
Kubín
Do

ln
ok

ub
ín

sk
y 

sú
d 

m
á 

m
ie

st
o 

na
 s

úd
ne

j m
ap

e
N

a 
tla

čo
ve

j k
on

fe
re

nc
ii 

za
zn

el
 n

es
úh

la
s s

 tý
m

, a
by

 sa
  

sí
de

ln
ým

 sú
do

m
 p

re
 o

bl
as

ť O
ra

vy
 st

al
o 

N
ám

es
to

vo
.

Vy
st

av
ili

 n
ov

ú 
m

od
ro

tl
ač

ov
ú 

ko
le

kc
iu

M
an

že
lia

 R
ab

ad
ov

ci
 v

 tr
ad

ič
no

m
 v

ýr
ob

no
m

 p
os

tu
pe

 
m

od
ro

tla
če

  r
ef

le
kt

uj
ú 

sú
ča

sn
ý 

di
za

jn
.

Niekoľkomesačné práce na rekonštrukcii zimného 
štadióna sú už dokončené
Hokejový stánok má zrekonštruované šatne, moderné osvetlenie, novú rolbu a kompletne vynovenú 
strojovňu chladenia. Tá stála takmer 390-tisíc eur a nahradila 28-ročnú technológiu. 

mesačník apríl 2022 číslo 4 ročník XXXVIII
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I Hokejový stánok má zrekonštruova-
né šatne, moderné osvetlenie, novú 

rolbu a kompletne vynovenú strojovňu 
chladenia. Len tá stála takmer 390-ti-
síc eur a nahradila 28-ročnú technoló-
giu. „Strojovňa už ide na plné obrátky, 
máme za sebou úspešnú skúšobnú pre-
vádzku. Rekonštrukciou strojovne sme 
znížili objem čpavku zo 6-tich ton na 
zhruba 1,5 tony. Tým pádom je strojov-
ňa oveľa bezpečnejšia, chod je bezpeč-
nejší. Sú to nové moderné technológie, 
čerpadlá a samozrejme je plne auto-
matizovaná, čiže je menej náročná na 
obsluhu. Chlapi už nebudú mať toľko 
roboty ako v minulosti,“ teší sa správ-
ca športových zariadení mesta Štefan 
Belvončík. „Zo zimného štadióna sa 
tak stáva miesto, ktoré je bezpečnej-
šie, keď že to množstvo čpavku, ktoré sa 
tam nachádzalo, bolo naozaj najväčšou 
hrozbou nielen v Dolnom Kubíne, ale 
takmer v celom regióne. Celkové množ-
stvo čpavku sme znížili až o 75%,“ dopl-
nil viceprimátor Matúš Lakoštík.

Celé prízemie je bezbariérové, vráta-
ne šatní a spŕch
Zimný štadión využíva na prípravu aj 
slovenská parahokejová reprezentácia, 
ktorá sa nedávno vrátila z paralympij-
ských hier v Pekingu. Šatne a chodby 

na štadióne však pre zdravotne znevý-
hodnených športovcov prispôsobené 
neboli. Takmer celé prízemie preto pre-
šlo rekonštrukciou za viac ako 130-tisíc 
eur. „Zimný štadión slúži aj ako základ-
ňa pre parahokejistov. Šatne ale pre 
zdravotne znevýhodnených športovcov 
prispôsobené neboli. Zrekonštruovali 
sme preto celé prízemie, všetky štyri 
šatne, sociálne zariadenia a chodby 
tak, aby mali títo športovci v priestore 
celého štadióna na prízemí bezproblé-
mový prístup,“ ozrejmil Štefan Belvon-
čík. „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo 
konečne bezbarierizovať zimný štadión 
v Dolnom Kubíne na podmienky para-
hokejovej reprezentácie. To znamená, 
že už tam budeme môcť privítať mi-
nimálne ďalšie tri mužstvá a odohrať 
parahokejový turnaj. Budú môcť fun-
govať v našich priestoroch hokejisti so 
zdravotným znevýhodnením a nielen 
naši, ale aj z iných krajín. Podmienky sú 
veľmi dobré. Sme prvý štadión na Slo-
vensku, ktorý má takéto podmienky. Je 
to veľký úspech,“ doplnil Miroslav Dráb, 
generálny manažér slovenskej paraho-
kejovej reprezentácie.

