeutov a iné zdravotnícke služby,“ 
dodal Zubaj. 

Súčasťou budú nové parkovacie 
miesta 
Pre obyvateľov a návštevníkov budovy 
Gerdig vybudujú aj parkovisko. „Vďaka 
spolupráci mesta Dolný Kubín tu vznik-
ne 37 parkovacích státí z pôvodných asi 
pätnástich. Toto parkovisko zostane 
naďalej verejné a bude vo vlastníctve 
mesta,“ ozrejmil Zubaj.

Prebieha kompletná rekonštrukcia 
budovy
Z pôvodnej stavby zostane zachova-
ný len nosný panelový systém a stre-
cha. Všetko ostatné bude úplne nové.  
„S prácami sme začali v januári a sta-

vebná činnosť by mala byť ukončená 
v júli tohto roka. Stavba sa osekáva až 
do panela. Bude mať novú kanalizáciu, 
elektriku, vodu, omietky a podlahy,“ 
doplnil Zubaj. Mimoriadna situácia 
v súvislosti so šírením koronavírusu 
zatiaľ stavebné práce  neobmedzila. 
„Stavebná firma pracuje každý deň. 
Chlapi používajú štandardne rúška, ru-
kavice, prilby, ochranné vesty a ochran-
nú obuv,“ dodal. Byty budú kompletne 
dokončené s kuchynskou linkou a za-
riadením kúpeľne. Nebytové priestory 
sľubujú vyhotovenie vo vysokých štan-
dardoch vrátane  hygienických náterov 
či antistatických podláh. 

redakcia; foto: gerdig.sk

Rekonštruujú  
zbrojnicu i cestu  
na Beňovu Lehotu

V mestskej časti Kňažia sa momentálne 
realizuje rekonštrukcia hasičskej stanice, 
ktorá je zameraná na zníženie energetic-
kej náročnosti. Projekt uspel vo výzve  
a ministerstvo vnútra naň poskytlo dotá-
ciu vo výške 30-tisíc eur.  

I Vďaka rekonštrukcii sa zníži spotre-
ba energie v celej budove. „Účelom 

využitia tejto dotácie je zníženie ener-
getickej náročnosti, ktorá pozostáva 
z výmeny okien a svietidiel v celej bu-
dove. A tiež z výmeny exteriérových 
dverí, garážovej brány, opravy fasády 
a ošetrenia fasády tepelne izolačným 
náterom na báze nano,“ vysvetlil Pavol 
Starek, vedúci odboru výstavby a život-
ného prostredia MsÚ. „Bol pripravený 
projekt, na mestskom zastupiteľstve 
sme prijali rozpočet a ešte spoluúčasť 
vo výške 8-tisíc eur. Predpokladaný ná-
klad na rekonštrukciu bol 38-tisíc eur  
a po výberovom konaní bola vysúťaže-

ná spoločnosť, ktorá ponúkla najnižšiu 
cenu predstavujúcu 28-tisíc eur,“ dodal 
Starek.

Zbrojnicu chcú ďalej zveľaďovať
Podľa slov poslanca Jána Briesten-
ského z výboru Kňažia sú občania veľ-
mi radi, že sa tento projekt podarilo 
schváliť. „Určite to zabráni prevetráva-
niu, pretože tam sú všade fugy a špáry. 
Budeme veľmi radi, keď sa nám ešte  
v spolupráci s mestom podarí vyma-
ľovať. Verím tomu, že sa po týchto 
prácach dohodneme, nech to má aj 
zvnútra taký lepší nádych,“ konštatoval 
Briestenský. Rekonštrukcia zbrojnice 
začala v marci a hotová by mala byť  
v júni tohto roka.

Do konca mája sa má dokončiť i cesta
Ďalšou investičnou akciou, ktorá práve 
prebieha, je oprava cesty na Beňovu 
Lehotu. „Ide o Beňovolehotskú ulicu, 
ktorá je napájaná na beňovolehotskú 
komunikáciu, hlavnú tepnu na Kubín-
sku hoľu. Ide tam o výstavbu úseku 
miestnej obslužnej komunikácie v pa-
rametroch osem metrov pri štyridsia-
tich kilometroch. Je tu ďalej úsek 86,5 

metra, na ktorom sa urobí odvodnenie, 
vrchný kryt a tiež obrubníky a vjazdy  
k rodinným domom, ktoré sú neďale-
ko,“ dodal Starek.  Okrem samotnej ko-
munikácie sa realizuje aj prekládka ve-
rejného osvetlenia v počte troch kusov. 
„Dielo, ktoré sa realizuje, bolo vysú-
ťažené na 56-tisíc eur. Predpokladaný 
náklad bol v minulom roku 62-tisíc eur. 
Očakávame, že budeme musieť počítať 
aj s prekládkou energetického zariade-
nia,“ ozrejmil Starek. 

redakcia; foto: redakcia

Pre pozretie reportáže 
načítajte kód.
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I „Rozhodnutie k rekonštrukcii sme prijali v roku 2018, keď 
sa spracovala aj projektová dokumentácia. Rekonštruova-

la sa technologická aj stavebná časť. Hlavným investorom aj 
dodávateľom bola OVS, ktorá cez subdodávateľov zabezpe-
čovala technologické a stavebné celky. Čerpacia stanica je 
zmodernizovaná a celý systém je uzatvorený. Oproti pôvod-
nému by malo dochádzať k eliminácii zápachových vplyvov,“ 
povedal Jozef Revaj, generálny riaditeľ OVS.

Investícia za takmer 400-tisíc eur
Rekonštrukcia prečerpávacej stanice trvala OVS a subdodá-
vateľom dva roky. Okrem zápachu by mali nadobro zmiznúť 
aj poruchové stavy. „Táto stanica prečerpáva vody celého 
starého mesta Dolný Kubín, mestských častí ako je Brezovec, 
Banisko, takisto aj pridružených obcí, ako je obec Vyšný Ku-
bín a Jasenová. Predpokladáme, že kapacita novej prečerpá-
vacej stanice nám zabezpečí aj pripojenia na ďalších odbe-
rateľov. Táto investícia nás vyšla na cca 390-tisíc eur, z toho 
technológia stála okolo 220-tisíc,“ ozrejmil gen. riaditeľ OVS.

