Kubín
Zmeškalov dom prechádza renováciou interiérových
priestorov, budova má bohatú históriu

Schválili skoro dva milióny eur na investície

Financie pôjdu do pozemkov, komunikácií, osvetlenia,
budov, športovísk, detských ihrísk či prípravy projektov.

Hasiči sa onedlho vrátia do svojej stanice

Dokončeniu jej rekonštrukcie bránil el. stĺp, ktorý sa
konečne po deviatich rokoch podarilo preložiť.

Pôvodne panský Hotel Slávia v roku 1941 odkúpila evanjelická cirkev. Rekonštrukciu realizujú na
prvom poschodí budovy. Cieľom je vytvoriť reprezentatívny priestor pre súkromné aj verejné akcie.
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Interiér ikonickej budovy
v centre rekonštruujú
Kedysi hotel Slávia či osvetový dom v centre mesta – momentálne známy ako Zmeškalov dom - zvnútra rekonštruujú. Evanjelický cirkevný zbor chce budove vrátiť kultúrny a historický charakter, jej interiér plánujú skultúrniť a vniesť mu estetickosť.

foto: redakcia
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„Vidíme tu veľký potenciál, pretože dom je na námestí, pričom je veľmi blízko obidvoch kostolov, je neďaleko mestského úradu a celkovej infraštruktúry mesta. Myslíme si, že
je to výhodný priestor pre kultúrne podujatia, svadby, kary,
rodinné oslavy a akékoľvek iné spoločenské akcie. Chceme,
aby sme to dobre zrekonštruovali a mohlo to slúžiť všetkým
občanom a nášmu mestu,“ ozrejmila zámer rekonštrukcie
zborová dozorkyňa Zuzana Kubačková.
V minulosti dom slúžil rôznym účelom
Hotel Slávia bol postavený ešte za čias Rakúsko-Uhorska ako
panský hotel. V jeho veľkej dvorane sa odohrávali predstavenia ochotníckeho divadla, bály a iné spoločenské akcie, neskôr tam vzniklo aj kino. V roku 1941 evanjelická cirkev ako
jedna z troch uchádzačov o túto budovu dala sídlu Tatrabanky ponuku vo výške 450-tisíc korún slovenských. Ich ponuka
bola najvyššia a cirkvi sa podarilo aj vďaka pôžičkám od spoluveriacich budovu kúpiť. „Cirkev postupne splácala pôžičky, až kým neprišlo k politickému zvratu v roku 1948. V apríli
1949 došlo k zrekvirovaniu tejto budovy na príkaz Okresného
akčného výboru národného frontu v Dolnom Kubíne. Evanjelici prišli o túto vzácnu nehnuteľnosť, ku ktorej sa vrátili až po
opätovnej zmene politických pomerov v rámci reštitúcií,“ povedal predsedajúci evanjelický a. v. farár Rastislav Stanček.
Budova si v minulosti prešla viacerými rekonštrukciami a rôznymi spôsobmi využitia. Sídlo tu malo kino, založila sa tu aj
Oravská knižnica. „Chodili tam čitatelia a neskôr sa zriadila
aj izba revolučných tradícií. Starší pamätníci si môžu zaspomínať, že tu bolo centrum voľného času Domček a pod týmto
názvom sa nehnuteľnosť aj dlhodobo zaužívala,“ dodal Rastislav Stanček.

www.dolnykubin.sk

Mohli by sa tam konať verejné aj súkromné akcie
V apríli začali práce na prvej etape rekonštrukcie, v rámci
ktorej by malo prejsť kompletnou renováciou prvé poschodie budovy. V hlavnej spoločenskej sále už spravili niektoré
úpravy, no plánujú pokračovať a vrátiť jej estetiku, keďže
stále nesie znaky socializmu. Zatiaľ vymenili časť podlahy
a miestnosť zväčšili kvôli lepšiemu umiestneniu stolov, zároveň vymenili staré akumulačné pece za infražiariče. „Chceme zaplniť „dieru“ v meste a priniesť možnosť, aby si ľudia
mohli zabezpečiť vlastný catering, aby tie priestory mali lacnejšie a zároveň im môžeme poskytnúť komorné kultúrne
prostredie. Chceli by sme sa opäť uchádzať, aby sa tu mohli
robiť akcie ako Hviezdoslavov Kubín či Hudobná jeseň. V budúcnosti by sme sa radi hlásili aj o adventné koncerty, ktoré robí 2. program RTVS pred Vianocami,“ povedala Zuzana
Kubačková. Počas prvej fázy opráv chcú k spoločenskej sále
dotvoriť príručné miestnosti ako šatne, banketovú miestnosť
či obslužnú kuchyňu. „Chceli by sme tam vybudovať kuchyňu so sociálnym zariadením, kde by si mohol personál alebo cateringové spoločnosti zložiť alebo pripraviť potraviny,
prípadne niečo poumývať. Banketovú miestnosť pre rodinné
oslavy plánujeme urobiť z priestorov, kde bola kedysi izba
revolučných tradícií. Je tam nádherný výhľad na Choč a celé
Hviezdoslavovo námestie, čím je miestnosť veľmi atraktívna,“ vysvetlila zborová dozorkyňa.
Vstupnú predsieň plánujú prerobiť komplexne
Pandemická situácia im umožnila prerábať interiér bez toho,
aby sa obmedzila prevádzka základnej umeleckej školy a nájomcov obchodných prevádzok. Vo foyeri sa vybudujú nové
sociálne zariadenia a tiež WC pre imobilných. Pribudne aj
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bufet s kuchynkou. „Potom urobíme tiež šatne, ktoré tu veľmi
chýbajú, kedysi tu boli, ale za socializmu sa zrušili. Plánujeme úplne zrekonštruovať podlahy, možno schodištia, aby bol
vstup krásny a impozantný, aby sa ľudia, ktorí prídu, pozerali
na kus nádherného priestoru,“ ozrejmila Zuzana Kubačková.
Sponzorom chcú recipročne ponúknuť benefity
Na začiatočné práce si vyčlenili 30-tisíc eur, no ich finančné
prostriedky sú obmedzené a preto by o pomoc chceli požiadať sponzorov, ktorí im pomohli aj s rekonštrukciou fary či
kostola. O možnej spolupráci jednajú aj s mestom. „Ak by
bolo mesto ochotné nám pomôcť pri financovaní opravy
hlavnej sály a možno príručných priestorov, tak sme otvorení
spolupráci. Samospráva bude onedlho rekonštruovať mestské kultúrne stredisko (MsKS) a práce budú trvať dosť dlho.
My sme ochotní tieto zrekonštruované priestory ponúknuť
mestu recipročne s tým, že by sa z hodnoty nájmu odpočítal
obnos, ktorý by nám v tomto čase poskytli na opravy,“ povedala Zuzana Kubačková. Podľa jej slov by sa tak počas rekonštrukcie MsKS kultúra v meste nezastavila, keďže by sa na to
mohol využívať práve tento priestor. O sponzorský príspevok
skúšajú požiadať aj občanov mesta a spoluveriacich. Darca

Na Matúškovej ulici prerábajú
potraviny a opravujú chodník
Obchod spoločnosti Dobrota Orava na Matúškovej ulici prerábajú. Budovu zbúrali a na jej mieste vybudujú novú predajňu.
Pri vjazde do pekárne je zatiaľ zriadená dočasná pobočka, kde
si zákazníci môžu kúpiť výrobky spoločnosti. Nové potraviny
plánujú otvoriť už v septembri tohto roka.

dostane darovaciu listinu, ktorá ho v budúcnosti bude oprávňovať, aby si darované finančné prostriedky odpočítal z potenciálnych služieb, ktoré bude na mieste využívať. „Bližšie
informácie k spôsobu, ako nám môžu spoluobčania pomôcť
a zároveň dostať darovací list, ktorý ich bude oprávňovať na
zlacnené služby v budúcnosti, budú na facebookovej stránke
Evanjelický Kubín, prípadne na evanjelickej fare, kde sa k nim
dostanú počas pracovnej doby,“ doplnila zborová dozorkyňa.
Súčasťou renovácie bude aj zmena názvu budovy
Domu chcú buď prinavrátiť pôvodné pomenovanie alebo vymyslieť názov, ktorý by sa viazal s historickými osobnosťami
alebo udalosťami. „Budeme robiť brainstorming nápadov,
ktoré by najlepšie odrážali historickosť a charakter tejto budovy. Dúfame, že sa nám podarí vybrať ten najlepší a myslím,
že zatiaľ má najväčšie šance práve historický názov, ktorý tu
bol ako hotel Slávia. Samozrejme, nebude to už hotel, bude
to mať nejaký iný prívlastok, no o tom ešte nie je celkom rozhodnuté,“ dodala Zuzana Kubačková. Prvú etapu rekonštrukcie budovy by chceli ukončiť do konca tohto roka, no bude to
závisieť aj od finančných prostriedkov.
redakcia
hlavne do častí, kde nie sú predajne potravín, a tak si inak
nemajú možnosť zakúpiť čerstvé pečivo či cukrárske výrobky. Podarilo sa nám vytipovať ďalšie lokality, kde sme predaj
rozšírili a ohlasy sú pozitívne. Dokonca dnes uvažujeme aj
o ďalšom rozšírení tejto formy predaja,“ povedal M. Kytka.
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Spoločnosť chce vybudovať predajňu, ktorá bude spĺňať
najmodernejšie požiadavky a prinesie zákazníkom zvýšený komfort. „Zároveň chceme zachovať koncept pôvodnej
predajne, čiže bude to podniková predajňa našich výrobkov
plus predajňa potravín, samozrejme, aj v spolupráci s lokálnymi výrobcami. Budeme ponúkať miestne špeciality, ktoré
zákazníci poznajú už z tej pôvodnej predajne,“ ozrejmil výkonný riaditeľ Dobrota Orava Michal Kytka.
Pri predajni bude už plnohodnotný chodník
Súčasťou rekonštrukcie predajne je aj úprava chodníka. Spoločnosť vybuduje nový so šírkou meter a pol. Po dokončení
pôjde komunikácia do správy mesta. „Chodník, ktorý bol
pri tej pôvodnej budove, mal šírku len nejakých osemdesiat
centimetrov, čo dnes už nevyhovuje technickým parametrom
a požiadavkám. Preto sme odkrojili z nášho pozemku a vybudujeme tam pekný, široký chodník. Tento chodník potom
odovzdáme mestu do správy, úzko v tomto spolupracujeme.
Aj tá dočasná predajňa je umiestnená na mestskom pozemku, vyšli nám aj v tomto prípade v ústrety,“ povedal výkonný
riaditeľ Dobrota Orava.
Obyvateľom Baniska je k dispozícii iba pojazdný obchod
Pre občanov z Baniska bola táto predajňa najbližšie, momentálne tam využívajú formu pojazdného predaja. Mobilná predajňa jazdí po celom regióne, v okolí Dolného Kubína a tiež
do Ružomberka. „Takto môžeme prísť priamo za zákazníkmi