Nové osvetlenie a ozvučenie
V rámci rekonštrukcie pribudlo aj nové, 
moderné osvetlenie nad ľadovou plo-

chou za viac ako 53-tisíc eur. To pôvod-
né malo 15 rokov a kvôli poruchám ho 
museli pravidelne opravovať. Okrem 
osvetlenia nainštalovali nad hraciu plo-
chu aj nové ozvučenie. O jeho realizáciu 
sa na vlastné finančné náklady postara-
li rodičia hokejistov a Mestský hokejový 
klub DK. Menšou čiastkou prispela aj 
samospráva. „Je tu nové, moderné LED 
osvetlenie. Nielen že sa zlepšilo osvet-
lenie hracej plochy, hlavne po rohoch, 
kde sme mali pomerne veľké problémy 
so svetlosťou, ale dochádza aj k veľkej 
úspore elektrickej energie. Ozvučenie 
sa bude používať tak na hokejové zá-
pasy, ako aj mimo sezóny. V letnom 
období ho chceme využívať na rôzne 
športové a kultúrne podujatia,“ vysvet-
lil Štefan Belvončík. „Veľká vďaka patrí 
rodičom hokejistov, ktorí sa postarali  
o úplne nové ozvučenie na našom šta-
dióne. Reproduktory sú teraz zavesené 
na veľkej rampe priamo nad stredom 
klziska,“ doplnil Matúš Lakoštík.

Ľad upravuje nová elektrická rolba
Zamestnanci zimného štadióna začali 
s prípravou ľadovej plochy v pondelok 
21. marca. Koncom týždňa si ju vyskú-
šali už aj prví korčuliari a Mestský ho-
kejový klub DK na nej dokončí sezónu. 
O úpravu ľadovej plochy sa bude starať 

foto: redakcia

Koncom marca skončili niekoľkomesačné práce na rekonštrukcii jednotlivých častí zimného šta-
dióna. Dolnokubínska samospráva ešte v minulom roku uspela v projekte Výstavba, modernizá-
cia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry z Fondu na podporu športu. Ten uhradí mestu polo-
vicu nákladov.

Dokončili veľkú rekonštrukciu 
zimného štadióna
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nová elektrická rolba, ktorá bola rov-
nako súčasťou projektu. Stála 118-tisíc 
eur a na štadión ju doviezli ešte v de-
cembri minulého roka. „Veľmi nás mrzí, 
že celá hokejová zimná sezóna bola 
poznačená práve touto rekonštruk-
ciou a nemohli sme ľad využívať. Avšak  
z viacerých dôvodov sme nemohli túto 
rekonštrukciu vykonávať inokedy. Ako 
takou náplasťou na to, že deti a mládež 
nemohli športovať, je to, že celý apríl 
a ak sa nám podarí, tak aj celý máj, by 
sme chceli, aby bol zimný štadión otvo-

rený, prístupný verejnosti aj hokejovým 
klubom,“ dodal Matúš Lakoštík. Mini-
málne do konca apríla tak bude môcť 
verejnosť korčuľovať na zimnom šta-
dióne úplne zadarmo. Rekonštrukcia 
športoviska a kúpa rolby stála dokopy 
približne 690-tisíc eur.

redakcia

Na radnici si uctili 
pedagógov

Deň učiteľov, ktorý oslavujeme 28. mar-
ca, si pripomenuli aj na dolnokubínskej 
radnici. Vo vynovenej obradnej sieni si 
ocenenie z rúk prednostky mestkého 
úradu prevzalo 12 pedagógov z mater-
ských, základných, umeleckých a stred-
ných škôl.