Prijali prísne opatrenia
Koronavírus práce na dokončení stanice neohrozil, no OVS 
prijala v súvislosti s jeho šírením prísne hygienické a bez-
pečnostné opatrenia. „My sme navyše ešte citlivejší v tom, 
že zabezpečujeme dodávku pitnej vody a čistenie odpadovej 
vody, kde môže byť potencionálna hrozba nákazy týmto víru-
som, ale zatiaľ všetky štúdie aj usmernenia Úradu verejného 
zdravotníctva SR uvádzajú, že pitná voda, ktorá je dezinfiko-

vaná chlórom, nie je nosičom koronavírusu. Čo sa týka našej 
firemnej práce v čase koronavírusu, zabezpečili sme plynulé 
zásobovanie vodou, takisto aj plynulé čistenie odpadových 
vôd. V rámci ochrany zamestnancov boli uzatvorené všetky 
prevádzky vo všetkých troch okresoch Námestovo, Dolný 
Kubín a Tvrdošín,“ vysvetlil Revaj. Administratívne práce vy-
konávali zamestnanci vodární výlučne elektronickou formou. 
Technická obsluha zariadení pracovala v špeciálnom režime, 
aby prichádzalo spolu do kontaktu čo najmenej pracovníkov. 

redakcia
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Oravská vodárenská spoločnosť (OVS) v apríli dokončila kompletnú rekonštruk-
ciu prečerpávacej stanice odpadových vôd medzi riekou Orava a hotelom Park. 
Tá bola postavená ešte v roku 1971 a menšou obnovou prešla o dvadsať rokov 
neskôr. Odvtedy sa jej technický stav časom zhoršoval a dochádzalo v nej k častým 
výpadom pri prečerpávaní odpadových vôd. Dnes je tomu už inak.

Zrekonštruovali prečerpávaciu stanicu  
odpadových vôd 

Načítajte kód a pozrite si reportáž.
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Invázne a staré dreviny  
nahradili nové stromy

Mesto v posledných mesiacoch vyrúbalo vo viacerých lokali-
tách niekoľko drevín. Niektoré boli invázne a ďalšie už preras-
tené a staré. Nahradili ich nové veľké stromy.

I V tomto roku sa realizovali významné výruby najmä na 
Bysterci, kde sa na Okružnej ulici vyrúbalo väčšie množ-

stvo javorcov – inváznej dreviny, ktorú je zo zákona povinné 
odstrániť. Ďalšou skupinou boli stromy na Sihoti, ale aj pre-
rastené staré topole na Brezovci. „Už minulý rok sme zisti-
li, že tieto topole, či už boli na nábreží, alebo aj priamo na 
sídliskách sú už prestarnuté a nevyhovujúce. Aj v jednom, aj  
v druhom prípade sme pristúpili k náhradnej výsadbe a na-
šou snahou bolo sadiť adekvátne a už vzrastlé stromy,“ pove-
dal Ján Prílepok, primátor Dolného Kubína. 

Namiesto javorcov sa zasadili hraby
Na Okružnej ulici mesto vysadilo 19 nových hrabov, ktoré už 
majú zhruba 12 rokov a sú vysoké štyri metre. „Je to hrab 
obyčajný pyramidálnej formy, ktorý dorastá zhruba do výš-
ky pätnásť metrov. Je to dlhoveká drevina a bude slúžiť ako 
hluková bariéra. V dospelosti by hraby mali vytvoriť súvislú 
stenu, aby mali ľudia odhlučnenie od železnice a od áut, aby 
to tam bolo pokojnejšie,“ vysvetlil Martin Vaňo zo Záhradníc-
tva Vaňo.

Veľké stromy chcú primerane nahradiť 
Aj v tomto prípade mestu pri výbere náhradnej výsadby po-
mohla Komisia revitalizácie zelene a environmentálneho 
rozvoja. Tá navrhuje, aké stromy sú do daného prostredia 
vhodné. „Skutočne nám záleží na tom, aby sa tá zeleň, ktorá 
sa z mesta žiaľ musí vytratiť, čo najskôr vrátila. Lebo zasadiť 
metrový prútik, pri ktorom je otázne, ako sa nám ujme, nie je 
cesta. Keď vyrúbeme už veľké stromy, musíme sa snažiť nájsť 
prostriedky a zasadiť za ne adekvátnu náhradu,“ doplnil pri-
mátor mesta.

Obriadili aj výsadbu z jesene 
Po zime sa bolo potrebné postarať aj o višne a javory, ktoré 
mesto vysadilo na jeseň pri zimnom štadióne a cyklotrase. 
„Sú v dobrom stave, boli sme ich skontrolovať, zahnojiť, po-
liať a ponaprávať po zime kolíky. Môžem povedať, že Kubín-
čania sa k nim slušne správajú, nemali sme tam, až na pár 
vyhnutých kolíkov, nijaké škody,“ konštatoval Vaňo. O tieto 
stromy sa starajú aj pracovníci zimného štadióna a raz za de-
sať dní ich polievajú. „Je tam dvadsaťštyri drevín a na každú 
minieme zhruba dvadsať litrov vody. Vodu čerpáme zo stud-
ne, ktorú máme na zimnom štadióne, tým ušetríme aj nejaké 
financie. Je to vlastná studňa, ktorá využíva prítok z Oravy, 
takže je to ekonomicky nezaťažujúce,“ ozrejmil správca špor-
tových zariadení Štefan Belvončík. 

redakcia

Hasiči si sami  
opravili zbrojnicu

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Záskalí si svojpo-
mocne vymaľovali garáž a opravili opadnutú omietku. S mate-
riálom im pomohlo mesto.