Návrhy im robil známy architekt
Nový obchod by mal byť rozlohou dvakrát väčší ako ten predošlý a bude to jednopodlažná predajňa samoobslužného
typu. „Pri navrhovaní budovy sme spolupracovali s pánom
architektom Kubinom, ktorý, bohužiaľ, už nie je medzi nami,
no v tom návrhu pokračuje jeho rodina. Sme radi, že touto
cestou aspoň zanecháme odkaz na významného občana
mesta Dolný Kubín,“ vysvetlil Michal Kytka. V roku 2017 došlo
k zmene majiteľa spoločnosti Rusina, a tak sa postupne zmenil aj jej názov na Dobrota Orava. Do budúcna plánujú aj rozšírenie sortimentu. „Tým názvom vyjadrujeme to, že chceme
byť lokálna pekáreň. Hrdo sa hlásime k tomuto regiónu, preto je aj v názve Orava a zároveň sme chceli, aby to evokovalo
niečo dobré. So zmenou názvu chceme ďalej postupovať tým
smerom, že budujeme nové priestory, výrobné kapacity, modernizujeme výrobné technológie a chceme postupne prinášať aj nové výrobky,“ doplnil výkonný riaditeľ Dobrota Orava.
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Poslanci zapojili do rozpočtu
takmer dva milióny eur
Na online rokovaní mestského zastupiteľstva vo štvrtok 22. apríla schválili dolnokubínski poslanci návrh zmeny rozpočtu mesta. Ten ráta so zapojením takmer dvoch miliónov eur z rezervného
fondu. Ide o celý prebytok hospodárenia mesta z minulého roka.
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Finančné prostriedky budú smerovať
do všetkých mestských častí Dolného Kubína. O ich presnom rozdelení
rokovali poslanci na viacerých stretnutiach počas troch mesiacov. Pozrime
sa spoločne na tie najvýznamnejšie
investície. „70-tisíc eur máme vyčlenených na nákupy pozemkov pre mesto
Dolný Kubín, ďalšie prostriedky idú do
našich materských, základných a umeleckých škôl v celkovom objeme 100-tisíc eur. Tieto prostriedky budú rozdelené na odporúčanie komisie školstva.
Veľkou investíciou za 350-tisíc eur, ktorá
sa dotýka školstva, je aj rekonštrukcia
vstupu a vjazdu k Základnej škole Petra
Škrabáka na Brezovci. Je to posledná
základná škola, kde nemáme vyriešený
bezpečný príchod a odchod detí a tiež
pohyb učiteľov a zásobovania. Benefitom investície je aj vznik nových, viac
ako tridsiatich, parkovacích miest, ktoré sú v tejto lokalite veľmi potrebné,“
vysvetlil primátor Ján Prílepok.
Rekordná investícia do komunikácií
V roku 2021 chce samospráva investovať takmer jeden milión eur do opravy
ciest a chodníkov. Ide o rekordnú sumu,
ktorá sa dotkne viacerých miestnych
komunikácií. Niektoré z nich na svoju
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opravu čakajú desiatky rokov. „Tieto
investície nechceme robiť vo volebnom
roku, keď ich budú robiť úplne všetci.
A keďže na budúci rok nás čakajú voľby nielen v mestách a obciach, ale aj
v samosprávnych krajoch, dá sa predpokladať, že aj ceny, dostupnosť služieb a ich kvalita môžu byť horšie. Preto
sa na tieto práce sústredíme už teraz.
Najvýznamnejších opráv sa dočkajú ulice Pelhřimovská, Dukelských hrdinov,
Obrancov mieru a MDD. Taktiež to bude
veľká rekonštrukcia cesty na Beňovej
Lehote, na Záskalí a na Banisku. Veľkou
investíciou napríklad v Starom meste je
vybudovanie úplne nového, dlhé desaťročia chýbajúceho chodníka od Tesca
smerom na Štrbičný jarok. Vyčlenili
sme aj prostriedky na projektovú dokumentáciu pre ďalší nový chodník v ms.
časti Mokraď, ktorý by mal viesť k požiarnej zbrojnici,“ objasnil J. Prílepok.
Peniaze aj na prípravu projektov
Rekonštruovať tiež budú napríklad aj
klientske centrum mestského úradu
či strechu bývalej Materskej školy Odbojárov. Mesto chce tiež pokračovať
v opravách a rozširovaní detských ihrísk
a športovísk i svetelnej infraštruktúry.
„Chceme vybudovať roky chýbajúce
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verejné osvetlenie na ceste ku cintorínu
a kostolu na Kňažej, taktiež by sme
chceli vyriešiť zavlažovanie futbalového
trávnika na letnom štadióne. Sústrediť
sa chceme aj na projekty. Časť finančných prostriedkov je alokovaná aj na
prípravu projektov, aby sme boli pripravení čerpať prostriedky či už z Plánu obnovy alebo z eurofondov, dotácií
a grantov,“ doplnil primátor.
Novovznikajúca ulica M. M. Hodžu
Na aprílovom mestskom zastupiteľstve
poslanci schválili aj názov novovznikajúcej ulice na Brezovci nad Základnou
školou Petra Škrabáka. Ulica dostala
názov po Michalovi Miloslavovi Hodžovi. Ulicu M. M. Hodžu odporučila názvoslovná komisia a všeobecná zhoda
bola aj medzi jej budúcimi obyvateľmi.
„Chceli sme tomu dať logiku a postupnosť. Vychádzali sme z toho, ako sú ulice v tejto lokalite pomenované. Spodná
ulica v tom rade je Ľudovíta Štúra, potom je ulica Martina Hattalu, tak nám
logicky vyšlo, že ďalší dejateľ by mohol
byť M. M. Hodža,“ ozrejmil poslanec
MsZ a predseda Výboru Brezovec Ján
Dobák.
redakcia

Vďaka reakcii
mestskej polície
nedošlo k nešťastiu
Pracovníčka ms. polície kamerovým systémom spozorovala vo štvrtok 18. marca
dym z bytového domu na ulici Radlinského. Hliadka na mieste zistila, že v pivničných priestoroch horí, pričom sa tam nachádzal aj muž, ktorý oheň založil.
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Policajti s pomocou obyvateľov bytovky uhasili oheň ešte pred príchodom hasičov. „Vyslaná hliadka zistila,
že v pivničných priestoroch neuzam
knutého bytového domu sa nachádza
neznáma osoba. Keďže jej bola zima,
založila si tam oheň, pálila handry
a papiere. Oheň bol uhasený vodou od
obyvateľov bytovky. Osoba sa nadýchala splodín, tak bola okamžite vyvedená
na čerstvý vzduch,“ vysvetlil náčelník
mestskej polície Dušan Medzihradský.

Napriek chladnému
počasiu zakvitla
kvetinová výsadba
S príchodom jari začala mesto skrášľovať nová kvetinová výsadba. V záhonoch
v rôznych častiach mesta kvitnú tisícky
cibuľových kvetov, ktoré samospráva
vysadila šetrným spôsobom ešte v roku
2019. Minulý rok k nim navyše pridali
ďalšie štyri záhony.
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„Veľký záujem obyvateľov mesta
o vysadené cibuľoviny nás presvedčil, aby sme v zámere pokračovali. Nové
záhony sú v Parku Pavla Bujnáka, pri
Gymnáziu P. O. Hviezdoslava, pri pamätníku Janka Matúšku a pri obchod-

Zachránili život mužovi bez domova
Vďaka zásahu mestskej polície sa podarilo zachrániť muža, ktorý sa mohol
v pivnici aj udusiť. Za pomoc pri záchrane života a pri eliminácii škôd na majetku dostali policajti od mesta ďakovný
list. „Som rada, že to vedenie ocenilo
a že naša práca nie je zbytočná. Mne sa
zdalo, že tam vidím nejaký dym, ktorý
nebol ani moc vysoko, ani nízko. Tak mi
napadlo, či tam náhodou niečo nehorí,
kontaktovala som teda hliadku, aby to
išli preveriť,“ opisuje začiatok záchrannej akcie pracovníčka mestskej polície
Daniela Sotoniaková. „Po vojdení do
pivničných priestorov sme našli muža,
vyzvali sme ho, aby okamžite opustil
priestor, no bol dezorientovaný. Sám
nevládal, tak sme ho vyšikovali von.
V rohu bol už malý ohník, kde okrem papierov horeli aj handry, ktoré si tam naskladal. Keby sa to ďalej rozšírilo aj na
nábytky, bol by to ešte väčší problém,
ale zachrániť život je prvoradé,“ doplnil
pracovník ms. polície Igor Čerňan.
nom dome na Radlinského ulici,“ ozrejmil Miroslav Kosmeľ z odboru dopravy,
miest. hosp. a cest. ruchu na MsÚ.
Kvety sadili do trávnatých porastov
V minulom roku takto vysadili ďalších
18-tisíc cibuľovín, ktoré tvoria prevažne tulipány, narcisy, modrice a krokusy.
Kvety začali kvitnúť v marci a mesto by
mali skrášľovať do konca mája. Aj tieto
rastliny vysádzali modernou šetrnou
metódou. „Ide o výsadbu do trávnika,
keď je trávnik mechanicky podvihnutý železnými kotúčmi a pod drn, ktorý
sa takto vytvorí, sa vložia cibuľoviny.
Trávnik sa vráti naspäť a až do kvitnutia v jarných mesiacoch stále vyzerá ako
bežný trávnik. Rovnako po odkvitnutí
kvietkov sa znova javí ako klasický trávnik a je možné ho normálnym spôsobom využívať,“ vysvetlil M. Kosmeľ.
V meste je dohromady deväť kvetinových záhonov s cibuľovinami
Tieto porasty vydržia v dobrom stave
tri roky. „Po troch rokoch sa záhon buď
opätovne presadí alebo sa na ďalšom
trávniku na inom atraktívnom mieste
vytvorí nový záhon,“ doplnil Miroslav
Kosmeľ. V roku 2019 sa mesto pri nákupe kvetov s dodávateľmi dohodlo na
zľave. „Vtedy sme vysadili 25-tisíc kusov cibuľovín a celkové náklady na výsadbu a sadenický materiál nepresiahli
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Policajti podľa totožnosti zistili, že išlo
o 45-ročného muža bez domova, ktorý
je občanom mesta Dolný Kubín a prišiel
o zamestnanie. Vzhľadom na krízovú
situáciu mu bolo umožnené prespať
v Nocľahárni STOP-ŠANCA. Sociálnu
pomoc mu poskytli pracovníci z odboru
sociálnych vecí a rodiny na mestskom
úrade.
redakcia; foto: Mestská polícia DK
sumu 5000 eur. V roku 2020 sme zasadili 18-tisíc kvetov s nákladmi vo výške
5300 eur,“ dodal Miroslav Kosmeľ. Pred
dvomi rokmi samospráva takto vysadila
kvety na ploche 270 metrov štorcových,
minulý rok k tomu pribudli záhony na
ploche 240 metrov štorcových.

Okrem záhonov s cibuľovými kvetmi sa
v meste bežne v máji vysádzajú aj letničky, ktoré kvitnú až do jesene. Po nich
nasledujú dvojročné rastliny, ako sú napríklad sirôtky.
text a foto: redakcia
Pozrite si rozkvitnutý Kubín
v krátkom videu.

www.tvdk.sk

V máji roku 2017 odchádzali dolnokubínski hasiči zo svojej čiastočne zrekonštruovanej stanice
kvôli zavŕšeniu stavebných prác. Tie mali trvať niekoľko mesiacov, no opäť sa natiahli na niekoľko
rokov. Prvý termín kompletnej rekonštrukcie stanice Hasičského a záchranného zboru v Dolnom
Kubíne, ktorá patrí Ministerstvu vnútra SR, mal byť už v roku 2013.
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Na stavbe sa vystriedali traja zhotovitelia. Dvaja z nich rekonštrukciu
nedokončili. Ten posledný prevzal stavenisko koncom minulého roka a veci
sa dali do pohybu. Stĺp elektrického
vedenia, kvôli ktorému zastali práce na
budove, sa koncom marca po dlhých
rokoch konečne podarilo preložiť. „Na
tento deň sa čakalo v podstate deväť
rokov, pretože už v roku 2012 sme vydali súhlasné stanovisko na prekládku
elektrického vedenia nízkeho napätia
kvôli rekonštrukcii hasičskej stanice.
Celé sa to veľmi dlho naťahovalo, pretože komunikácia s investorom aj stavebníkom bola zdĺhavá, ani my sami
sme nevedeli, čo všetko sa deje, prečo
je to celé zaseknuté. My sme boli naozaj
už pred deviatimi rokmi pripravení prekládku zrealizovať. Aj keď bola podpísaná zmluva, tak stavebník sa nehlásil,
ozval sa až po piatich rokoch s tým, že
chce pristúpiť k rekonštrukcii, ale vtedy už naše vyjadrenia neboli platné,
lebo tu došlo k nejakým technickým
zmenám. Potrebovali sme novú projektovú dokumentáciu. Tú stavebník aj
vypracoval, poslal nám ju, opäť to bolo
odsúhlasené, ale prestal s nami komunikovať. Následne došlo k výmene

www.dolnykubin.sk

stavebníka, teraz je nový, ktorý s nami
bez problémov komunikuje a dôkazom
toho je aj to, že sa pristupuje k prekládke,“ vysvetlil Miroslav Gejdoš, hovorca
Stredoslovenskej distribučnej, a. s.
Zdemontovali dva stĺpy, nahradili ich
jedným silnejším
Elektrický stĺp blokoval vstup hasičskej
techniky do zrekonštruovaných garáží
stanice. Jeho prekládku zaplatilo ministerstvo vnútra, stálo ho to 20-tisíc eur.
„Stĺp, ktorý bol posledný, zdemontovali
úplne. Stĺp na ľavom kraji stanice nahradili novým, ktorý má už také statické
vlastnosti, aby mohol byť v sieti posledný,“ doplnil Miroslav Gejdoš.
Kompletná rekonštrukcia za takmer
1,5 milióna eur
Prestavba a dostavba hasičskej stanice je hradená z prostriedkov štátneho
rozpočtu. Za vykonané rekonštrukčné
a stavebné práce ministerstvo vnútra
doposiaľ zaplatilo viac ako 1 300-tisíc eur. Zmluvná cena na dokončenie
stavebných prác predstavuje takmer
177-tisíc eur. K celej rekonštrukcii dal
stanovisko aj tlačový odbor Ministerstva vnútra SR: „Investičnú akciu Pre-
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stavba a dostavba Hasičskej stanice v D.
Kubíne plánovalo Ministerstvo vnútra
SR realizovať z prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu Regionálny
operačný program v programovacom
období 2007 - 2013. Stavebné práce sa
na základe uzavretej zmluvy o dielo začali realizovať v roku 2011. Od zmluvy
s dodávateľom Ministerstvo vnútra SR
v roku 2013 odstúpilo. V roku 2014 bol
vyhlásený nový proces verejného obstarávania, ktorý však nebol úspešný.
Keďže operačný program končil, nebolo
možné v rámci stanoveného časového
obdobia investičnú akciu zrealizovať,
a teda čerpať finančné prostriedky EÚ.
Ďalšie verejné obstarávanie bolo vyhlásené v roku 2015 a v máji 2017 bola uzatvorená zmluva o dielo so spoločnosťou
Energetika stavebníctvo financovanie,
a. s. V čase realizácie stavebných prác
touto spoločnosťou požadovala SSE
Distribúcia, a. s. zmenu technického riešenia prekládky elektrického vedenia,
a to aj napriek tomu, že technické riešenie odsúhlasili v rámci vypracovávania
projektu stavby. To malo za následok
prepracovanie projektovej dokumentácie a nacenenie nového technického
riešenia, keďže SSE Distribúcia, a. s.

foto: redakcia

Stĺp pred stanicou preložili,
hasiči sa čoskoro vrátia

určila aj zhotoviteľa prekládky prípojky. V dôsledku toho došlo k zdržaniu
pri prekládkach vodovodnej a kanalizačnej prípojky, spevnených plôch
a oplotenia, ktoré sa nedali vykonať bez
realizácie elektrickej prípojky. Nakoniec
spoločnosť Energetika stavebníctvo financovanie, a. s. v roku 2019 od zmluvy
o dielo odstúpila. Následne bolo potrebné doriešiť podmienky a spôsob
odovzdania a prevzatia nedokončenej
stavby. So súčasným zhotoviteľom
JK - REZOSTAV s. r. o. z Dolného Kubína

uzatvorilo Ministerstvo vnútra SR zmluvu o dielo dňa 16. októbra 2020.“

OVS pripravuje
odkanalizovanie
Párnice a Žaškova

a samozrejme ideme robiť kanalizáciu
pre občanov, čiže súčasťou sú aj kanalizačné prípojky, ktorými pripojíme skoro
2100 obyvateľov,“ doplnil Marcel Bakoš.