I Za dlhoročnú prácu poďakovali aj 
učiteľom na dôchodku. „Veľmi si vá-

žim, že sme dnes mohli oceniť učiteľov 
za ich prácu. Nielen tú za posledné roky, 
ale celoživotnú. Keď sa pozrieme na po-
sledné dva roky, je za nami veľmi ťažké 
obdobie, keď pred učiteľmi stála nová 
výzva. Ďakujeme im za všetko, čo robia 
pre naše deti, pretože mnohé z učiteliek 
a učiteľov sú im ako druhí rodičia. Ve-
ľakrát sú naše deti s nimi viac ako my. 
Preto som rada, že sme ich mohli oce-
niť aj za to, že s nimi trávia čas, že ich 
posúvajú ďalej, vzdelávajú a že sú pre 
ne vzorom do budúcnosti a pre celý ich 
život,“ ozrejmila Andrea Barienčíková, 
prednostka Mestského úradu D. Kubín.

Ocenenie patrí všetkým pedagógom
Dvojročná výučba pod rúškom pan-
démie učiteľov neodradila. Naopak, 
spoločne hľadali nové a inovatívne pe-
dagogické metódy. „Bolo to pre mňa 
nesmiernym prekvapením. Všetkých 
nás iste potešilo, že v dnešnej tak ťaž-
kej dobe si vážia prácu učiteľa, ktorá 
je mnohokrát naozaj nedocenená. 
Ale pre nás je ocenením hlavne gene-
rácia, ktorá vyrastá. Nie je všetko len  
o peniazoch, je to aj o dobrom srdci,“ 
prezradila Alena Majdišová, učiteľka 
na Strednej zdravotníckej škole. „Toto 
ocenenie patrí všetkým pedagógom, aj 
mojim kolegyniam v materskej škole, 
pretože si to zaslúžia. Som veľmi rada, 
že si takto na nás spomenuli a budem 
to určite  tlmočiť aj v materskej škole 
pre pani učiteľky, lebo vychovávame 
deti práve pre budúcnosť a snažíme sa, 
aby z nich vyrástli dobrí ľudia,“ doplnila 
riaditeľka MŠ Obrancov mieru Stela Mi-
hálová. „Som rada, že sme mohli stráviť 
túto oslavnú chvíľu. Učím štyridsaťpäť 
rokov. Veľmi ma táto práca s deťmi na-
pĺňa, najmä s tými malými deťmi. Tie 
vám vedia prejaviť lásku, vedia vás po-
chopiť, vedia sa okolo vás motať a ja im 

tiež dávam, čo môžem. Hlavne lásku,“ 
dodala Viera Šaligová, učiteľka MŠ na 
ZŠ s MŠ Komenského v Kňažej.

Deň učiteľov sa v bývalom Českoslo-
vensku začal oslavovať už od roku 1955. 
28. marec pritom nie je náhodný. Je dá-
tumom narodenia pedagóga, filozofa, 
spisovateľa a teológa J. A. Komenského.

text a foto: redakcia

Mestský úrad má 
vysunuté pracovisko 

v MsKS
Od stredy 30. marca je v priestoroch 
mestského kultúrneho strediska zriade-
né dočasné vysunuté pracovisko mest-
ského úradu. Občanom, ale i odídencom 
z Ukrajiny, slúži každú stredu od 10-tej 
do 15-tej hodiny.

I Vysunuté pracovisko poskytuje po-
radenstvo vo viacerých oblastiach. 