I Zbrojnica potrebovala údržbu, pretože sa nemaľovala 
takmer dvadsať rokov. „Hneď to vyzerá trochu lepšie. Na-

tierala sa garáž, sklad aj drevená podlaha v sklade, steny, 
múry a aj podlaha v garáži. Pracujeme na tom dvaja, traja, ale 
prišli nám pomôcť aj ďalší členovia zo zboru. Každý v rámci 
svojho voľného času,“ povedal Pavol Halaša, veliteľ Dobro-
voľného hasičského zboru v Záskalí. Hasiči by si ďalej chceli 
obnoviť aj zasadaciu miestnosť. Mesto im prisľúbilo pomoc aj 
s opravou sály kultúrneho domu.

redakcia; foto: DHZ Záskalie

Ľudia bez prístrešia chcú byť 
prospešní, mesto ich podporilo 

Dolnokubínska samospráva umožnila ľudom bez domova po-
čas pandémie koronavírusu z preventívnych dôvodov využívať 
priestory nocľahárne Stop - Šanca v Dolnom Kubíne bez časo-
vého obmedzenia. V zariadení sú aktuálne iba tí, ktorí prijali 
podmienky a pravidlá počas koronavírusu. Dlhý čas, ktorý trá-
vili v zariadení, si začali krátiť drobnými opravami okolia. 

I „Myšlienka vzišla priamo od ľudí bez prístrešia, ktorým je 
poskytovaná sociálna služba v nocľahárni v súčasnej dobe 

za prísnych preventívnych opatrení,“ povedala Katarína Tru-
banová z oddelenia pre rodinu a krízovú intervenciu MsÚ.

Ľudia bez prístrešia vykonávajú dobrovoľnícku činnosť 
Na začiatku sa klienti napríklad pustili do úpravy starého 
schodiska, ktoré najprv ošmirgľovali, a potom namaľovali. 
Neskôr sa pustili do vyčistenia časti okolia Nábrežia Oravy či 
do vstupných brán, ktorým dali nový náter. Práce vykonávajú 
dobrovoľníci, ktorým materiál zabezpečilo mesto. Od 1. mája 
samospráve pomáhajú ľudia bez prístrešia v rámci dobrovoľ-
níckej činnosti skrášľovať a opravovať majetok mesta. „Keďže 
čas, ktorý aktuálne trávia, chceli využiť pre dobro tohto mes-
ta a pre túto spoločnosť, tak sa mesto Dolný Kubín rozhodlo 
s nimi uzatvoriť zmluvu o dobrovoľníckej činnosti do augusta 
2020. Momentálne pracujú na letnom a zimnom štadióne,“ 
ozrejmila Trubanová.

 
Martin Buzna, mesto Dolný Kubín
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I Cieľom ceny je podporovať, odme-
ňovať a zviditeľňovať úsilie škôl, 

ktoré inšpiratívnym spôsobom pomá-
hajú študentom, aby získali rozsiahle 
znalosti a vedomosti o EÚ – o jej his-
tórii, hodnotách a cieľoch, činnostiach 
a politikách, fungovaní jej inštitúcií  
a rozhodovacích procesoch. Súťaž vy-
zdvihuje školy, ktoré vedú študentov  
k tomu, aby kriticky uvažovali o minu-
losti, súčasnosti a budúcnosti Európy, 
ako aj o výhodách a výzvach EÚ a tiež 
školy, ktoré zvyšujú motiváciu žiakov 
zúčastňovať sa na demokratických pro-
cesoch, ktoré formujú budúcnosť EÚ. 

Komplexné informácie a odborné 
stáže
Ako uviedla riaditeľka školy Vilma Jano-
tíková, za posledné obdobie Obchodná 
akadémia v Dolnom Kubíne urobila  
v tejto oblasti obrovský krok vpred. 
Týmto ďakuje koordinátorke uvede-
ných aktivít Janke Andrisovej. Čo má 

EÚ spoločné s našim každodenným ži-
votom sa žiaci dozvedajú komplexne na 
rôznych vyučovacích hodinách. Zaobe-
ráme sa politikami EÚ v oblasti ochrany 
klímy, ochrany spotrebiteľa a bezpeč-
nosti potravín, ochrany ľudských práv 
a slobôd, možnosťami, ktoré EÚ po-
skytuje mladým ľuďom. Študenti majú 
možnosť vycestovať na odbornú stáž  
v rámci programu Erasmus plus do  por-
tugalského mesta Braga. Po návrate  
z praxe, okrem získaných jazykových, 
odborných a osobných kompetencií, 
získavajú aj Europass mobility a cer-
tifikát ECVET, ktoré im poskytujú kon-
kurenčnú výhodu pri uchádzaní sa  
o štúdium na VŠ alebo na trhu práce.

Aktivizácia mladých k účasti na euro-
voľbách
Veľa aktivít sa realizovalo pred voľbami 
do Európskeho parlamentu s cieľom ak-
tivizovať mladých ľudí k účasti na euro-
voľbách. Boli to besedy s predstaviteľmi 

európskych inštitúcií, zapojenie sa do 
Európskeho týždňa mládeže, vytvorili 
sme propagačné videá, ktoré sme pre-
mietali v školskej televízii, viedli sme 
kampaň prostredníctvom sociálnych 
sietí Facebook a Instagram, vydali sme 
mimoriadne číslo školského časopisu 
OADKo venované EÚ a voľbám do EP. 
Naša predvolebná kampaň vyvrcholila 
simulovanými voľbami do Európskeho 
parlamentu, na ktorých sa zúčastnili 
žiaci a zamestnanci školy.