Koncom februára prišlo Oravskej vodárenskej spoločnosti rozhodnutie, že jej
ministerstvo životného prostredia schválilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu - Kvalita
životného prostredia, v celkovej výške
18 miliónov eur, na výstavbu kanalizácie
v Párnici a Žaškove. Ak všetko pôjde podľa plánu, odkanalizovanie dvoch obcí by
malo byť realitou do konca roka 2023.
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„Momentálne sme v štádiu prípravy
žiadosti. V rámci súčinnosti sme nastavili harmonogram tak, že v septembri by sme chceli začať výstavbu. Je to
predpokladaný harmonogram, ešte
všetko nie je uzavreté. Závisí to od následnej prípravy, ako sa nám to podarí,“
vysvetlil Marcel Bakoš, výrobno-technický riaditeľ OVS, a. s.
Chcú vybudovať takmer 30 km sietí
Projekt výstavby kanalizácie na dolnej
Orave ministerstvo pred niekoľkými
rokmi najskôr neschválilo. Teraz ho
opätovne prehodnotilo a posunulo
do financovania. Oravská vodárenská
spoločnosť má za sebou už dva veľké
projekty podobného rozsahu v okrese Námestovo. Aj to mohlo prispieť
k schváleniu projektu. „Ide o vybudovanie verejnej splaškovej kanalizácie pre
občanov obcí Žaškov a Párnica. Projektom ideme vybudovať 23 kilometrov
gravitačnej kanalizácie, 7 kilometrov
výtlačného potrubia, čiže to predstavuje dokopy skoro 30 kilometrov sietí.
Súčasťou je aj 6 čerpacích staníc odpadových vôd, ktoré to prečerpajú na
existujúcu čistiareň v Dolnom Kubíne

Jún 2021 ako predpokladaný termín
návratu hasičov
Všetky stavebné práce by mali byť
ukončené koncom mája tohto roka.
Dolnokubínski hasiči by sa tak mohli do
svojich priestorov vrátiť už v júni. „V súčasnosti sa dokončujú práce vo vnútorných priestoroch, následne sa bude realizovať prekládka kanalizácie a úprava
spevnených plôch a vonkajších priesto-

Projektová dokumentácia má viac
ako 10 rokov
Pre Párnicu a Žaškov ide o najväčšiu
investíciu do infraštruktúry v ich novodobej histórii. Na kanalizáciu však
vodárenská spoločnosť nebude môcť
napojiť úplne všetky domácnosti. Keď
že projektová dokumentácia má viac
ako 10 rokov, chýbajú v nej práve novostavby rodinných domov mimo zastavaného územia, ktoré tvoria okolo 10%
všetkých domácností. Obce však chcú
hľadať riešenia vo vlastných rozpočtoch alebo ďalších projektoch. „Je to
veľmi potešujúca správa, lebo tá absencia kanalizácie je citeľná a neznesiteľná.
Obec sa rozrastá a aj každý stavebník,
ktorý chce prísť do obce, sa zaujíma
o to, či je tu kanalizácia. Osobne ma
mrzí, že niektoré časti sa nenachádzajú v projekte. Je to preto výzva pre nás,
pre predstavenstvo a zastupiteľstvo
obce, aby sme to doplnili projektami
a pracovali na dopojení aj častí, ktoré
boli obídené a o ktoré sa nám rozrástla
obec od roku 2010, keď bola spracovaná
dokumentácia,“ uviedol starosta Párnice Ján Hančiak. „Konečne sa podarilo,
že uvedený projekt bol preklasifikovaný
z neschválenej žiadosti na schválenú.
Pretože kanalizácia je v súčasnej dobe
už nevyhnutnosť, nie luxus. Ukladanie
odpadových vôd do žúmp je také provizórne riešenie. Počítame, že na kanalizáciu by sa mohlo napojiť cca 90%
domácností. Za desať rokov nám tu
pribudli aj ďalšie novostavby, ktoré pod
tento projekt nespadajú, pretože nebudú definované ako oprávnené výdavky.
Tie budeme musieť riešiť potom zvlášť,“
dodal starosta Žaškova Milan Pavlovčík.
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rov. Po ukončení odovzdávacieho
a preberacieho konania bude následne
zvolané kolaudačné konanie. Objekt
bude možné užívať až po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia,“
informoval tlačový odbor Ministerstva
vnútra SR. Dolnokubínsky hasičský
a záchranný zbor využíva od mája 2017
náhradné administratívne priestory na
Radlinského ulici a zásahová jednotka
spolu s hasičskou technikou sa nachádza v Oravskej Porube.
redakcia

Obce sa zmenia na staveniská
Práce na výstavbe kanalizácie prinesú
do oboch obcí počas dvoch rokov viaceré dopravné obmedzenia a výrazne
ovplyvnia život obyvateľov. „Prakticky ide v celom rozsahu o zemné práce
v celom intraviláne obidvoch obcí. Dotkne sa ich to značne. Budú rozkopané
miestne cesty, štátne cesty I., II. a III.
triedy. Samozrejme v extravilánoch,
tam ideme do súkromných pozemkov,
do rolí. Ten zásah je dosť významný. Rekonštrukciu bude realizovať vysúťažený
zhotoviteľ,“ uviedol výrobno-technický
riaditeľ OVS, a. s. „Určite budú nejaké
obmedzenia v doprave, možno aj na nejaký čas sa bude dať dostať k niektorým
rodinným domom len peši. Budeme to
musieť vydržať. Zaoberáme sa s tým od
roku 2005, takže keď si zoberieme, je to
takmer šestnásť rokov,“ ozrejmil starosta Žaškova. Doplnil ho starosta Párnice:
„Bude to zásah do všetkých ulíc. Už teraz mám z toho veľký rešpekt, ale teším
sa, že sa bude realizovať takéto dielo,
ktoré je možno za existenciu obce takým najväčším zásahom. Koordinácia
bude dôležitá, rovnako aj trpezlivosť
zo strany nás, zo strany všetkých občanov.“ Podľa pripravovaného harmonogramu by mala začať výstavba kanalizácie už na jeseň tohto roka.
text a foto: redakcia

www.tvdk.sk

Z MŠ na Záskalí chcú spraviť zelenú škôlku
Materská škôlka na Záskalí začína s novým vzdelávacím programom a mení sa
na zelenú materskú školu. Ich cieľom je, aby deti už v predprimárnom vzdelávaní okrem kvalitnej prípravy na vstup do základnej školy získali aj vzťah k prírode
a k ekológii. K bežným každodenným aktivitám pridali aj environmentálne.

foto: redakcia
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„Po tejto pandémii sme zobrali na vedomie, že vzťah
k prírode a k životnému prostrediu je dôležité budovať už
v predškolskom veku. Je potrebné sa tým zaoberať, pretože
príroda nám i deťom poskytuje ochranu a upokojenie. Preto
sme sa aj my rozhodli uberať týmto smerom,“ vysvetlila riaditeľka MŠ Záskalie Veronika Puváková.
Na deti čakajú vzdelávacie aktivity počas celého šk. roka
Pre škôlkarov pripravujú kontaktné stretnutia so zvieratami,
workshopy so včelárom, osvojovanie si ekologických návykov správania sa v prírode, čistenie lesa či spoznávanie neživej prírody. „Začali sme už s deťmi s klíčením fazuľky, navštívili sme hospodárske dvory, kde sa mali možnosť zoznámiť
s niektorými zvieratkami. Okrem toho robíme tiež aktivity
s kamienkami, pieskom a pozorujeme vlastnosti vody pri jej
rôznych skupenstvách,“ povedala riaditeľka MŠ Záskalie. So
škôlkarmi budú robiť aj cvičenia a pohybové aktivity vonku
ako súčasť fyzioterapie pohybového vývinu detí. „Od septembra budeme vykonávať hypoterapiu – vozenie sa na koníkoch. Deti spoznajú kone, naučia sa, ako sa k nim správať
a tí odvážnejší sa budú na nich aj voziť,“ doplnila V. Puváková.
S programom prichádzajú aj za deťmi
Podľa možností a epidemiologickej situácie v škôlke organizujú kultúrne akcie, s deťmi sa stretávajú divadelníci, majú
výchovné koncerty s hudobníkmi či zážitkové besedy. Dobrovoľníčka Ľudmila Mäsiarová má záľubu v herectve a vo voľnom čase škôlku navštevuje s programom. „Rada hrávam divadlá, bábky si šijem sama, píšem scenáre a deťom vždy rada
zahrám. Spolu spievame, hráme na klavíri, deti sa zapájajú,
pričom spoznávajú, aké zvuky vydávajú zvieratá, čo sa deje,
keď začína jar a ako sa mení príroda,“ povedala Ľ. Mäsiarová.

www.dolnykubin.sk

Škôlku chcú viac zatraktívniť a ďalej zveľaďovať
Vonkajšie aktivity chcú s deťmi realizovať vo veľkej záhrade,
ktorou škôlka disponuje. V najbližšej dobe začnú vo vyvýšených záhonoch pestovať rôzne bylinky či zeleninu, aby škôlkari mohli pozorovať celý proces vývinu rastlín. V materskej
škole sú naplánované aj viaceré rekonštrukcie, ešte v tomto roku by sa malo opraviť kúrenie. „Mesto Dolný Kubín sa
rozhodlo, že aj do tejto budovy bude investovať. V pláne sú
okrem rekonštrukcie kúrenia aj projekty, ktoré sa budú týkať
zateplenia, zníženia energetickej náročnosti či elektroinštalácie. V budúcnosti sa bude robiť aj nové oplotenie,“ ozrejmil Peter Strežo z MsV Záskalie. Podľa jeho slov v spolupráci
s mestským úradom vidia, že takto môžu ponúknuť niečo, čo
do škôlky priláka aj ďalších rodičov s deťmi.
Zápisy do materských škôl v Dolnom Kubíne by mali prebiehať v prvej polovici mája. Zápis do materskej školy na Záskalí
sa uskutoční od 1. do 15. mája.
redakcia

Chýbajú mladí vodári, zmeniť
to má duálne vzdelávanie
Problém s nedostatkom mladých odborníkov vodárov je tu už
dlhodobo. Vodárenské spoločnosti budú mať šancu získať kvalifikovaných zamestnancov, ak stredné školy po akreditácii zaradia odbor do svojej ponuky. O takejto spolupráci a duálnom
vzdelávaní vedú rokovania aj zástupcovia Oravskej vodárenskej spoločnosti (OVS) so Strednou odbornou školou obchodu
a služieb v Dolnom Kubíne.
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„Odbor sa volá technik, vodohospodár, vodár. Pociťujeme
nedostatok týchto pracovníkov už dlhodobo. Na problém
upozorňuje aj Asociácia vodárenských spoločností a v rámci
celého Slovenska aj ostatné vodárenské spoločnosti. Odhaduje sa, že najbližších päť rokov bude Slovensko potrebovať
cez 600 kvalifikovaných vodárov. Dôležité je to aj pre nás,
keďže viac ako 55 % zamestnancov máme vo veku nad 50 rokov,“ vysvetlil výrobno-technický riaditeľ OVS Marcel Bakoš.
Odbor dostane akreditáciu v septembri
„Chceme duálne vzdelávanie v regióne Orava dostať do povedomia miestnych spoločností a získať tak pre tento systém viac firiem. Rokovania s OVS už prebehli, hovorili sme aj
s pánom riaditeľom a záujem je obojstranný. Chceme projekt
postupne rozpracovať tak, aby sa to duálne vzdelávanie rozbehlo čo najskôr,“ povedal poverený riaditeľ SOŠ obchodu
a služieb Peter Ištván. Odbor bol zatiaľ len v experimentálnom nasadení na stredných školách na východe Slovenska.
V rámci vyhlášky ministerstva školstva by mal byť medzi ostatné odbory zaradený od 1. septembra tohto roku. Až potom
by si ho mohli školy začleniť do vyučovania. O duálnom vzdelávaní vodárov v Dolnom Kubíne sa stále diskutuje. „Konkrétne kroky ešte nepadli, závisí to od nastavenia systému
duálneho vzdelávania a zaradenia tohto odboru. Vytvorili
sme prvú pracovnú skupinu, ktorá sa tomuto bude aktívne
venovať,“ doplnil technický riaditeľ OVS. Podľa Petra Ištvána
môže škola požiadať zriaďovateľa, Žilinský samosprávny kraj,
o zriadenie nových odborov s tým, že podporu dostávajú prioritne také odbory, o ktoré je medzi firmami záujem. „Spoločnosti potom majú istotu, že študentov zamestnajú a tieto
remeslá sú na trhu práce veľmi požadované,“ dodal.