Prítomný je aj tlmočník do ukrajinské-
ho jazyka. „Poskytujeme poradenstvo 
v oblastiach sociálnych vecí, vzdelá-
vania, zamestnanosti, ale taktiež v ob-
lasti štatútu odídenca pre odídencov 
z Ukrajiny, prípadne im dávame aj iné 
rady, ako môžu v tomto meste niečo vy-
baviť, či už  je to lekárska starostlivosť, 
nástup do základných škôl, do škôlok, 
prípadne hľadanie zamestnania.  
V mestskom kultúrnom stredisku je 
zriadené aj miesto, kde si odídenci  
z Ukrajiny môžu prísť zobrať nejaké 
veci, ktoré potrebujú. Zdalo sa nám 
praktické, mať to všetko na jednom 

mieste pokope. V kancelárii bude každú 
stredu niekoľko zamestnancov mest-
ského úradu zo sociálneho odboru aj  
z odboru školstva. Taktiež máme nad-
viazanú spoluprácu s okresným úra-
dom a s úradom práce, takže v prípa-
de potreby k nám vedia prísť aj ľudia  
z týchto inštitúcií,“ vysvetlil viceprimá-
tor Matúš Lakoštík. Vysunuté praco-
visko MsÚ je realizované v spolupráci  
s úradom práce, Žilinským samospráv-
nym krajom, dolnooravskou nemocni-
cou a Slovenským Červeným krížom.

redakcia

Po naskenovaní kódu 
sa môžete detailnejšie 

pozrieť na nové zariadenia 
a priestory štadióna.

Pozrite si reportáž TVDK zo 
slávnostného oceňovania. 

Stačí nasnímať kód.
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I Ide o najväčšiu investíciu pre Žaškov 
a Párnicu v ich novodobej histórii. 

„Keď sa zrealizuje tento projekt, tak 
dokážeme zlepšiť čistenie odpadových 
vôd v týchto dvoch obciach o 2100 ek-
vivalentných obyvateľov, ktorí budú na-
pojení na verejnú kanalizačnú sieť a od-
padové vody týchto obcí budú čistené 
na ČOV v Dolnom Kubíne,“ informoval 
generálny riaditeľ OVS Jozef Revaj.

Projekt ležal v šuplíku roky
V oboch lokalitách sa vybuduje 30 ki-
lometrov kanalizačných potrubí a 755 
kanalizačných prípojok. Obidve obce 
sa kanalizácie dočkali po takmer 17 ro-
koch. OVS pripravila projektovú doku-
mentáciu už v roku 2005. Ministerstvo 
životného prostredia schválilo žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok na-
pokon až vo februári 2021. „Začal sa 
proces kontroly verejného obstaráva-
nia, ktorý sa dlho naťahoval, mal byť 
urobený za dva mesiace. Robil sa až 
do novembra 2021, čiže so stavbou sa 
nemohlo začať skôr, kým nebola ukon-
čená kontrola verejného obstarávania. 
Sme radi, že všetko dobre dopadlo,“ ho-
vorí starosta Žaškova Milan Pavlovčík.

Chcú napojiť aj novostavby
Po úspešnom dokončení stavby sa 
85 % domácností Párnice a Žaškova 

bude môcť pripojiť na novú kanalizáciu. 
Dokončenie diela je naplánované na 
december 2023. Dovtedy bude prebie-
hať v oboch obciach čulý stavebný ruch. 
„Ako sme pripravení, to zistíme asi až  
v priebehu výstavby, keď už vkročia 
stroje do ulíc, do miestnych komuni-
kácií. Stotožnení sme s projektom, sme 
radi, že sme v ňom, už len z pohľadu 
životného prostredia a z pohľadu od-
stránenia nedostatkov, ktoré sú spoje-
né s nakladaním tohto typu odpadov,“ 
približuje starosta Párnice Ján Han-
čiak. Tým, že projekt odkanalizovania 
obcí existuje už od roku 2005, nie sú  
v ňom zahrnuté nové domy, ktoré me-
dzičasom vyrástli. OVS však chce vyjsť  
v ústrety aj novým vlastníkom a po-
môcť ich novostavby tiež pripojiť na ve-
rejnú kanalizáciu. Verejnú kanalizáciu  
v Žaškove a Párnici naprojektovala fir-
ma Hydrocoop. Zhotoviteľom je zdru-
ženie spoločností: Vodohospodárske 
stavby, Combin Banská Štiavnica,  
Váhostav SK a Eiffage Construction.