Ochrana ľudských práv a akceptácia 
rôznorodosti
Európsky príbeh je predovšetkým prí-
beh mieru, veď myšlienka na vznik 
Spoločenstva sa zrodila na troskách 
2. svetovej vojny. Je však aj príbehom 
ľudskej dôstojnosti, ochrany ľudských 
práv, rovnosti príležitosti, akceptácie 
rôznorodosti. Koordinátorka aktivít 
Janka Andrisová uviedla, že „tieto hod-
noty sme chceli mladým ľuďom priblížiť 

foto: O
A DK

Informácie o Európskej únii (EÚ) sa k mladým ľuďom dostávajú z rôznych zdrojov. Jedným z nich  
je škola, ktorá môže zohrať rozhodujúcu úlohu v tom, čo sa mladí ľudia o EÚ dozvedia, zvyšovať 
ich povedomie o EÚ a pocit príslušnosti k nej. Nemôže to však byť iba suché učenie sa rokov, 
zmlúv, politík, inštitúcií a ich predstaviteľov. To nie je pre mladých ľudí zaujímavé. Treba hľadať 
nové, inšpiratívne spôsoby a postupy. Preto Európska komisia vyhlásila v novembri 2019 pre 
stredné školy súťaž Cena Jana Amosa Komenského za kvalitnú výučbu o EÚ.  

Obchodná akadémia získala Cenu J. A. 
Komenského za kvalitnú výučbu o EÚ



www.tvdk.sk19 – školstvo

aj putovnou výstavou Anna Franková – 
nechajte ma byť takou, aká som.“ Lek-
tormi a sprievodcami výstavy boli žiaci 
školy. Počas trvania výstavy ju navštívi-
lo okolo 800 mladých ľudí z našej školy, 
ale aj zo základných a stredných škôl  
z Dolného Kubína a okolia. EÚ je zá-
rukou slobody a demokracie. Aké to 
bolo žiť v neslobodnej, nedemokratic-
kej spoločnosti, môžu študenti zažiť 
na výstave História zážitkom. Výstavu 
vytvorili žiaci školy a otvorili sme ju pri 
príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. 
Bude prístupná žiakom ZŠ a SŠ aj v na-
sledujúcom školskom roku. 

Beh za Európu a ambasádorská škola
Srdcovou aktivitou obchodnej akadé-
mie je Beh za Európu, ktorý organizuje 
9. mája, z príležitosti  Dňa Európy. Prvý 
ročník sa uskutočnil  vlani. Keďže rok 
2019 bol rokom volieb do Európskeho 
parlamentu, každý z účastníkov zabe-
hol symbolických 2019 metrov. Aj týmto 
spôsobom sa účastníkom behu  priblíži-
la EÚ a motivovala ich k účasti na euro-
voľbách. V tomto roku kvôli koronavíru-

su zorganizoval virtuálny Beh za Európu 
a zúčastnila sa ho dokonca bežkyňa až 
z Madridu.

Boli dosiahnuté  významné úspechy  
v súťažiach venovaných EÚ. Škola zís-
kala titul Ambasádorská škola Európ-
skeho parlamentu, súťažný tím žiakov 
školy obsadil krásne 6. miesto v ce-
loštátnom kole súťaže Mladý Európan 
a študentka obchodnej akadémie sa 
stala víťazkou celoštátneho kola súťaže 
Mladý digitálny Európan.

Cenu J. A. Komenského môže získať 
len jedna škola na Slovensku
Všetky tieto aktivity boli popísané  
v prihláške do súťaže a nastal čas ne-
trpezlivého očakávania vyhlásenia vý-
sledkov, pretože z každého členského 
štátu mohla byť ocenená iba jedna škola.  
V predvečer Dňa Európy, komisárka pre 
inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie 
a mládež, pani Mariya Gabrielová, vy-
hlásila výsledky súťaže.  Do súťaže sa 
prihlásili školy z 24 členských štátov, 
hodnotitelia ocenili 22 škôl. Práca bola 

Školské zariadenia 
dostanú menej,  
znížili aj platy

Na poslednom rokovaní mestského za-
stupiteľstva poslanci zmenili Všeobec-
ne záväzné nariadenie o určení výšky 
finančných prostriedkov určených na 
mzdy a prevádzku na žiaka. Týka sa to 
materských a základných umeleckých 
škôl, školských klubov a jedální a centier 
špeciálno-pedagogického poradenstva.

I Podľa Michala Šventa, vedúceho 
odboru školstva, kultúry, mládeže  

a športu MsÚ obce a mestá v súčasnej 
krízovej situácii prežívajú veľmi ťažké 
časy. „Nielen čo sa týka opatrení v sú-
vislosti s koronakrízou, ale aj čo sa týka 
financovania. Mesto na túto situáciu za-
reagovalo a znížilo celkovú výšku dotá-
cií pre školy o 10% a pre centrá voľného 
času o 50%,“ dodal.

Nižšie platy pre zamestnancov
Na rozdiel od základných alebo stred-
ných škôl tieto zariadenia vykonávajú 
prácu na doma v obmedzenej miere. 
Zamestnanci dostávajú kvôli mimo-
riadnej situácii aj nižšie platy. „Momen-

korunovaná úspechom a za Slovenskú 
republiku bola ocenená práve Obchod-
ná akadémia v Dolnom Kubíne – nielen 
uznaním, ale aj zaujímavou finančnou 
odmenou. A tak študenti, ktorí sa na 
úspechu najviac podieľali, budú môcť 
navštíviť Brusel alebo Štrasburg a za-
sadnúť v laviciach Európskeho parla-
mentu.

Ak vás zaujímajú aktivity, za ktoré škola 
získala uznanie, viac nájdete na webe 
školy: oadk.edupage.org.

Janka Andrisová, učiteľka OA DK

tálne sú títo zamestnanci doma a majú 
prekážku na strane zamestnávateľa. 
Jednotlivé školy a školské zariadenia 
sa s tým pasujú rôznym spôsobom, 
najčastejšie ale majú zamestnanci 80%  
z platu. Alebo pri nižších platoch dostá-
vajú zamestnanci minimálnu mzdu,“ 
ozrejmil Švento. 