Domčekmi skrášľuje nábrežie
Dolnokubínčanka Marianna Ťuchová už niekoľko rokov svojimi
výtvormi skrášľuje nábrežie Oravy za zimným štadiónom. Zaujali ju suché duté konáre inváznej rastliny pohánkovec, preto
z nich vytvára domčeky a mnohé iné prírodné dekorácie. Najnovšie ozdobila aj panelák, v ktorom býva.
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„Bola som vychovaná v rodinnom dome a tam sme vždy
mali krásnu záhradu, tak som sa začala starať o rastliny pri
bytovke, aby to bolo pekné, aby sa ľudia potešili, keď pôjdu
do svojho bytu či pôjdu von. Tie pohánkovce sú vlastne duté
paličky, také naše bambusy, zapáčili sa mi a povedala som si,
že z toho by sa dalo niečo vyrobiť. Najskôr vznikla stienka na
balkón, potom domčeky pri Orave, venujem sa tomu už päť
rokov,“ opisuje svoju záľubu Marianna Ťuchová.
Stará sa o miesto, kde strávila svoje detstvo
Pani Ťuchovú vždy fascinovali remeslá ako drotárstvo alebo košikárstvo, a preto skúšala rôzne techniky. Rozhodla sa
skrášľovať miesto pri Orave, kde trávila čas ešte ako dieťa.
Popri domčekoch sadí aj kvety, nábrežie zveľaďuje a pravidelne upratuje. „Pri domčekoch sa zastavuje mládež, chodili
tam aj mamičky s deťmi, fotili sa a to je také milé. Deti sa tam
hrajú, občas niečo hodia do vody, no je to príroda a každý si
tam môže v rámci slušnosti robiť, čo chce. Ja svoju vlastnú
záhradku nemám, tak sa realizujem tam a pridala som tam aj
nejaké kvietky,“ ozrejmila autorka prírodných diel.

Duálne vzdelávanie prináša benefity škole aj firme
Vodárenská spoločnosť by vedela študentom poskytnúť potrebnú prax počas štúdia a následne ponúknuť absolventom
isté zamestnanie. Vodárne majú snahu nielen začleniť budúcich kolegov do pracovného pomeru, ale dôležitý odbor aj
zatraktívniť. „Podľa systému duálneho vzdelávania by sme
študentov podporili v rámci odbornej praxe v poslednom
ročníku. Ďalej je tam podpora publicity či pomoc s materiálovo-technickým vybavením, ale musí to byť v súlade so systémom duálneho vzdelávania tak, ako ho nastaví ministerstvo
školstva,“ ozrejmil Marcel Bakoš. Odborné predmety a školská prax na pracoviskách zaistia študentom kvalitnú a kompetentnú výbavu. Aj vodárňam by kvalifikovaní absolventi
a celkovo zapojenie sa do duálneho vzdelávania prinieslo
benefity. „Medzi výhody sa radí finančná podpora, administratívna podpora zo strany ministerstva, a potom aj zníženie
administratívnej záťaže. V neposlednom rade je pre nás výhodou to, že si vychováme zamestnancov pre naše potreby
a prispôsobíme ich našim technológiám,“ dodal M. Bakoš.
V priebehu apríla sa má ešte konať motivačné stretnutie
strednej odbornej školy s firmami, čo prejavili záujem o rôzne
odbory, za účasti zástupcu ministerstva školstva, ktorý má
na starosti duálne vzdelávanie v regióne. To, či sa takto bude
u nás vyučovať aj remeslo, ktoré spravuje najvzácnejšiu tekutinu, bude ešte vecou rokovaní, obe strany sú tomu však naklonené. Škola zatiaľ plánuje odštartovať duálne vzdelávanie
v odboroch predavač a klampiar.
redakcia

Na domčeky maľuje tradičné vzory
Jej diela zdobia rôzne ornamenty, na svoje prvé výtvory dávala čičmianske vzory. „Prvý domček som urobila pre môjho svata z Čičmian, aby mal pamiatku na rodnú dedinku
a dodnes ho má na chodbe. Na internete som našla čičmianske vzory, a potom som to brala aj ako inšpiráciu. Mám osem
vnúčat, tak som im to chcela ozvláštniť ako medovníkovú
chalúpku, aby to bolo aj trošku vyzdobené. Keď môžem tvoriť, je to pre mňa taká artterapia. Je to úžasné, keď človek
môže niečo takéto vyrábať,“ dodala Marianna Ťuchová.

Pani Ťuchová plánuje s tvorbou pokračovať a má aj nové nápady. V minulosti pôsobila ako učiteľka matematiky a výtvarnej výchovy, výrobou domčekov si teraz spríjemňuje chvíle
na dôchodku.
text a foto: redakcia
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V Párnici chcú obnoviť knižnicu,
garantom je tá naša
V Párnici plánujú obnoviť svoju obecnú knižnicu, ktorá už roky stagnuje. Pre knihy
chcú nájsť nové priestory a vytvoriť tak malé moderné centrum vzdelávania a kultúry. Na spoluprácu oslovili aj Oravskú knižnicu Antona Habovštiaka, ktorá bude
projekt zastrešovať.

foto: redakcia

I

„Trápi ma skutočnosť, že knižnica nie je funkčná. Preto
sme sa pohrávali s myšlienkou prebudovať ju alebo jej
nájsť nové miesto. Knižnica bola kedysi v najstaršej budove vo vlastníctve obce – v dome služieb, ktorý pozostáva
z dvoch častí. Keďže jeden priestor, kde bol v prenájme urbár,
bol dlhšie obdobie zničený vekom i poveternostnými vplyvmi, tak sme urbár presťahovali na miesto, ktoré bolo zrekonštruované. Priestory, ktoré sme teraz opravili, by mohli slúžiť
práve knižnici,“ vysvetlil starosta Párnice Ján Hančiak.
Vybudujú modernú inštitúciu
Oravská knižnica Antona Habovštiaka je regionálna, a preto má malé obecné knižnice v metodickej pôsobnosti. „To
znamená, že im radíme, ako pracovať s fondami, pomáhame
s technickými vecami alebo s písaním grantov. Mali sme nejaké sedenia, boli sme si pozrieť priestory a padli aj nejaké návrhy. Pracujeme na tom, aby to bola obecná inštitúcia, ktorá
nebude fungovať len ako požičovňa kníh, ale bola by to naozaj moderná knižnica 21. storočia pre všetkých obyvateľov
Párnice a okolitých obcí,“ ozrejmil riaditeľ Oravskej knižnice
A. Habovštiaka Roman Večerek. V obecnej knižnici mali okolo
dva a pol tisíc kníh, zatiaľ sú uskladnené v materskej škole.
Ide o tituly rôznych žánrov, sú medzi nimi aj vzácne a staré
publikácie. „Sú tam staré rozprávky, ktoré nás tešili ako malých a tiež veľa historických kníh, či už o prírode, z tvorby pre
deti či dospelých,“ povedal Ján Hančiak.
Všetky práce sú zatiaľ v prípravnej fáze
Projekt novej knižnice bude pozostávať z viacerých etáp
– architektonických, projekčných, ako aj obsahových. „Pripravuje sa projekt, riešime, ako bude knižnica vyzerať, aké
služby bude poskytovať a čo tam bude iné ako v bežných

www.dolnykubin.sk

knižniciach,“ dodal Roman Večerek. Knižnicu by chceli pre
verejnosť otvoriť čo najskôr. „Bol by som rád, keby sa nám
to podarilo do dvoch, troch rokov. Dovtedy uvoľniť priestory,
presťahovať, všetko spojazdniť,“ doplnil Ján Hančiak.
Knižnica v Párnici má slúžiť všetkým občanom. Chcú prilákať
deti, mladých ľudí a aj dôchodcov. Starosta má víziu moderného priestoru spojeného s inovatívnymi formami využitia.
redakcia

V Bzinách platia po zosuve
brala špeciálne opatrenia
Po tom, čo sa v úseku medzi Bzinami a Mokraďou zosunulo
bralo a trasu uzavreli, sa obyvateľom Bzín cesta do D. Kubína
predĺžila o polhodinu. V mimoriadnom stave museli vyriešiť aj
otázku život ohrozujúcich situácií, pretože prejazd je uzatvorený pre všetky vozidlá, a teda aj záchranárske autá musia využívať obchádzku cez Or. Podzámok. V Bzinách preto vytvorili špeciálne tímy zdravotníkov a zapožičali si aj externý defibrilátor.

I

„Dojazd sanitky z D. Kubína trvá 35 minút. Hovorili sme
s pánom Sládkom zo Žiliny, ktorý zabezpečuje záchrannú zdravotnú službu, bol tu osobne a prešiel si trasu. Preto
sme v spolupráci s ním do obce zabezpečili externý defibrilátor. Zriadili sme aj mobilný telefón, ktorý bude mať k dispozícii zdravotná sestra a je napojený priamo na záchranný
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(pokračovanie na strane 15)

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU V MESTE DOLNÝ KUBÍN
5. júna 2021 (sobota)

V uvedenom termíne bude podľa časového harmonogramu na určených miestach pristavené vozidlo
technických služieb, ktorého pracovníci budú odpad preberať
od občanov (fyzické osoby) - nepodnikatelia do max. hmotnosti 5 kg na domácnosť.

Odpad musí byť presne identifikovateľný s presne označeným obsahom!

Nezbierajú sa cytotoxické, cytostatické a iné liečivá (potrebné odovzdať v lekárni)
a elektroodpad.

Zoznam zbieraného nebezpečného odpadu:
–

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok z domácností (napr. z farieb)

–

všetky druhy batérií a monočlánkov

–

rozpúšťadlá (identifikovateľný a presne označený obsah)

–

pesticídy

–

žiarivky

–

oleje a tuky (identifikovateľný a presne označený obsah)

–

farby, lepidlá, tmely a živice z domácností

Bližšie informácie týkajúce sa zberu nebezpečného odpadu vám poskytneme
na Technických službách s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1 Dolný Kubín, tel. 043/586 49 05.

(Miesta určené na preberanie nebezpečného odpadu nájdete na opačnej strane tohto oznamu).

MIESTA URČENÉ NA PREBERANIE NEBEZPEČNÉHO ODPADU:
Prvý zberový okruh:
•
•
•
•
•
•
•
•

STARÉ MESTO:
ul. M. R. Štefánika – bytovka 1834 – plechové garáže_______________________________ 07.00 – 07.15 hod.
ul. ČSA, Staničná – pri železničnom priecestí______________________________________ 07.20 – 07.30 hod.
ul. Železničiarov a Bernolákova pod viaduktom___________________________________ 07.35 – 07.55 hod.
ul. Aleja Slobody – pri bl. 1887 (trafostanica)______________________________________ 08.00 – 08.20 hod.
ul. Aleja Slobody – pri bl. 1889 (SZ)________________________________________________08.25 – 08.45 hod.
ul. Aleja Slobody – pri bl. 1893 od detského ihriska oproti gymnáziu________________08.50 - 09.05 hod.
ul. Matúškova – parkovisko za obchod. Centrom NIKA nábytok____________________ 09.15 – 09.35 hod.
ul. Jánoškova, zastávka MHD_____________________________________________________09.40 – 10.00 hod.

•
•
•

BANISKO:
ul. Chočská 1526-1527, nad obchodom____________________________________________ 10.05 – 10.20 hod.
ul. Chočská 1530 – križovatka ku garážam________________________________________ 10.25 – 10.40 hod.
ul. Chočská 1539 pri MŠ____________________________________________________________ 10.45 – 11.00 hod.

•
•
•

MEDZIHRADNÉ:
ul. Medzihradská – pri obchode Jednota____________________________________________ 11.10 – 11.25 hod.
ul. Medzihradská – konečná MAD pod cintorínom__________________________________11.30 – 11.45 hod.
ul. M. Hamuljaka – na križovatke ulíc Šmidkeho a E. Hroboňovej____________________ 11.50 – 12.05 hod.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BREZOVEC:
ul. J. Hollého a átriá – vedľa radu garáží____________________________________________ 12.15 – 12.30 hod.
ul. Nemocničná – pri sep. zbere (vchod do bývalej ZŠ)______________________________ 12.35 – 12.50 hod.
ul. Nemocničná – pri potravinách AXA – separovaný zber___________________________ 12.55 – 13.10 hod.
ul. Odbojárov – pri drevenom obchode_____________________________________________13.15 – 13.25 hod.
ul. Odbojárov – pri byt. 1958 (vchod do MŠ)_________________________________________ 13.30 – 13.50 hod.
ul. Mierová – novinový stánok pri nádobách na sep. zber___________________________ 13.55 – 14.15 hod.
ul. Dukel. hrdinov – pri nádobách na separovaný zber byt. 2041_____________________14.20 – 14.35 hod.
ul. M. Hattalu – pri byt. 2160 (pri DD)______________________________________________ 14.40 – 14.55 hod.
ul. M. Hattalu – na parkovisku pri COOP Jednota___________________________________ 15.00 – 15.15 hod.
ul. Ľ. Štúra – pri byt. 2044__________________________________________________________ 15.20 – 15.35 hod.
ul. Ľ. Štúra – pri byt. 2047__________________________________________________________ 15.40 – 15.55 hod.
ul. Nemocničná – pod viaduktom_________________________________________________16.00 – 16.25 hod.
Druhý zberový okruh:

•
•
•

KŇAŽIA:
ul. J. A. Komenského, autobusová zastávka_______________________________________ 07.00 – 07.10 hod.
ul. Mládežnícka, pri stanovisku separovaného odpadu____________________________ 07.15 – 07.30 hod.
ul. Kpt. Jaroša - pri pohostinstve Pokušiteľ________________________________________ 07.35 – 07.50 hod.