Napojenosť oravských obcí na verejnú 
kanalizáciu je zatiaľ všeobecne nízka. 
Získanie financií komplikuje podmien-
ka vytvoriť aglomeráciu nad 2 000 oby-
vateľov. Túto podmienku nesplnila ani 
Veličná a Oravská Poruba, ktorých žia-
dosť o nenávratný finančný príspevok 

nebola úspešná práve z tohto dôvodu. 
Budú tak musieť hľadať iné zdroje fi-
nancovania, aby vybudovali vlastnú 
kanalizačnú sieť.

redakcia

foto: redakcia

Oravská vodárenská spoločnosť (OVS) koncom marca 2022 slávnostne otvorila novú stavbu: od-
kanalizovanie obcí Žaškov a Párnica. Projekt okrem oravských vodárov spoločne financujú Eu-
rópska únia a Slovenská republika prostredníctvom Kohézneho fondu. Celkové oprávnené nákla-
dy predstavujú takmer 18 miliónov eur.

Schválené: Žaškov a Párnica 
sa dočkajú verejnej kanalizácie

Dolnokubínski hasiči 
zasahovali v minu-
lom roku 194-krát

Okresné riaditeľstvo Hasičského a zá-
chranného zboru v Dolnom Kubíne zve-
rejnilo správu o stave požiarovosti a zá-
sahovej činnosti v našom okrese za rok 
2021. Profesionálna hasičská jednotka 
z dolnokubínskej hasičskej stanice zasa-
hovala v minulom roku 194-krát.
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I „Najčastejšími udalosťami, pri kto-
rých hasiči v našom okrese zasahu-

jú, sú už dlhodobo dopravné nehody, 
pri ktorých v roku 2021 naši príslušníci 
poskytovali svoju pomoc 73-krát. Po 
dopravných nehodách sú veľmi častými 
výjazdmi technické zásahy, pri ktorých 
zasahovali 59-krát. Medzi technické 
zásahy radíme najmä odstraňovanie 
popadaných stromov, pomoc zdravot-
nej záchrannej službe pri transporte 
nadrozmerného pacienta pri ohroze-
ní života, pomoc pri otváraní bytov  
a pomoc pri zaseknutí vo výťahu  
a podobne. Po dopravných nehodách  
a technických zásahoch naši prísluš-
níci zasahovali 44-krát pri požiaroch 
a 18-krát pri iných udalostiach. Medzi 
iné zásahy patria napríklad zásahy pri 
úniku nebezpečných látok, takisto tu 
radíme previerkové a taktické cviče-
nia, ktorých sme v roku 2021 vykonali 5 
a 3 plané poplachy,“ objasnila Katarína 
Zápotočná, vedúca prevádzkovo-tech-
nického oddelenia OR HaZZ DK.

Počet požiarov sa výrazne nemení
V zásahovom obvode Dolný Kubín 
vzniklo v roku 2021 celkovo 44 požiarov. 
Priame škody boli vyčíslené na viac ako 
265-tisíc eur, uchránené hodnoty do-
siahli sumu 281-tisíc eur. Pri požiaroch 
došlo k ľahkému zraneniu 3 osôb. „Me-
dzi najvýznamnejšie a zároveň najná-
ročnejšie požiare v roku 2021 môžeme 
zaradiť tri požiare. Vo februári to bol po-
žiar bytu na ôsmom poschodí na Okruž-
nej ulici v Dolnom Kubíne, v júli požiar 
technologického zariadenie vo výrob-
nom závode OFZ Široká. V auguste to 
bol požiar rekreačnej chaty v katastrál-
nom území Jasenová. Vznik požiarov 
sa sčasti viaže na ročné obdobie a kli-
matické podmienky. S príchodom zimy 
nastáva vykurovacia sezóna a v tomto 
období zaznamenávame väčšie množ-
stvo požiarov, ktoré súvisia s nevyčis-
tením usadených sadzí v komínovom 
telese. S príchodom teplých jarných dní 
je to množstvo požiarov suchej trávy. 
V lete zas v lesoch vznikajú požiare po 
spaľovaní drevených zvyškov po ťažbe,“ 
ozrejmila Katarína Zápotočná. V minu-
lom roku zachvátil požiar aj niekoľko ro-
dinných domov. Najväčšie škody vznikli 
v rodinnom dome na Mokraďskej ulici 
v Dolnom Kubíne a na domoch v Leš-
tinách a v Oravskej Porube. Jednou  
z najčastejších príčin vzniku požiaru 
bola nedbalosť a neopatrnosť dospe-
lých osôb či elektrický skrat. „Za sle-