Školám klesajú aj ich príjmy
V rozpočte mesta Dolný Kubín tvorí 
školstvo takmer 50 percent. Keďže sa 
predpokladá výrazný pokles podielo-
vých daní, klesnú aj podielové dane ur-
čené pre školstvo. „Samozrejme, sú tam 
ešte prenesené kompetencie. Ale práve 
tieto kompetencie tvorili v rozpočte 
skoro 4,5 milióna. My sme túto čiastku 
ponížili o 490-tisíc. Školy budú mať ale 
aj iné problémy. Keďže štát nefinancuje 
v plnej miere tieto kompetencie, rodičia 
musia prispievať. Prispievajú každý me-
siac, ale keďže sú tieto zariadenia za-
tvorené, tak platby rodičov sa pozasta-
vili,“ vysvetlil vedúci odboru školstva, 
kultúry, mládeže a športu MsÚ

Môže vzniknúť klub pre deti zdravot-
níkov 
V prípade potreby mesto uvažuje nad 
zriadením školského klubu pre deti 
zdravotníkov, policajtov alebo hasičov, 

ktorí musia pracovať. „Bola by to neja-
ká škôlka alebo školský klub na prvom 
stupni, ktorý by zabezpečil nevyhnutnú 
starostlivosť o deti od troch do desať 
rokov. My ako mesto sa na toto pripra-
vujeme a zatiaľ sme určili, že pre tieto 
deti by sa otvorila Materská škola Od-
bojárov, ktorá je najbližšie k nemocnici. 
Presné podmienky otvorenia a či bude 
o to záujem, nám povie až krízový štáb, 
prípadne útvar hlavného hygienika  
v Dolnom Kubíne,“ konštatoval Švento. 
Trvanie platnosti všeobecne záväzného 
nariadenia bude závisieť od situácie  
v krajine.

redakcia; foto: pixabay.com
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I V súkromnom karanténnom zariadení strávilo povinnú 
karanténu doposiaľ už vyše 150 repatriantov. Boli medzi 

nimi občania z celého Slovenska a tiež zo zahraničia. K 20. 
máju mali všetci navrátilci zo zahraničia testy na ochorenie 
COVID-19 s negatívnymi výsledkami. 

V kempe je k dispozícii 16 bungalovov so 100 lôžkami
Všetky lôžka však nikdy obsadené nebudú, pretože repatrian-
tov musia rozdeľovať podľa toho, koľko ich prišlo v jednom 
aute. V celom areáli platia prísne preventívne opatrenia a re-
patrianti nemôžu z bungalovov vychádzať. „Keď pred bránu 
príde auto s policajným dozorom, policajt nám oznámi, koľ-
kých ľudí doviezli a na bráničke majú ľudia prvé základné po-
kyny. Do areálu vchádzajú po jednom, pripravia si občiansky 
preukaz na identifikáciu a idú k registrácii. Odtiaľ prechádza-
jú k druhému okienku, kde je meranie teploty. Pokiaľ repat-
riant nemá teplotu, ide do normálneho ubytovania. Pokiaľ 
má, ide rovno na izolačku. Tá je zriadená mimo ubytovacích 
miest,“ vysvetlila Milada Antalová z Kempu Tília Gäceľ. „Re-
patriant bez vysokej teploty dostane kartu a ide sa ubytovať 
sám, nikto ho neodprevádza. Celý areál je označený, a tak si 
izbu, kde sa ubytuje, dokáže nájsť sám,“ dodala.

Testujú ich po piatich dňoch
Ak sa u repatriantov potvrdí negatívny výsledok, môžu ísť do-
mov. Aj keď zo zariadenia odchádzajú s negatívnymi výsled-
kami, je im nariadená ešte povinná dvojtýždňová izolácia  
v domácom prostredí. V prípade pozitívneho nálezu smerujú 
do izolácie a rozhodne o nich lekár. „My, pracovníci, pracu-
jeme v ochranných oblekoch. Z okresného úradu zo Žiliny 
sme dostali rúška s koloidným striebrom, máme aj ochranné 

okuliare a dezinfekčné prostriedky. Keď repatrianti opustia 
bunku, posteľnú bielizeň musia vyzliecť do pripravených ige-
litových vriec, vyložiť von a následne prichádza firma, ktorá 
dezinfikuje izby iónovými časticami,“ povedala Antalová. 

Spätná väzba od repatriantov bola zatiaľ dobrá
Repatrianti prišli z celej Európy. Boli medzi nimi ošetrovateľ-
ky, ktoré pracovali v Rakúsku a Nemecku, ale aj montážnici, 
ktorí začali pracovať na Ukrajine ešte pred vypuknutím koro-
navírusu. „Dostali sme od nich len pozitívne reakcie. Ukrajin-
ci si pýtali kontakt, lebo sa im toto prostredie veľmi páčilo. 
Povedali, že sa sem určite vrátia s rodinami na dovolenku. To 
je pre nás to  najkrajšie poďakovanie,“ doplnila Antalová. Na-
vrátilci zo zahraničia majú okrem ubytovania zabezpečenú 
aj stravu. „Jedlo podávame trikrát denne. Máme stanovenú 
výšku ceny štátom, je to 13€ na deň. Naše cenníkové ceny sú 
však vyššie. Plná penzia u nás v kempe stojí 18€. Tu sme limi-
tovaní cenou 13 €,“ ozrejmila Antalová.

Zamestnanci pomáhajú ako môžu
Na sociálnych sieťach sa zamestnanci kempu stretávajú  
s negatívnymi reakciami a nenávistnými komentármi. Kvôli 
príkazu od štátu však pracovať musia. Robia za priemernú 
mzdu, pravidelne nadčasy a nemajú žiadne príplatky a od-
meny. Repatriantom sa snažia zabezpečiť všetko, čo potrebu-
jú. „Niektorí majú potravinové intolerancie, špeciálne diéty 
alebo sú vegetariáni. Iní potrebujú lieky a my im ich radi za-
bezpečíme. Sú tu aj silní fajčiari. Usilujeme sa, aby vedeli, že 
môžu niekomu z nás zavolať, my budeme počúvať a urobíme 
všetko, čo sa bude dať,“ dodala Antalová.

redakcia
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V sobotu 11. apríla Okresný úrad v Žiline, na základe vyhlásenia  núdzového stavu, 
určil Kemp Tília Gäceľ ako subjekt hospodárskej mobilizácie. Kemp musel vo svo-
jej prevádzke zabezpečiť ubytovanie a stravovanie fyzickým osobám, ktorým bola 
nariadená povinná karanténa.