•
•

MOKRAĎ:
ul. Mokraďská – autobusová zastávka MHD na Ráztoke___________________________08.00 – 08.10 hod.
ul. Mokraďská – bytovky kolónia__________________________________________________ 08.15 – 08.25 hod.

•
•
•

ZÁSKALIE:
ul. Timravina – pri obchode_______________________________________________________ 09.00 – 09.15 hod.
ul. P. Jilemnického – na križovatke s ul. A. Halašu_________________________________ 09.20 – 09.30 hod.
Záskalická – pri požiarnej zbrojnici________________________________________________ 09.35 – 09.45 hod.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BYSTEREC:
ul. Na Sihoti – pri byt. dome č. 1162 (SZ)____________________________________________ 09.55 – 10.15 hod.
ul. Na Sihoti – pri byt. dome č. 1159 (SZ)___________________________________________ 10.20 – 10.40 hod.
ul. Na Sihoti – pri byt. dome č. 1154 (SZ)____________________________________________ 10.45 – 10.55 hod.
ul. Športovcov – pri nádobách na SZ, byt. 1176_______________________________________ 11.00 – 11.10 hod.
ul. Športovcov – pri nádobách na SZ, byt. 1180_______________________________________ 11.15 – 11.35 hod.
ul. Pelhřimovská – pri byt. 1191 (SZ)_________________________________________________ 11.50 – 12.05 hod.
ul. Pelhřimovská – pri byt. 1193 (sep. zber)__________________________________________ 12.10 – 12.25 hod.
ul. SNP – pri nádobách na separovaný zber (oproti ObÚ)___________________________ 12.30 – 12.55 hod.
ul. Bysterecká, blok 2066 pri separovanom zbere__________________________________13.00 – 13.20 hod.
ul. Okružná – vedľa objektu COOP pri separovanom zbere_________________________ 13.25 – 13.40 hod.
ul. Okružná – pri byt. 2057 – garáže_______________________________________________ 13.45 – 14.00 hod.

•
•
•
•

MALÝ BYSTEREC:
ul. Fučíkova – križovatka s ul. Gen. Svobodu_______________________________________ 14.05 – 14.20 hod.
ul. Zochova – zastávka MAD pri Elkope____________________________________________14.25 – 14.45 hod.
ul. Zochova – horná zastávka MAD_________________________________________________ 14.50 – 15.10 hod.
ul. Lopušná – na začiatku ulice____________________________________________________ 15.15 – 15.30 hod.

•

BEŇOVA LEHOTA:
Autobusová zastávka v centre____________________________________________________ 15.40 – 16.00 hod.

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU V MESTE DOLNÝ KUBÍN
17. - 27. mája 2021

Zber bude uskutočňovaný vozidlami s veľkoobjemovými kontajnermi s obsluhou
umiestnených na verejných priestranstvách. Vozidlá s VOK budú pristavené na miesta
od 10:00 hod. a ich odvoz bude realizovaný priebežne podľa množstva odpadu
v daný deň do 17:00 hod.

Nezbiera sa elektroodpad (chladničky, práčky, televízory...)
Nebezpečný odpad (batérie, farby, obaly z motorových olejov...)
Stavebný odpad (tehly, obkladačky, dlaždice...)

Zoznam zbieraného objemného odpadu:
–

nábytok

–

dvere bez skla

–

okenné rámy bez skla

–

bytové jadrá

–

koberce...

Bližšie informácie týkajúce sa zberu objemného odpadu vám poskytneme
na Technických službách s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1 Dolný Kubín, tel. 043/586 49 05.

(Miesta a termín zberu objemného odpadu nájdete na opačnej strane tohto oznamu).

MIESTA A TERMÍN ZBERU OBJEMNÉHO ODPADU (10:00 - 17:00 hod.):

•
•
•

Banisko
Medzihradné
Staré mesto

Chočská križovatka 1531-garáže___________________________________17. 05. 2021
Medzihradská starý obchod______________________________________17. 05. 2021
Jánoškova - Zastávka MAD_______________________________________17. 05. 2021

•
•
•

Kňažia
Mokraď
Jelšava

Mládežnícka - Slobodáreň _______________________________________ 18. 05. 2021
Mokraď - Kolónia________________________________________________ 18. 05. 2021
Začiatok – pri lavici______________________________________________ 18. 05. 2021

•
•
•

Staré mesto
Staré mesto
Staré mesto

M.R.Štefánika - Za križovatkou- plech.garáže_____________________ 19. 05. 2021
Bernolákova - Pod Viaduktom__________________________________ 19. 05. 2021
Alej Slobody - 1883 stanovisko SZ________________________________ 19. 05. 2021

•
•
•

Brezovec
Brezovec
Brezovec

Átriá – ul. Hollého - kotolňa______________________________________ 20. 05. 2021
Nemocničná 1949 - stanovisko SZ________________________________ 20. 05. 2021
M. Hattalu - Križovatka 2049 - Jednota___________________________ 20. 05. 2021

•
•
•

Brezovec
Brezovec
Brezovec

Odbojárov - Drevený obchod____________________________________ 21. 05. 2021
Mierová - Bývalá Jednota________________________________________ 21. 05. 2021
Dukelských hrdinov - BD 2040___________________________________ 21. 05. 2021

•
•
•

Brezovec
Záskalie
Malý Bysterec

Ľ. Štúra - Kotolňa________________________________________________ 24. 05. 2021
Parkovisko Jednota_____________________________________________ 24. 05. 2021
Fučíkova - križovatka____________________________________________ 24. 05. 2021

•
•
•

Bysterec
Bysterec
Bysterec

Športovcov BD 1180_____________________________________________ 25. 05. 2021
Na Sihoti BD 1159 – Ľ. jedáleň____________________________________ 25. 05. 2021
Lucenkova 1205 - MŠ____________________________________________ 25. 05. 2021

•
•
•

Bysterec
Bysterec
Bysterec

SNP - BD 1196___________________________________________________ 26. 05. 2021
Okružná BD 2057 - garáže_______________________________________ 26. 05. 2021
Okružná 2060/61 - stánok PNS pri Jednote_______________________ 26. 05. 2021

•
•
•

Malý Bysterec
Malý Bysterec
Beňova Lehota

Elkop MAD______________________________________________________ 27. 05. 2021
Lopušná________________________________________________________ 27. 05. 2021
Urbársky dom___________________________________________________ 27. 05. 2021

systém 155. Akonáhle by sa niečo dialo, tak sa automaticky
volá zdravotnej sestre a tá beží do domu, kde je potrebné dať
prvú pomoc,“ vysvetlila starostka Bzín Miriam Mokošová.
Majú tímy zdravotníkov a pripravení sú dobrovoľní hasiči
V prípade ohrozenia života je za dobrých poveternostných
podmienok možný aj dolet vrtuľníka. Do Bzín priletí za 22 minút, pričom lekár by bol zlanený priamo do rodinného domu,
kde potrebujú pomoc. V pohotovostnom režime budú aj dobrovoľní hasiči. „Dojazd cisterny na Bziny trvá 44 minút, preto
sme sa dohodli s dobrovoľnými hasičmi, nielen z našej obce,
ale aj okolitých obcí, aby mali pripravenú techniku a mohli
byť v tejto ťažkej situácii nápomocní. V obci sme na každý
týždeň vytvorili trojčlenný tím zdravotníkov, ktorý má službu.
Na prvý mesiac máme pokryté tímy, ktoré sa budú striedať
a budú si predávať telefón,“ ozrejmila Miriam Mokošová.
Vyčlenili oficiálne parkovacie plochy
Obyvatelia majú kvôli uzavretej ceste problém s dochádzaním do Dolného Kubína zo Bzín a naopak. Pokiaľ nechcú absolvovať vyše polhodinovú obchádzku, svoje autá nechávajú
zaparkované v Kňažej. Po dohode tam vznikli dve oficiálne
parkoviská – pri cvičisku psov a pred Strednou odbornou
školou polytechnickou v Kňažej. „Stretli sme sa s predsedom
urbárskej obce pozemkového spoločenstva Kňažia, vyčlenili
nám parkovacie plochy pri cvičisku psov, sú aj označené dopravnými značkami. Viem, že je to pre občanov trochu ďaleko,

V Žaškove vybudujú múzeum
Obec Žaškov začala s výstavbou drevenice, ktorá bude slúžiť
ako obecné múzeum. Pred tromi týždňami boli začaté terénne
úpravy a prvé stavebné práce. Plánované dokončenie hrubej
stavby je do konca tohto roka.

I

„Teraz čakáme ešte na dovoz kameňa, ktorým urobíme
vyšší základ. Následne potom by sa začalo ukladať drevo.
Tento rok by sme to chceli prikryť a nejakým spôsobom aj
uzavrieť. Urobiť okná, dvere, vlastne takú tú hrubú stavbu,“
priblížil starosta Milan Pavlovčík.
„O toto múzeum už mám záujem možno 30 rokov. Aby sa
zachovala drevenica a v nej všetko, čo do Žaškova patrilo,“
povedal Jaroslav Zápotočný.

bohužiaľ, bližšie parkoviská nie sú. Druhá oficiálna parkovacia plocha je pri strednej odbornej škole, kde pani riaditeľka
zabezpečila, že zamestnanci a študenti budú parkovať v areáli a pred areálom sú všetky parkovacie miesta k dispozícii
občanom, ktorí to potrebujú,“ dodala starostka Bzín.
Po návrate detí do škôl platia bezpečnostné opatrenia
Do Dolného Kubína alebo Kňažej dochádzajú žiaci nielen
zo Bzín ale aj z ďalších odrezaných obcí ako Pokryváč či Pucov. „Riešime to tak, že žiaci z týchto obcí budú dovezení na
autobusovú zastávku na Bzinách. Prejdú lavičkou na druhú
stranu, kde ich vždy bude sprevádzať náš zamestnanec. Teda
pri prechode ráno do školy a zo školy, pri tých spojoch, ktoré
budú pre deti,“ vysvetlila Miriam Mokošová. Situáciu s dopravou komplikoval aj semafor pri priechode pre chodcov na
kňažanskej strane. Fungoval iba od 6 rána do 6 večer a ľudia
preto často omeškávali spoje, na ktoré mali prestúpiť. „Prosili sme, aby bol semafor prestavený, aby svetelná signalizácia
svietila dvadsaťštyri hodín, nevypínala sa, a tak sa umožnilo
občanom, že keď si stlačia, zelená im nabehne a môžu prejsť
na druhú stranu,“ ozrejmila starostka Bzín.
K zosuvu brala došlo 13. marca, jeho sanácia by mala trvať tri
mesiace. Ak to projektant dovolí, po mesiaci od začatia prác
by úsek chceli otvoriť pre prejazd záchranárskych vozidiel.
redakcia
to projektant nakreslil. Mala by byť vernou kópiou tej našej
žaškovskej drevenice,“ vysvetlil starosta Žaškova. „Postaviť
drevenicu, postaviť aj zadné stavy, humno, maštale, sypáreň.
A tieto miestnosti zásobiť takým materiálom, ktorý v Žaškove
ešte je, ktorý tu títo remeselníci vyrábali. Ešte sa nájdu tokárne, kolesá či krosná,“ povedal Jaroslav Zápotočný. „Okolie by
sme chceli doplniť starými vecami ako boli vozy, drabinovce,
hnojňáky, nejaké sane, ktoré sa používali v zime pri zvážaní dreva. Rôzne takéto veci, ktoré sa používali v minulosti,“
ukončil Pavlovčík. Na podporu stavby obec podala projekt
v rámci cezhraničnej spolupráce s Českou republikou. V prípade, že nebude úspešný, múzeum bude financované z obecného rozpočtu.
Nikola Repková; foto: obec Žaškov

Návštevníci uvidia, ako sa žilo kedysi na dedine
V múzeu budú prezentované žaškovské zvyky, zbierka krojov
a tradičné remeslá. Medzi nimi kolári, kolovratkári či kováči.
Prostredníctvom fotografií, piesní a vystavených exponátov
návštevníci uvidia, ako sa žilo na dedine. Tie okrem toho
priblížia aj tradičnú svadbu, krstiny alebo napríklad zber
a spracovanie ľanu. „Chceli by sme, aby tam boli aj starodávne fotky. Ako členovia folklórnej skupiny by sme to chceli
prezentovať ďalej návštevníkom, aby z toho mali ozaj zážitok,
keď sa prídu do tohto dvora pozrieť,“ doplnil Zápotočný.
Verná kópia žaškovskej drevenice
Ako inšpirácia pri projektovaní múzea poslúžila pôvodná
drevenica v obci Žaškov. „My sme urobili jednu presnú kópiu
drevenice, ktorá sa nachádza u nás v obci. Podľa toho nám
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Po načítaní kódu si môžete
v reportáži TVDK pozrieť aj ďalšie
vizualizácie projektu.

www.tvdk.sk

foto: redakcia; SpKCH

Charita kúpila vďaka výťažkom
zo zbierky oxygenerátory
Počas jarnej zbierky na charitu, ktorá kvôli pandémii prebiehala iba on-line, sa vyzbierali peniaze pre pomoc núdznym. Spišská katolícka charita (SpKCH) v Dolnom Kubíne z výťažku zakúpila
10 oxygenerátorov pre oravský región. Prístroje požičiavajú do rodín, ktoré ich akútne potrebujú.
Väčšinou ide o ľudí, ktorí sa doliečujú po prekonaní koronavírusu.