dované obdobie piatich rokov môže-
me skonštatovať, že počet požiarov sa 
výrazne nemení. V zásahovom obvode  
D. Kubín je dlhodobo okolo päťdesiat 
požiarov ročne a vďaka včasnému zá-
sahu profesionálnych a dobrovoľných 
hasičov sú priame škody spôsobené 
požiarmi oveľa nižšie než uchránené 
hodnoty. Pozitívnymi ukazovateľmi  
v štatistike požiarovosti za uplynu-
lých päť rokov sú aj čísla o zranených 
a usmrtených osobách, ktoré hovoria 
o tom, že za posledných päť rokov boli 
v súvislosti s požiarmi len osoby ľahko 
zranené, a to od jednej po štyri osoby 
za rok. Žiadna osoba nebola usmrtená. 
Čo sa týka požiarovosti z pohľadu výšky 
priamych škôd, je každý rok iný, pretože 
jeden závažný požiar, napríklad vo vý-
robnom odvetví, kde sú drahé techno-
lógie a stroje, môže výrazne ovplyvniť 
štatistiku požiarovosti v danom roku,“ 
doplnila Katarína Zápotočná. 

Zameriavajú sa aj na prevenciu
Okresné riaditeľstvo Hasičského a zá-
chranného zboru v Dolnom Kubíne vy-
konáva aj preventívne, protipožiarne 
kontroly. Výkon štátneho požiarneho 
dozoru bol v roku 2021 výrazne ovplyv-
nený epidemiologickou situáciou a vy-
hlásením núdzového stavu. „Kontroly 
sme uskutočňovali v období necelých 
siedmich mesiacov. Vykonali sme do-
hromady 97 protipožiarnych kontrol. 
Tie boli zamerané na menšie subjekty,  
v prevádzkach, kde bolo menej ľudí,  
v bytových domoch, v školách a po-
dobne. Celkovo bolo zistených 583 
nedostatkov v priebehu roka a tie ne-
dostatky sa delia do dvoch kategórií, 
kde sa zisťujú organizačné a technické 
nedostatky. Čo sa týka organizačných 
nedostatkov, tak to boli väčšinou ne-
dostatky v dokumentácii ochrany pred 
požiarmi. A technické nedostatky sa 
týkali najmä označovania únikových 
ciest, chýbajúcej inštalácie požiarnych 
zariadení, označenia požiarnych za-
riadení a podobne,“ vysvetlila Karin 
Žuffová, vedúca odd. požiarnej pre-
vencie OR HaZZ DK. Hlavnú kontrolnú 
činnosť zamerali požiarni preventisti  
v uplynulých troch rokoch na školstvo. 
„Zameranie vychádza vždy z Prezídia 
hasičského a záchranného zboru. Za-
meranie na školstvo bolo od roku 2019. 
Malo sa prejsť zabezpečenie ochrany 
pred požiarmi v školách a školských 
zariadeniach. Za tieto tri roky bolo do-
hromady vykonaných v školách a škol-

ských zariadeniach 51 komplexných 
protipožiarnych kontrol, 34 následných 
protipožiarnych kontrol a pri všetkých 
týchto kontrolách bolo dohromady zis-
tených 321 protipožiarnych nedostat-
kov,“ doplnila Karin Žuffová.