Na Gäceli zriadili karanténne zariadenie
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Pomáhajú seniorom  
a obyvateľom v núdzi

Pracovníci mestského úradu z odboru sociálnych vecí spolu  
s dobrovoľníkmi pomáhajú seniorom a ostatným občanom  
v núdzi. Aby dôchodcovia v čase koronavírusu obmedzili svoj 
pohyb vonku na minimum, mladí Dolnokubínčania sa ponúkli, 
že im domov budú nosiť obedy a  nákupy. 

I Dobrovoľníkov zaškolili pracovníčky sociálneho odboru. 
Pri roznášaní museli dodržiavať všetky hygienické opatre-

nia a nosiť ochranné rúška. Po obedy chodili do reštaurácie 
Savana. „Varíme pre dôchodcov, ktorým mestský úrad zabez-
pečuje donášku. My im jedlo pripravíme, zabalíme a seniori 
sú chránení, pretože nemusia nikam chodiť,“ povedala Mar-
gita Stupková, vedúca reštaurácie Savana. 

Seniorom pomáhali skauti
Dobrovoľníci, ktorí sa zapojili do pomoci seniorom, sú člen-
mi Slovenského skautingu. „Našou povinnosťou je pomá-
hať. Preto, kým je naša činnosť pozastavená a nemôžeme sa 
stretávať a pracovať s deťmi, tak sme sa my starší rozhodli, 
že budeme prínosom pre spoločnosť aspoň takto,“ vysvetlila 
jedna z dobrovoľníčok. „Chceme priložiť ruku k dielu a po-
môcť starším ľuďom, aby neboli zbytočne ohrození,“ dodal 
ďalší dobrovoľník. 

Mesto poskytlo občanom potravinovú pomoc
Aby nedošlo k zbytočnej exspirácií potravín zo skladov miest-
nych škôlok, vytvorili sa potravinové balíčky pre obyvateľov 
v núdzi. „Do skladu v materskej škôlke na Brezovci prišli pra-
covníci mestského úradu zobrať potraviny, ktorým končí zá-
ruka 30. mája tohto roku. Neboli sme pripravení na to, že nám 
škôlku zavrú na taký dlhý čas, mali sme zásoby, ktoré by sme 
bežne minuli aj za tri týždne. Potraviny majú ešte dobu spot-
reby v poriadku, dúfam, že sa použijú a niekomu pomôžu. My 
ich použiť nemôžeme, nakoľko nevaríme,“  vysvetlila Tatiana 
Sojčáková, vedúca školskej jedálne. Balíčky sa vytvárali len  
z malej časti skladových zásob, ktoré sa už nedali vrátiť do-
dávateľom. 

Rozdali desiatky druhov potravín
Išlo o potraviny v celkovej váhe vyše 70 kíl. Boli to napríklad 
jogurty, vajcia, droždie, zelenina, maslo, ryža či múka. „Tie-
to potraviny smerovali sociálne znevýhodneným skupinám, 
najmä rodinám s maloletými deťmi, fyzickým osobám, kto-
ré sú na to odkázané a do zariadení opatrovateľskej služby 
pre seniorov,“ ozrejmila Katarína Trubanová z oddelenia pre 
rodinu a krízovú intervenciu. Sociálni pracovníci mestského 
úradu spoločne s dobrovoľníkmi sú stále k dispozícií senio-
rom a ostatným obyvateľom, ktorí potrebujú pomoc. Každý 
deň vrátane víkendov a sviatkov je možné sa na nich obrátiť 
telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. 

redakcia

Mestská polícia kontrolovala 
dodržiavanie opatrení  

V rámci opatrení proti šíreniu nového koronavírusu sa v obcho-
doch zriadili špeciálne otváracie hodiny  pre seniorov nad 65 
rokov. Čas určený pre nakupovanie dôchodcov je od 9:00 do 
11:00.  Mestská polícia kontrolovala, či kupujúci a aj predajco-
via dodržiavajú všetky nariadenia.

I Policajti dozerali aj na to, či ľudia dodržiavajú odstupy 
pred supermarketmi a či nosia ochranné prostriedky.  

„V prípade, že nemajú rúška, ktoré sú povinné, ich upozor-
ňujeme. Zatiaľ to blokovo neriešime, ani neoznamujeme na 
Úrad verejného zdravotníctva SR. Rozhoduje sa, či budeme 
kompetentní riešiť tieto priestupky a v akej sume,“ vysvetlil  
Dušan Medzihradský, náčelník mestskej polície.  

Zákazníkov kontrolujú aj predajcovia
Špeciálnym hodinám pre najviac ohrozených ľudí sa prispô-
sobujú aj predajcovia a pred vchodmi do obchodov usmer-
ňujú zákazníkov. V niektorých si nakupujúci musia pri vstu-
pe vydezinfikovať ruky. „Musia mať rúško, niekedy prídu aj  
s vlastnými rukavicami. Niektorí sú naozaj disciplinovaní, iní 
menej. Dezinfikujeme im ruky, podávame im rukavice, a tak 
postupujú ďalej,“ ozrejmila Antónia Bjaloňová, pracovníčka 
SBS.  Doplnil ju pracovník SBS z konkurenčnej prevádzky Ma-
rek Kešiar: „Od začiatku mimoriadnej situácie ľudia striktne 
dodržujú pravidlá. Nosia rúška, dávame im rukavice a dodr-
žiavajú aj odstupy. Všetko je v poriadku,“ dodal. Aj seniori si 
na nové pravidlá už zvykli. „Je to lepšie, lebo si môžeme po-
kojne nakúpiť. Keď chodia aj mladí, pohybuje sa tu viac ľudí, 
čo môže byť nebezpečné,“ povedala dôchodkyňa z Brezovca. 
„Ja to vnímam veľmi kladne a páči sa mi, ako to zamestnanci 
obchodov regulujú, myslím si, že ľudia to aj dodržujú,“ dodal 
nakupujúci senior. 