I

„Jeden kyslíkový prístroj stojí zhruba
946 eur, podarilo sa nám ich nakúpiť
desať. Od vlani máme ešte osem, čiže
s tými novými ich je spolu osemnásť.
Tento stroj pomáha hlavne teraz, keď
je koronavírus, aby pacienti mali kvalitnejší život aj doma, keď prídu po liečbe.
Ich pľúca sú veľmi zaťažené, dusia sa,
a tak je veľmi dôležité pomôcť im. Som
šťastná, že ľudia boli ochotní a prispeli nám, aby sme mohli zainvestovať do
kyslíkových koncentrátorov,“ vysvetlila
riaditeľka SpKCH v DK Mária Záhorová.

O prístroj môže požiadať ktokoľvek,
ak ho nevyhnutne potrebuje
Kyslíkové koncentrátory najčastejšie vyžadujú pacienti, ktorí prekona-

www.dolnykubin.sk

li Covid-19, majú zasiahnuté pľúca
a musia sa doliečiť, a tiež onkologickí
pacienti. Ak prístroj niekto nevyhnutne
potrebuje, stačí sa ozvať SpKCH v DK.
Oxygenerátory môžu požičať aj na mesiac, kým sa stav pacienta nestabilizuje.
„Stroje sú k dispozícii pre celú oblasť
Oravy, ale takisto aj Liptova a dokonca
sme požičiavali už aj na Spiš. Na základe konzultácie si ľudia poň prídu a my
im vysvetlíme, ako s ním narábať, aká
je obsluha či aký prietokomer si majú
určiť,“ povedala Mária Záhorová. Vďaka
zbierke peniaze poputovali aj dennému
stacionáru v Zuberci. „Vyzbierali sme
dohromady približne 80-tisíc eur a sme
veľmi vďační, že vďaka týmto peniazom
môžeme pomáhať ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Ďakujeme za dary, ktoré
išli z Oravy. Okolo 5-tisíc eur sme vyčlenili aj na zlepšenie služieb denného stacionára v Zuberci. Veríme, že tieto dary
pomôžu ľuďom na Orave,“ ozrejmila
Alžbeta Šutková z oddelenia PR a marketingu SpKCH.
Za požičanie len symbolický poplatok
Požičanie kyslíkového koncentrátora
bežne stojí desiatky eur na deň. Spišská
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katolícka charita účtuje len symbolický
poplatok, aby si mohli zabezpečiť prípadné opravy či poštovné. „Za poskytnutie kyslíkového koncentrátora si urobíme nájomnú zmluvu. Na jeden deň
si berieme tridsať centov, aby sa nám
nejaké peniažky vrátili, ak by bola nutná oprava. Do mesiaca to vyjde okolo
desať eur, viac od nich nevyžadujeme,
je to naša služba,“ doplnila Mária Záhorová. Obsluhu oxygenerátora zvládnu aj
rodinní príslušníci pacienta. Pracovníci charity im vždy vysvetlia, ako sa má
používať a poskytnú všetko potrebné
príslušenstvo.
Zbierka pre charitu sa koná dvakrát
do roka – na jar a na jeseň. Pomôcť sa
však dá celoročne. Všetky informácie
a kontakty má Spišská katolícka charita
uverejnené na svojej webovej stránke
caritas.sk.
redakcia
V reportáži TVDK
p. Záhorová popisuje
funkcie a spôsob
používania oxygenerátora.

Projekt na zbierku
plastových vrchnáčikov pomáha
Projekt na zbierku plastových vrchnáčikov trvá necelých päť mesiacov, za tú
dobu ich Dolnokubínčania spoločne vyzbierali už tisícky. 370 kilogramov vrchnákov vo vreciach odovzdali rodine Matysovej z obce Dlhá nad Oravou.

I

Uzávery z PET fliaš vykupujú špecializované firmy a získané finančné prostriedky prispejú pánovi Matysovi na
liečebné pobyty. Pred rokom mal úraz,
po ktorom ostal ochrnutý, podstupuje
rehabilitácie, a preto každý príspevok
rodine pomôže. „Veľmi pekne by sme
sa chceli všetkým, ktorí sa zapojili do
zbierania vrchnáčikov, poďakovať. Sme
veľmi radi, že sa nám pomáha aj takouto cestou a budeme vďační, ak sa bude
zbierať aj naďalej. Manželovi rehabilitácie pomáhajú, chodievame pravidelne

Oravský záchranný
systém dobrovoľníckou skupinou roka
Oravský záchranný systém získal celoslovenské ocenenie Srdce na dlani
v kategórii Dobrovoľnícka skupina. Počas roka zachraňujú životy, hľadajú nezvestných a pomáhajú pri ich transporte. V čase pandémie začali dobrovoľníci
pomáhať aj v boji s chorobou COVID-19.
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„Toto ocenenie pre nás znamená veľmi veľa. Oravský záchranný systém
vznikol v roku 2008. Keď sme zakladali
toto združenie, tak sme si povedali, že
keď sa nám podarí zachrániť čo i len jeden ľudský život, bude to mať veľký význam. Za tých trinásť rokov sme zachránili vyše 50 ľudí. Viac ako 40 osôb sme

cvičiť a teší nás, že sa nájdu dobrí ľudia,
ktorí nám takto pomáhajú,“ odkázali
manželia Darina a Jozef Matysovci.
Vrchnáčiky zbierajú do kovových sŕdc
S nápadom vytvoriť projekt na zbierku
plastových vrchnáčikov prišla riaditeľka
Strednej odbornej školy polytechnickej
v Kňažej Adriana Bellová, jeho názov
je V každom z nás bije srdce a hlavnou
myšlienkou je potreba spolupatričnosti
v tomto období. Vrchnáčiky sa zbierajú
do kovových sŕdc, ktoré sú umiestnené
pred obchodným domom v meste a pri
Základnej škole v Kňažej. Pomoc pre rodinu Matysovú navrhla dobrovoľníčka
Gabriela Matkulčíková. „Chcela som,
aby sa v Dolnom Kubíne zbieralo pre
osobu, ktorá je z Oravy a aby sme to neposielali mimo okres. A tiež, aby ľudia,
ktorí zbierajú, vedeli pre koho to zbierajú a či to má nejaký zmysel. Podarilo sa
mi zohnať adresu na pána Matysa, ktorý je po úraze a dlhodobo sa lieči, pričom tieto vrchnáčiky rodine pomáhajú
tak, že ich vymieňajú za peniaze od firmy z Banskej Bystrice, ktorá sa zaoberá
triedením takéhoto odpadu. Peniaze im
následne prispejú na rehabilitačný pobyt,“ ozrejmila dobrovoľníčka G. Matkulčíková. Podľa jej slov výnos za tonu
vrchnáčikov predstavuje sumu 200 eur.

pretrváva. „Sme veľmi radi a sme hrdí
na našich spoluobčanov, že takto dokážu podporiť ľudí v núdzi, ktorí to potrebujú a navyše ak je to človek, ktorý ani
nie je z Dolného Kubína. S touto iniciatívou, samozrejme, pokračujeme naďalej. Srdcia ostávajú na svojom mieste,
tak budeme radi, ak tam budú ľudia

vrchnáčiky hádzať a znova budeme
môcť pomôcť, či už p. Matysovi alebo
niekomu inému, kto to bude potrebovať,“ povedal viceprimátor D. Kubína
Matúš Lakoštík. Okrem zbierky vrchnáčikov sa dá rodina Matysová podporiť
napríklad aj finančným príspevkom,
možnosti pomoci uverejňuje p. Darina
Matysová na svojom FB profile.
text a foto: redakcia

S pomocou sa naďalej pokračuje
Tentokrát sa vyzbieralo okolo 200-tisíc
vrchnákov, čo je dvakrát toľko ako minule a zbierka pre pána Matysa stále

Aktuálne informácie
o pokrokoch p. Matysa a forme pomoci nájdete na FB.

našli mŕtvych a sedem máme stále nezvestných. Posledný rok sa už trápime
s dezinfekciou. Zistili sme, že dezinfekciu tu nikto nerobí a vieme, v akých
čiernych číslach bola Orava. Preto sme
sa rozhodli pomôcť a vydezinfikovali
sme už stovky zariadení,“ povedal Igor
Janckulík z Orava Rescue System.

ciu máme vyčlenených zhruba dvadsať
ľudí, ktorí vykonávajú túto činnosť priebežne každý deň,“ doplnil I. Janckulík.

Okrem Oravy pomáhajú aj v ďalších
regiónoch
Už od začiatku pandémie zadarmo
dezinfikujú nemocnice, školy, úrady,
kostoly, domovy sociálnych služieb
a mnohé ďalšie inštitúcie. Ich členovia
pomáhajú v každom oravskom okrese,
no ich činnosť presahuje aj na Liptov,
Turiec či Kysuce. „Nakoplo nás to, aby
sme ďalej robili to, čo robíme a myslím
si, že to robíme dobre. Or. záchranný
systém má osemdesiat členov, z toho
aktívnych okolo štyridsať. Na dezinfek-
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Or. záchranný systém zaškolil aj viaceré skupiny dobrovoľných hasičov, ktorí
teraz dezinfikujú odberné miesta v obciach. Spolupracujú tiež s dobrovoľnými záchranármi z celého Slovenska.
redakcia; foto: Orava rescue system

www.tvdk.sk

Oravská galéria v D. Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK)
sa každoročne snaží rozšíriť svoju činnosť a aktivity pre verejnosť uchádzaním sa o rôzne dotácie.
V roku 2020 zrealizovala sedem projektov, ktoré podporil Fond na podporu umenia (FPU).

I

Pridelené finančné prostriedky v celkovej výške 30 170 eur boli použité na
vydanie odbornej publikácie, nadobúdanie a odborné ošetrenie zbierkových
predmetov. FPU bol hlavným partnerom všetkých projektov, dofinancované
boli z prostriedkov ŽSK sumou 3 367 eur
a z vlastných zdrojov.
Do zbierok pribudli diela Š. Papča
Na doplnenie zbierky slovenského
výtvarného umenia 20. - 21. storočia
galéria v minulom roku pripravila päť
projektov. Tri z nich boli zamerané
na akvizíciu sochárskych diel Štefana
Papča (1983 Ružomberok), jedného
z najvýraznejších umelcov mladšej generácie na súčasnej scéne slovenského
vizuálneho umenia. Vďaka podpore FPU
galéria nadobudla do svojich zbierok
sochárske objekty Deviata vlna (2013)
a Pravý pilier pravou časťou (2017)
z cyklu Mohutnosti. Ich názvy vychádzajú z pomenovaní horolezeckých trás
prvovýstupov na štíty Vysokých Tatier
a autor v nich pracuje so znakovou symbolikou horolezeckých značiek. Posledným zakúpeným dielom Štefana Papča

www.dolnykubin.sk

je sochársky objekt Superdirect (2017),
pomenovaný podľa horolezeckej cesty
na Mount Everest. Pevná previazanosť
tvorby Š. Papča s vysokohorským prostredím a krajinou severného Slovenska,
odkiaľ pochádza a novátorské uchopenie tejto témy boli hlavnými dôvodmi,
pre ktoré sa Oravská galéria snažila získať autorove diela do svojich zbierok.
Zakúpili aj cestovateľské záznamy
Juliany Mrvovej
Ďalšie dva podporené projekty umožnili galérii zakúpiť diela Juliany Mrvovej
(1979 Bratislava), ktorá sa od začiatku
svojej umeleckej kariéry profilovala
najmä ako maliarka a vo svojej tvorbe
posledných rokov tematizuje novodobé nomádstvo. Rozvíja tému putovania nielen ako spôsobu poznávania
sveta okolo nás, ale aj nás samých. Od
autorky boli zakúpené tri obrazy: Srdce na Hladkom štíte (2018), Pier No. 1 /
Battery Park (2017) a Yabby v mangrovách / Tanjung Datu (2019), pohybujúce sa na rozhraní dvoch médií – maľby
a kresby. Každé dielo rozpráva príbeh
daného miesta a analyzuje autorkin
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vzťah k nemu na základe mikropríbehov ľudí, zvierat a rastlín, či už je inšpirované slovenskými horami, americkou
metropolou alebo exotickým prostredím Bornea. J. Mrvová počas svojich
ciest zaznamenáva vizuálne zážitky
skicami a kresbami. Neskôr v ateliéri vzniká obraz, ktorý pracuje najmä
s pamäťou. Jej diela sú cestovateľskými
záznamami, v ktorých vnútornou optikou dokumentuje videné i prežité.

foto: Oravská galéria

Oravská galéria získala podporu
pre sedem projektov

Využili zdigitalizované zbierky
O projekte „Plusy a mínusy akvizičnej
činnosti“ Oravská galéria informovala
verejnosť viackrát v čase trvania výstavy, ku ktorej bol s podporou FPU
vydaný sprievodný katalóg. Takmer
100-stranová publikácia prezentovala
výsledky zbierkotvornej činnosti galérie
za posledných desať rokov s dôrazom
na jej kontinuitu a stratégie, vo výbere
predstavila diela a autorov, zastúpených v zbierkach.