Terasy aj ihriská boli prázdne
Okrem obchodov mestská polícia kontrolovala aj terasy či 
detské a športové ihriská v čase, keď bol na ne z preventív-
nych dôvodov vstup úplne zakázaný. „Na detských ihriskách 
nebol nikto. Terasy boli zabezpečené a tiež sa tam osoby ne-
zdržiavali. Na športoviskách a cyklochodníkoch sa v poobed-
ňajších hodinách vyskytovali hlúčiky mladých ľudí, ktorí mali 
rúška,“ konštatoval náčelník mestskej polície. Zároveň dodal, 
že platí Všeobecné záväzné nariadenie mesta o zákaze poží-
vania alkoholu. Mestská polícia plánuje kontroly vykonávať 
pravidelne.

redakcia; foto: redakcia

So skautmi bola občanov navštíviť aj TVDK. 
Pozrite si reportáž.
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I Mesto bolo na zasadnutí krízového štábu iniciátorom 
stretnutia pracovníkov sociálnych zariadení. „Požiadali 

sme našu nemocnicu, aby nám asistovala pri zavádzaní dô-
ležitých opatrení, ktoré majú chrániť našich zamestnancov 
aj klientov sociálnych zariadení,“ konštatoval Ján Prílepok,  
primátor mesta. 

Najdôležitejšie je správne používanie ochranných pro-
striedkov 
Pracovníčky sociálnych zariadení oboznámili s filtrovaním 
nemocnice a predviedli im presný postup pri umývaní a de-
zinfekcii rúk. Ukázali im aj ako správne narábať s ochrannými 
rukavicami, s prostriedkami ochrany tváre a očí, či s plášťom. 
„Pri obliekaní je určený presný správny postup. Je tam po-
trebná až deväťkrát dezinfekcia alkoholovým roztokom, keď 
si čistíme ruky aj rukavice. Keď infikovaný odev vyzliekame, 
tak dezinfekcia znova prebieha až deväťkrát,“ ozrejmila ná-
mestníčka pre ošetrovateľstvo dolnokubínskej nemocnice 
Alena Dudášová. Podľa jej slov je nesprávna manipulácia  
s ochrannými prostriedkami veľmi nebezpečná. „My – zdra-
votnícky personál sa musíme chrániť. Najviac chýb sa urobí 
práve, keď tie ochranné pracovné prostriedky dávame dole 
a vtedy nám hrozí, že sa aj my môžeme infikovať,“ dodala.  

Opatrenia prijalo aj zariadenie opatrovateľskej služby
V Zariadení opatrovateľskej služby na Obrancov mieru je mo-
mentálne 23 klientov. Pravidelne sa tam stretáva krízový tím, 
ktorý prehodnocuje preventívne opatrenia. Klientom odpo-

ručili nevychádzať zo zariadenia, takisto platí aj zákaz náv-
štev. „Pozastavili sme prijímanie nových klientov. Zvýšili sme 
a upravili dezinfekčný plán zariadenia a aj personálu. Doplnili 
sme skladové zásoby potravín a dezinfekčných prostriedkov 
tak, aby sme ich mali v prípade potreby dostatok,“ vysvetlila 
Eva Palugová, vedúca odboru sociálnych vecí a rodiny MsÚ. 
Klientom častejšie merajú tlak, teplotu a hladinu cukru v krvi. 
Vyčlenila sa aj samostatná izba pre prípad, že by bolo potreb-
né niekoho izolovať. „Doteraz sme nezaznamenali žiadne 
prejavy ani príznaky ochorenia,“ doplnila Palugová.

Majú aj krízový plán 
V Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb v Dol-
nom Kubíne rovnako robia všetko preto, aby sa ochoreniu 
vyhli. „Máme vypracovaný krízový plán ako budeme obsadzo-
vať miesta, kde budeme umiestňovať klientov s Covidom-19. 

foto: redakcia

Domovy sociálnych služieb prijali prísne epidemiologické a hygienické opatrenia, 
ktoré majú najviac ohrozenú skupinu seniorov ochrániť pred nákazou koronaví-
rusom. Veľká zodpovednosť teraz leží aj na pleciach zdravotníkov a sociálnych 
pracovníkov, ktorí sa o nich starajú. Dolnokubínska nemocnica práve pre týchto 
zamestnancov pripravila školenie s cieľom ukázať im správne používanie ochran-
ných pracovných prostriedkov. 

Školili pracovníkov  
domovov sociálnych služieb  



www.tvdk.sk23 – koronavírus

Samozrejme, zamestnancom prichádzajúcim do zamestna-
nia sa meria teplota. Našťastie, žiaden problém zatiaľ nebol. 
Stále dezinfikujeme spoločné priestory, upratovačky denno-
denne dezinfikujú izby a dvakrát za deň aj kľučky a madlá,“ 
vysvetlila Tatiana Nesvadbová, riaditeľka ZpS a DSS DK. Do 
zaradenia prišli aj posily, aby nahradili zamestnankyne, kto-
ré boli dočasne na PN. „Prijali sme na výpomoc kolegyne  
z centra sociálnych služieb Prameň z Matúškovej ulice, veľmi 
pekne im ďakujeme,“ objasnila riaditeľka ZpS a DSS DK.

Prijmú darované ochranné prostriedky
Zariadenie sa nebráni akejkoľvek pomoci v podobe ochran-
ných pracovných prostriedkov pre pracovníkov aj klientov. 
„Chcem zároveň poďakovať obyvateľom mesta, ktorí nám 
poslali ušité bavlnené rúška. Ak môžem poprosiť, prijmeme 
aj ďalšie, lebo takéhoto materiálu nikdy nie je dostatok, ďa-
kujem za všetkých pracovníkov aj obyvateľov zariadenia,“ 
dodala Nesvadbová.

redakcia; foto: redakcia

Ergoterapia ako účinná psycho-
terapia proti ochoreniam

Aj keď je Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 
na Ulici M. Hattalu pre návštevy uzavreté a vo väčšom počte 
sa tu nekonajú žiadne aktivity, našli sa spôsoby, ako seniorov  
v tejto situácii podporiť a zaujať rôznymi osožnými činnosťami.