Zreštaurovali plastiky svätcov
Posledný projekt, realizovaný s podporou FPU, sa sústredil na odborné
ošetrenie zbierkových predmetov. Boli
zreštaurované dve drevené polychromované plastiky z prelomu 18. - 19.
storočia, ktoré v rámci zbierky Oravskej
galérie dokumentujú podoby a slohové premeny sakrálneho sochárstva na
Orave, ale i v širšom nadregionálnom
kontexte. Plastiky svätcov v takmer
životnej veľkosti boli pred nadobud-

nutím do zbierok galérie dlhodobo
vystavené vplyvu vody a klimatickým
zmenám, dôsledkom čoho došlo
k rozsiahlej degradácii drevnej hmoty
a značnej strate polychrómie. Reštaurátorský zásah bol zameraný na celkové
zlepšenie technického stavu zbierkových predmetov.

Štyri ročné obdobia
fotoobjektívom Antona Ošťadnického

Náhodou zachytil prezidentku, jeho
snom je odfotiť hlucháňa
Medzi vystavenými fotografiami má autor aj svoje srdcovky, s ktorými sa mu
spájajú pekné zážitky. „Jednu z mojich
obľúbených fotografií som nazval Malosť človeka, veľkosť prírody. Zaujímavé je na tom to, že som fotil lanovkovú
kabínku nevediac, že z nej vystúpi pani
prezidentka. Potom sme sa tam odfotili aj spoločne a bol to celkom milý
zážitok. Medzi favoritov radím aj fotky, kde sú maličké kamzíky, konkrétne
z Nízkych Tatier. Kamzík je domestikované zviera, dá sa odfotiť, spolupracuje, nebojí sa turistov, ale zachytiť malé
kamzíky je vzácnosť, lebo človek nikdy
nevie, kedy sa zjavia. Mne sa pošťastilo
odfotiť tak dva-tri týždne staré, pričom
si vyslovene fotenie vychutnávali, boli
pokojné a vôbec sa nebáli,“ ozrejmil
Anton Ošťadnický.

Zámerom autora bolo prostredníctvom
výstavy priblížiť vysokohorské prostredie ľuďom, ktorí sa tam nemôžu dostať
zo zdravotných dôvodov. Anton Ošťadnický už v minulosti vystavoval svoje
fotografie aj v rámci festivalu Vidmo.

Medzi ocenenými aj Dolnokubínčania
Z detských prác porota ocenila v najmladšej kategórii 5 – 11 rokov kraslice
žiakov zo ZŠ v Rudine Cenou za kolektívnu prácu, ZŠ M. Kukučína v D. Kubíne
Cenou za využitie prírodných materiálov a Cenu za originalitu získala Iveta
Gregorová zo Špeciálnej ZŠ pre žiakov
s telesným postihnutím v D. Kubíne.
V kategórii 12 – 18 rokov získali Cenu za
hravý prístup žiaci zo Súkromnej ZUŠ
Dotyk v Liptovskej Štiavnici. V poslednej kategórii nad 18 rokov získala Cenu
za drotársku techniku Terézia Oravcová
z Čadce, Cenu za tradičnú techniku Kraslice z Polichna, Cenu za autorskú techniku Soňa Košarová z Trebišova, Cenu
za inovatívny prístup Ľubica Fitzelová
z Poruby, Cena za netradičnú techniku
Daniela Baligová z Klokočova, Cenu za
voskovú techniku Alena Lövingerová
z Malcova, Cenu za preškrabávanú
techniku Oľga Lórántová z Hornej Le-

hoty, Cenu za farebné prevedenie Anna
Strelcová z Trebišova a Cenu za kolektívnu prácu kolektív odsúdených žien
– ÚVTOS, Nitra - Chrenová. Hlavná cena
20. ročníka celoštátnej súťaže poputuje
Ivane Veneniovej do Bratislavy.

V galérii za oknom MsKS sú vystavené fotografie Antona Ošťadnického. Autor sa
fotografovaniu popri turistike venuje tri
roky a jeho naj motívom je naša príroda.
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Väčšina jeho fotografií vznikla v slovenských horách. „Je tam zobrazená
Malá a Veľká Fatra, Slovenský Raj, Západné Tatry i Roháče. Začínal som s panorámami, západmi a východmi slnka
a prešlo to na makrofotografiu, fotil
som mravčeky, motýliky či kvietky.
Postupne som potom zachytával divé
zvieratá, hlavne kamzíky a svište, ktoré
sú aj mojou obľúbenou témou na fotenie,“ povedal autor výstavy.

Najkrajšie kraslice
Do 20. ročníka celoštátnej výtvarnej súťaže O najkrajšiu kraslicu, ktorú vyhlásilo Or. kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, sa so svojimi prácami prihlásilo viac
ako 160 tvorcov z celého Slovenska, detí
aj dospelých.
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V aktuálnom ročníku sme zaznamenali inovatívne prístupy tvorcov,
ktoré zvýšili originalitu a spracovanie
originálnych a tradičných techník. Dominujú kraslice voskované, vyškrabávané, slamené, drôtované, maľované, ale
časté boli aj experimentálne spôsoby
zdobenia. V tomto ročníku sme dostali
aj spracovanie výzdoby kraslice pomocou papierovej techniky quillingu, ktorá
na porotu zapôsobila. Oceňujeme jemné spracovanie a farebnú kompozíciu.
V tomto roku mohli účastníci do súťaže
poslať opäť maximálne 10 kraslíc.
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Oravská galéria

redakcia; foto: A. Osťadnický

Iveta Haplová, Or. kultúrne stredisko

Virtuálnu výstavu
si môžete pozrieť
po naskenovaní QR kódu.
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Poznáme Knihu Oravy 2020, víťazom sa
stala rozprávková kniha o goralovi Karolovi
Vyhlásenie výsledkov súťaže o najzaujímavejšiu regionálnu publikáciu za rok 2020 sa uskutočnilo 23. 4. 2021 v priestoroch Or. knižnice A. Habovštiaka v DK a opäť bez účasti verejnosti. Keď organizátori ročník pripravovali, netušili, že číslo 13 bude tak trochu nešťastné.

foto: Or. knižnica A. Habovštiaka
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Nešťastné preto, že na vyhlásení výsledkov nemohli privítať čitateľov ani autorov najúspešnejších kníh. Na druhej
strane však trinástka čitateľov neodradila a do súťaže poslali
takmer tisíc hlasov, čo je oproti iným ročníkom veľký nárast.
K možnosti hlasovania online z pohodlia a bezpečia domova
pristúpila Oravská knižnica A. Habovštiaka z dvoch dôvodov.
Čitateľov nechcela ani počas pandémie, keď bola knižnica
veľakrát zatvorená, obrať o možnosť odovzdať hlas svojej obľúbenej či výnimočnej knihe a zároveň chcela hlasovanie trochu zjednodušiť. V knižnici sa inšpirovali od kolegov z iných
knižníc, kde tento systém roky úspešne funguje. Zdá sa, že
práve vďaka takejto forme hlasovania sa podarilo ľudí zmobilizovať a nadchnúť opäť pre túto obľúbenú súťaž.
O priazeň čitateľov sa v tomto ročníku súťaže uchádzalo
dovedna 21 publikácií – osem kníh z kategórie beletria a trinásť publikácií v kategórii odborná literatúra. Keďže ani po
roku pandémia nepominula, Oravská knižnica Antona Habovštiaka umožnila čitateľom hlasovať aj online formou hlasovacieho formulára na webe. Ľudia nezaháľali a zdá sa, že
ani pandémia ich neznechutila a za svoju obľúbenú knihu zahlasovali. Celkovo do súťaže hlasujúca verejnosť poslala 952
platných hlasov. V kategórii beletria najviac hlasov získala
kniha Goral Karol a zázračná bylina už etablovaného autora
Jozefa Medarda Slovíka z Rabčíc, ktorej čitatelia poslali 307
hlasov. Kniha zaujme napínavým rozprávkovým príbehom,
v ktorom nechýbajú čerti, obri, bosorky a iné rozprávkové
bytosti. Je vykreslením dávnej minulosti regiónu Oravy s jej
nárečím, životom na hrade i v podhradí, liečivým prírodným
bohatstvom, ale predovšetkým figliarskym fortieľom.

www.dolnykubin.sk

Druhou najúspešnejšou knihou sa v tejto kategórii stala
kniha Hanina hviezda autora Miroslava Frindta. Miro Frindt
pôsobí dlhé roky ako redaktor, moderátor v televízii a jeho
prvotina sa okamžite stala hitom na knižnom trhu. Netypická
kniha s ilustráciami talentovaného Luku Braseho venovaná
židovskej otázke a zameraná na život po vojne v Dolnom Kubíne neunikla ani našim čitateľom, ktorí jej odovzdali celkom
119 hlasov.
Na treťom mieste v tejto kategórii skončili Povesti z Oravy III.
autora, spisovateľa a historika Petra Hubu, ktoré dostali 85
hlasov. Kniha ponúka čitateľovi zaujímavé príbehy, kde hrajú
hlavnú úlohu ľudia a región Oravy. Dôležitou súčasťou knihy
sú ilustrácie Moniky Ligasovej a Olivie Gvoždiakovej.
V kategórii odborná literatúra bol súboj o hlasy rovnako napínavý. Hlasujúca verejnosť napokon rozhodla, že víťazom
sa stala kniha autorskej dvojice Miroslava Kupčuláková a Roman Večerek Ako bábka na Oravu prišla... alebo nebojme sa
bábky, ktorej čitatelia poslali 298 hlasov. Pracovný zošit plný
krásnych ilustrácií a vystrihovačiek od ilustrátorky Kataríny
Chomistekovej určite zaujal nielen deti, ale aj ich pedagógov.
Druhou NAJ publikáciou v tejto kategórii, ktorú ocenila hlasujúca verejnosť 95 hlasmi, sa stala kniha Piesne od Judity Hendovskej s ilustráciami Silvie Hučkovej. Rovnako ide
o publikáciu určenú najmä deťom a pedagógom hudobných
škôl, v ktorej ožívajú známe aj menej známe texty Ľubomíra
Feldeka a Jána Andela.
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A napokon na 3. mieste skončila s 90 hlasmi publikácia Petra
Hubu V dianí plynúcich časov, ktorá mapuje činnosť Miestneho spolku Matice slovenskej v Dolnom Kubíne a v jednotlivých kapitolách približuje aj významné historické osobnosti.
Z platných anketových lístkov boli vyžrebovaní aj traja hlasujúci, ktorí získali ročné predplatné do knižnice, vecné ceny
a jeden z nich aj ročné predplatné MY Oravských novín.

Ako oravskí a sliezski
knihovníci spojili sily
Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne realizuje
pravidelne niekoľko projektov s rôznymi zahraničnými partnermi. Najčastejšie sú to naši severní susedia z poľskej strany, ale
niekoľko projektov sa podarilo zorganizovať aj s knihovníkmi
z Českej republiky. Tým nateraz posledným je projekt s Městskou knihovnou v hornosliezskom mestečku Krnov.

I

Pravdou je, že na takéto rozsiahle partnerské cezhraničné projekty práve pandémia doľahla najhoršie, a tak nie
všetko, čo si obidve knižnice zaumienili, sa napokon podarilo
splniť. To najdôležitejšie sa však udialo. Rozvinulo sa priateľstvo v knižniciach, ktoré sa môžu navzájom inšpirovať, povzbudzovať, pomáhať si. A to aj dnes, keď je pandémia stále
aktuálna.
Čo sa však ešte podarilo? Svetlo sveta uzrela spoločná publikácia, ktorá obsahuje v prvej časti literárny itinerár Oravy
a Slezska, kde čitatelia nájdu významných regionálnych spisovateľov a expozície venované ich životu a dielu. V druhej
časti je publikovaná súčasná literárna tvorba členov literárneho klubu Fontána, ktorý pôsobí pri Oravskej knižnici
A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne, a literárnych tvorcov z oblasti Krnova. V útlej publikácii Literárny dialóg bez hraníc sa
predstavuje 12 oravských autorov a deväť autorov zo sliezskeho regiónu.
Súčasťou projektu bola aj poznávacia exkurzia v Krnove, ale
aj obľúbené besedy – kreslá pre hosťa na oboch stranách.
V Dolnom Kubíne sa čitateľom na autorskej besede predsta-

Organizátori víťazom gratulujú, a keď to situácia dovolí, sľubujú aj besedy s úspešnými autormi, ktorí sa naživo predstavia v knižnici na autorskej čítačke. Z kníh, ktoré sa umiestnili
na prvých troch miestach súťaže v každom regióne Žilinského kraja, bude zostavená putovná výstava. Tá bude postupne
prezentovaná v každej regionálnej knižnici ŽSK. V Oravskej
knižnici A. Habovštiaka si ju budete môcť pozrieť v auguste.
Zdenka Prílepková, Oravská knižnica A. Habovštiaka

vil krnovský spisovateľ, učiteľ, lektor a prekladateľ Jaroslav
Konvička, ako aj český historik Jakub Mamula. Na opačnej
strane Moravy zas o svojej tvorbe porozprával spisovateľ, glosátor a autor rozhlasových blogov Jozef Kaščák.
V rámci projektu sa realizovali aj hodiny regionálnej výchovy,
čitateľské a výtvarné dielne. Záverečná aktivita celého projektu - medzinárodná výtvarná súťaž pre deti a mládež pod
názvom Moja Orava / Moje Slezsko – regionálne osobnosti
a zaujímavosti očami detí – žije momentálne svoj život v oknách Oravskej knižnice A. Habovštiaka. Práve touto netradičnou formou knižnica prezentuje víťazné a najzaujímavejšie
výtvarné dielka detí. Tie však nezostanú len tak v archíve.
Motívy z výtvarných prác boli použité pri vydaní záložiek, kalendárikov, magnetiek a pexesa. Z projektu sa zrodila aj za
ujímavá kvízová hra Orava a Slezsko – 100 zaujímavých otázok a odpovedí.
A aby ani najmladšia generácia nezabudla kedysi náš „spoločný“ jazyk – češtinu aj slovenčinu, v rámci projektu obe
zúčastnené knižnice získali súbory detskej literatúry v jazyku
partnera, ale knižničný fond obohatili aj o zaujímavé knihy
s tematikou histórie, geografie, kultúrneho a prírodného dedičstva partnerských regiónov.
Projekt Cezhraničný kultúrny dialóg bol podporený z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom programu Interreg
V-A Slovenská republika – Česká republika – Fond malých
projektov a bol realizovaný v partnerskej spolupráci s Městskou knihovnou Krnov.
Zdenka Prílepková, Oravská knižnica A. Habovštiaka
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Zápisky z mestskej kroniky – rok 1967
V pravidelnej rubrike novín Kubín Vám v tomto čísle priblížime, čo sa v našom
meste udialo v roku 1967.