I V zariadení sociálnych služieb v Dolnom Kubíne, kde všetci 
zamestnanci i klienti zariadenia  dodržiavajú preventívne 

opatrenia i zásady osobnej hygieny a nosia rúška, sú práve 
ochranné prostriedky potrebné vo väčšom počte. 

Svojpomocne sa pustili do šitia rúšok
Nespoliehali sme sa len na pomoc iných, ale vlastnými silami 
našich seniorov si rúška šijeme. Začali sme ich vyrábať ručne 
a neskôr sa nám v zariadení podarilo opraviť starší šijací stroj 
a seniorky šijú už na ňom. V tejto neľahkej situácii si spoloč-
ne pomáhame a aj takýmto spôsobom sa seniori zariadenia 
snažia zabrániť šíreniu koronavírusu. Touto cestou sa chce-
me veľmi pekne poďakovať Gabriele Matkulčíkovej za poda-
rované látky a nití, ktoré sme pri šití rúšok použili. 

Martina Mäsiarová, sociálna terapeutka ZPS a DSS DK

Na 3D tlačiarni vyrába štíty pre 
zdravotníkov 

Vďaka učiteľovi zo Strednej odbornej školy polytechnickej 
(SOŠP) v Kňažej má 3D tlačiareň svoje využitie aj počas núte-
ných prázdnin. Denne na nej tlačí nedostatkové komponenty 
na ochranné štíty pre zdravotníkov.

I Za jeden deň dokáže vyrobiť tri alebo štyri, robí ich popri 
svojej práci na doma. „Model je voľne šíriteľný, stiahli sme 

ho z internetu. Bol veľmi dobre spravený a nastavenie bolo 
tiež veľmi rýchle. Vyrábať to plánujeme prakticky dovtedy, 
kým bude o to záujem, čiže stále nevieme dokedy,“ povedal 
Juraj Vraňák, učiteľ SOŠP Kňažia. 

Škola sa do pomoci zapojila bez váhania 
Podľa riaditeľky školy Adriany Bellovej začali tlačiť kom-
ponenty do ochranných štítov na podnet primátora mesta. 
„Máme veľmi ochotného kolegu, ktorý si 3D tlačiareň zobral 
k sebe domov, aby mohol tlačiť neustále. S pomocou primá-
tora sme doposiaľ vyrobené štíty pridelili všade tam, kde boli 
potrebné a v tlači pokračujeme ďalej,“ dodala. V kombinácii 
s rúškami dávajú ochranné štíty zdravotníkom a ďalším pra-
covníkom oveľa väčšiu istotu a ochranu pred nakazením od 
potencionálnych nosičov vírus

Štíty rozdali miestnym zariadeniam
Výroba jedného kusu učiteľovi trvá do štyroch hodín. Takto 
vytlačiť sa už podarilo okolo 50 plastových úchytov. Samot-
né ochranné kryty, ktoré sa na ne upevňujú dostalo mesto 
do daru. „Ochranné kryty bezplatne poskytol Dalibor Slavík 
z iniciatívy Kto pomôže Slovensku. Ochranné štíty sa distri-
buovali zamestnancom sociálneho odboru a používajú ich  
v zariadeniach pre seniorov a v zariadeniach pre ľudí bez prí-
strešku. Ďalej boli rozdané aj mestskej polícii, zamestnancom 
mesta, ktorí sa starajú o dezinfekciu verejných priestorov  
a pár kusov dostalo i karanténne stredisko na Gäceli,“ vysvet-
lil Peter Jonák z iniciatívy Tvoj Kubín: Tvoje mesto. 

3D tlačiareň používajú v rámci vyučovania
Stredná odborná škola disponuje dvoma 3D tlačiarňami, 
no momentálne je funkčná len jedna. „Keď sa chlapci učia 
programovať, tak na 3D tlačiarni si majú možnosť vytlačiť to, 
čo naprogramovali. Vytvoria to v realite bez toho, aby to mu-
seli vyrábať na sústruhoch alebo frézach, kde je ten materiál 
drahší a aj spracovanie je náročnejšie. 3D tlač to spraví veľ-
mi rýchlo a za pomerne nízke náklady,“ ozrejmila riaditeľka 
SOŠP Kňažia.

redakcia
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Nedodržanie ustanovení ÚVZ SR a závady hláste na MsP Dolný Kubín      159.
Prípadné otázky môžete smerovať na infolinku mesta na tel. čísle: 0915 049 407.

 OTVORENIE DETSKÝCH
IHRÍSK OD 13. 5. 2020

POVINNOSTI OSÔB SPREVÁDZAJÚCICH DETI:

obmedzený počet súčasne sa hrajúcich detí (odporúčanie pre rodičov zabezpečiť
odstup detí v okruhu 2 metrov)
povinnosť nosenia rúšok v zmysle aktuálne platného opatrenia Úradu verejného
zdravotníctva SR
povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti zabezpečiť, aby sa deti
fyzicky minimálne kontaktovali
povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti mať so sebou prostriedok na
dezinfekciu rúk
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www.dolnykubin.sk

09:00 - 20:00 HODINY

POVINNOSTI MESTA DOLNÝ KUBÍN AKO PREVÁDZKOVATEĽA:

vykonáva dezinfekciu denne 
pred otvorením priestor uprace, piesok prehrabe,  očistí  a vydezinfikuje dotykové
plochy  jednotlivých herných zostáv
raz za týždeň pieskovisko preleje pitnou vodou 
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OTVORENÉ DETSKÉ IHRISKÁ V 1. FÁZE:

Banisko: Chočská 1526
Brezovec: Nemocničná (areál bývalej ZŠ), Žihadielko  
Staré mesto: A. Slobody 1893, Matúškova 1643
Bysterec: Okružná 2060, Bysterecká 2066, Zochova, Fučíkova, SNP   
Záskalie: pri COOP Jednote 
Kňažia: Kňažská pri ZŠ
Medzihradné: Medzihradská 
Mokraď: Kolónia
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