D. Kubín 1967. Foto: Ján Brodňanský

I

Pracujúci celého sveta v tomto roku oslávia 50. výročie
Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie, ktorá položila
základy vybudovania prvého socialistického štátu na svete,
Zväzu sovietskych socialistických republík. Stala sa historickým momentom v dejinách ľudstva a žiarivým príkladom pre
robotnícku triedu na celom svete, ako budovať krajší a spravodlivejší spoločenský poriadok - socializmus.
Tak ako pracujúci miest a dedín, podnikov a závodov, tak
i občania nášho mesta rozhodli sa privítať 50. výročie VOSR
zvýšeným rozvojom iniciatívy a pracovného úsilia prijímaním
hodnotných socialistických záväzkov. Organizovanou socialistickou súťažou prijatou uznesením rady MsNV v D. Kubíne
a cestou poslancov, rady a komisií MsNV bola sústredená
dobrovoľná pomoc občanov, závodov, podnikov, škôl, úradov a spoločenských organizácií v meste na splnenie národohospodárskeho plánu a jeho prekročenie v danom termíne.
A tieto opatrenia sú dobrým predpokladom na to, aby sme
dosiahli tohto roku lepších výsledkov v socialistickej súťaži,
ako tomu bolo v rokoch minulých. Nasvedčuje to skutočnosť,
že občania nášho mesta prijali 930 individuálnych a 13 kolektívnych záväzkov socialistických, ktoré predstavujú hodnotu
1 741 861,- Kčs. Tento celomestský socialistický záväzok bol
zostavený na základe výsledkov získaných od občanov mesta
vo forme individuálnych záväzkov a od spoločenských a iných
záujmových organizácií, ktoré prijali kolektívne záväzky.
Existujúci n. p. ZVL Mokraď sa dobudoval v rokoch 1948 - 49
ako textilný závod. V priebehu jeho dobudúvania rozhodlo sa
o zmene výrobného programu a z textilného závodu sa stali Kovohuty. Náplňou výrobného programu boli klzné ložiská a neskoršie i výrobky práškovej metalurgie. Vybudované
priestory, ktoré mali slúžiť pre textilnú výrobu, nevyhovovali
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však pre výrobu hutnícku. odlievanie ložísk sa len provizórne
umiestnilo vo vybudovanej hlavnej hale. Bývalé ministerstvo
hút hneď prisľúbilo, že vybuduje v roku 1953 - 1954 novú zlievareň na farebné kovy a vybudujú sa aj ďalšie nové objekty,
ktoré by nahradili existujúce provizórne riešenia. No termín
na výstavbu novej zlievarne sa nesplnil a ani ďalšie termíny
ministerstvo nedodržalo. Výroba klzných ložísk a práškovej
metalurgie stúpla a už v rokoch 1959 - 1960 priestory pre požadované objemy uvedených výrob nestačili. Klzné ložiská
sa museli začať dovážať i zo zahraničia. Táto okolnosť i naliehavé urgencie nového vedenia podniku docielili, že v roku
1964 sa rozhodlo o sústredení výroby klzných ložísk do ZVL
Mokraď a schválila sa I. etapa dostavby tohto podniku.
V prvej etape dostavby ZVL Mokraď, ktorá sa začne v máji t.r.
a skončí sa v roku 1969, sa vybuduje nová zlievareň kovov,
hala pre pomocné prevádzky a administratívna budova
a všetky energetické zdroje. V takomto obnovenom a rozšírenom podniku nájdu zamestnanie ďalšie stovky ľudí z Oravy.
Po skončení I. etapy výstavby v ZVL Mokraď, ktorou sa zabezpečí výroba klzných ložísk pre naše národné hospodárstvo,
začne sa s II. etapou dostavby podniku. Na II. etapu výstavby
podnik má už od ministerstva ťažkého priemyslu investičný
zámer. V tejto etape rozšíri sa výroba práškovej metalurgie,
rozšírené priestory pre výrobu rozstrekových Fe práškov,
nová hala pre výrobu výliskov technológiou práškovej metalurgie, rozšírené priestory pre pomocné prevádzky a sklady.
II. etapa skončí v roku 1972 a jej dobudovaním sa podstatne zlepší hygiena práce pri výrobe Fe práškov. Po skončení
II. etapy výstavby podniku objem výroby vzrastie oproti roku
1965 štvornásobne. Rozšírením závodu na výrobu ložísk sa
okrem zvýšenia kapacity uvedených výrob zvýši aj ich kvalita,
ktorá dosiahne svetovú úroveň.
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Obyvatelia Dolného Kubína sa začínali čudovať, že stavbári už druhý rok stavajú nemocnicu a ešte stále nič nevidieť.
Veru od zimy 1966/1967 ani nebolo možno veľa vidieť, keďže
stále sa vŕtali v zemi. Robili vodovod, kanalizáciu a príjazdné
cesty. Až v poslednom štvrťroku 1966 začali budovať základy,
na ktorých sa už v januári začali ukazovať červené múry prvých objektov nemocnice. Tak do konca januára vyrástla zo
zeme kotolňa, sklad a garáže. V týchto dňoch sa kolektív Pozemných stavieb na čele s vedúcim stavby Ondrejom Callom
pustí do murovania kuchyne, potom príde rad na administratívnu budovu a vrátnicu a napokon aj na prosektúru.
Všetky tieto objekty už do príchodu zimy chcú mať pod strechou a uzavreté, aby cez zimné mesiace mohli tu pracovať na
vnútorných omietkach, podhľadných betónoch a pod. Ešte
v jeseni tohto roku chcú vykopať a vybetónovať základy pre
hlavný objekt - monoblok, ktorý má stáť 18 miliónov korún.
Celková výstavba so zariadením a úpravou terénu bude stáť
68 miliónov korún a má skončiť v októbri 1970.
Prvá slovenská filmová herečka, predstaviteľka Aničky v prvom filme o Jánošíkovi, žije v Dolnom Kubíne. Na naše milé
prekvapenie dozvedáme sa z televíznej správy, ako aj z obrázkového časopisu „Život“ z 10. apríla 1967, že pani Mária
Nováková, manželka Dr. Pavla Nováka, verejného notára
v Dolnom Kubíne, v roku 1921 vytvorila vo filme Jánošík Aničku, milenku Jánošíka. Film bol nakrúcaný v Gaderskej doline i v Liptove. Režisér i kameraman boli z Ameriky. Postavu
Jánošíka zverili Pištěkovi. Film mal veľkú ozvenu. Hral sa po
mnohých mestách na Slovensku (Vrútky, Martin, Žilina atď.).
Premiéra bola v Amerike, kde bol aj určený pre amerických
krajanov - Slovákov.
Prvého mája otvorili hotel „Orava“. Je zaradený do II. cenovej skupiny, kategória B. Jeho lôžková časť má kapacitu 70
miest. Hotel vznikol prestavbou staručkej Kultúry za sumu
vyše troch miliónov korún. Okrem ubytovacej časti v hoteli
je priestranná jedáleň, dve kaviarne, klubovňa, letná terasa
a moderne vybavená kuchyňa. Interiéry hotela sú riešené
moderne a vkusne. Bez prikrášľovania dá sa povedať, že hotel
svojich návštevníkov milo prekvapil. Pracovníci Reštaurácií aj
Stavebného podniku dodržali svoj sľub a hotel otvorili načas.
Aj keď na remeselníkov čaká ešte kde - tu finiš. Otvorením
nového hotela čiastočne sa vyriešil v Dolnom Kubíne veľmi
pálčivý problém. Veď doteraz v našom okresnom meste nebolo možno nájsť slušný nocľah a množstvo turistov mestom
len prechádzalo. Jeho moderné zariadenie iste prispeje aj
k zvýšeniu úrovne stolovania a ku kultúre prejavu na verejnosti vôbec.
Každý rok na jar letia cez Oravu a ďalej do severských štátov
kŕdle bielych bocianov. Na Orave sú tieto vtáky veľmi obľúbené a chránené, pretože majú na celej Orave iba asi 25 hniezd.
Aj v Dolnom Kubíne hniezdia na jednom komíne vedľa Mototechny a aj vo Veličnej v bývalej gazdinskej škole.
Tohto roku sa bociany veľmi oneskorili. Už niekoľko rokov sleduje pán Suchánek ich prílet, ktorý pripadá vždy na začiatok
apríla. Čo je asi príčinou ich oneskorenia? Majú spoľahlivejšiu barometrickú predpovednú službu ako ľudia s vedeckými
aparátmi? Lastovičky prileteli už 14. apríla. Zlý osud stihol

bocianov v roku 1962. Zlé počasie koncom mája spôsobilo,
že 77 percent mláďat zahynulo alebo boli vyhodené z hniezda
pre nedostatok potravy. Tak isto to bolo minulý rok, keď koncom mája opustilo hniezda 31 % bocianov pre vysokú pokrývku snehu. Vo svetovom meradle bocianov stále ubúda.
Jeden z dôvodov je veľká úmrtnosť vtákov v Afrike, kde sa
živia kobylkami, ktoré tam ničia chemickými prostriedkami.
Orava je známa vysokou populáciou. Prílet bocianov, ktoré
sú symbolom manželských „darčekov“, toto prvenstvo ešte
posilní.
Naproti železničnej stanici členovia základnej organizácie
ČSOZ (Čsl. záhradkárov a ovocinárov) vybudovali vzornú záhradkársku osadu. Kus ich poctivej práce pretvoril 25 rokov
neobrábanú pôdu na kúsok kvitnúcej záhrady. Nájdeme tam
nielen vzorne upravené hriadky zeleniny a iných plodín, ale
aj kvety, ovocné stromy a kríčky, ktoré sú naozaj vzorne ošetrené. Je to krásny príklad mravenčej usilovnosti záhradkárov,
ktorí z výnosnej pôdy vypracovali úrodnú a dokázali, že aj na
Orave možno pri dobrom pochopení dosiahnuť v záhradkách
pekné výsledky. Keby bolo na Orave viac takéhoto pochopenia ako v Dolnom Kubíne a všetku ladom ležiacu pôdu dostali
by do úžitku záhradkári z organizácií ČSOZ, dalo by sa veľa dokázať aj v samozásobovaní obyvateľstva čerstvou zeleninou
a ovocím. Nemuselo by sa potom hovoriť, že Orava zaostáva
za ostatnými slovenskými krajmi v budovaní záhradkárskych
osád. Ako vidno, Zväz ovocinárov a záhradkárov sa činí.
Vývojové stredisko pri ČSAD Dolný Kubín je na pohľad nenápadným závodom, v ktorom pracuje celkom 15 odborníkov,
v skutočnosti je však ale známe takmer po celej republike.
Známe preto, že z jeho vývoja vychádzajú triedič a počítač
mincí, hydraulické vyklápanie všetkých motorových vozidiel,
čističe diskov, sťahovače a nitovače brzdového obloženia,
univerzálne stoly, čerpadlá, hydraulické zdviháky, koše na
lyže, mazutové pece a podobne. Zamestnanci tohto strediska
naplno rozvíjajú svoju iniciatívu, usmerňovaní a vedení svojimi nadriadenými pracovníkmi, ktorí majú k vývojovej výrobe
strojov úprimný vzťah. Uznanlivý postoj k práci druhých majú
vedúci pracovníci ako je Juraj Schűrger, samostatný vývojový
technik a vedúci vývojového strediska, Milan Červík, pracovník výkresovej dokumentácie, Dušan Gróf, majster so zložitou
technológiou. Odborní pracovníci, ktorí pracujú v tomto závode a ktorých možno zaradiť medzi najlepších, sú: Ján Fitko, Ondrej Škunta, František Žuffa, Ľudovít Puvák, František
Hrbka, Ondrej Kilian a Michal Kubačka. Všetko ľudia, ktorí na
svojich pleciach nesú váhu závodu.
V piatok 7. júla 1967 vystúpili v sále Okresného osvetového
domu členovia Národného divadla z Prahy v komédii Strašidlo cantervillské na námet rovnomennej novely Oscara
Wildea. V predvečer 150. výročia narodenia Andreja Radlinského videli diváci zaslúžilú umelkyňu Vlastu Fabiánovú,
Danu Medřickú, národných umelcov Stanislava Neumanna
a Bohuša Záhorského. V réžii Jiřího Rolla ďalej vystúpili Jorga
Kotrbová, Josef Čáp a Jiří Roll.
originálny zápis z mestskej kroniky z roku 1967
spracoval Vladimír Adamec, kronikár mesta
text reflektuje dobu, nie názorové presvedčenie redakcie
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