Kontrolujú lesy a monitorujú územie
Okresné riaditeľstvo vykonáva pra-
videlné protipožiarne kontroly  
v organizá ciách lesného hospodárstva, 
monitoring územia a tiež preventív-
no-výchovnú činnosť a propagačno-in-
formačné aktivity zamerané na ochranu 
lesov pred požiarmi. „Pravidelne sledu-
jeme index požiarneho rizika. V spo-
lupráci s lesnými subjektmi sa potom 
vyhlasuje aj čas zvýšeného nebezpe-
čenstva vzniku požiaru a v rámci tohto 
času je zakázané spaľovanie horľavých 
látok na voľnom priestranstve. Monito-
ring územia sa realizuje v čase vyhláse-
ného nebezpečenstva vzniku požiaru.  
V uplynulom roku to bolo od 18. júna do 
2. augusta. Vykonalo sa 72 monitorova-
cích jázd, kontrolovalo sa územie, či ne-
dochádza k nedovolenému spaľovaniu 
alebo vypaľovaniu porastov,“ uzavrela 
K. Žuffová. Za porušenie povinností 
vyplývajúcich z predpisov o požiarnej 
ochrane uložili hasiči v roku 2021 štyri 
pokuty v celkovej sume 2 500 eur. V blo-
kovom konaní riešili päť prípadov.

redakcia; foto: OR HaZZ DK
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I „Maľujem príbehy, vzťahy medzi ľuďmi, drámu, smútok, 
svetlo. Mám tu mnoho figurálnych kompozícií monumen-

tálneho charakteru. Aj v iných dielach znázorňujem buď ra-
dosť zo života, z maľovania alebo sa snažím rozvíjať so ciálnu 
tematiku,“ hovorí jeden z autorov, Jozef Srna ml. Techni-
ka olejomaľby umožňuje vstupovať do obrazu opakovane  
i s odstupom niekoľkých rokov, čím sa zachováva procesuál-
ny, otvorený charakter diela. Spoločne autorov spája fasciná-
cia tradície maľby neskorej renesancie, baroka, klasicizmu, 
romantizmu až expresívnej tendencie moderny 20. storočia. 
Hoci sú východiská tvorby trojice veľmi podobné, ich smero-
vania sú rozdielne. „Všetci traja sme si v niečom veľmi podob-
ní, a to fascináciou remeslom maľby minulých dôb. Väčšinou 
sme zase rozdielni rukopisom, naturelom, témami. V zásade 
tie veci, ktoré nás môžu rozdeľovať, nás môžu aj spájať. To 
je práve tá jednota v rôznosti, ktorá maľbu definovala v de-
jinách, v poslaní, ktoré má,“ vysvetlil maliar Vladislav Zabel.

Modrotlač v súčasnom dizajne
Milovníci umenia sa ďalej presunuli do malej výstavnej siene. 
Tam si mohli prezrieť novú kolekciu manželov Rabadovcov 

s názvom Stromy, prezentovanú naozaj originálnym spôso-
bom. Tvorba dezénov Mateja Rabadu je inšpirovaná mod-
rotlačovými vzormi prenesenými do techniky sieťotlače, čím 
ju posúva do roviny súčasnej dizajnérskej tvorby. Z modrotla-
čovej metráže tvorí Veronika Rabadová odevy typu one size. 
Vystavené exponáty nabádajú návštevníkov, aby sa dotýkali 
a aj takto bližšie spoznali charakter materiálu. Kolekcia je šitá 
pre mestského človeka s citom pre minimalizmus a zmyslom 
pre detail. Ide o módu, ktorá sa neriadi najnovšími trendmi, 
ale naopak zachováva voľnosť a jednoduchosť.

„Dúfam, že modrotlač bude žiadaná. Stretávame sa s veľ-
kým množstvom jej imitácií a nie je ani tak dôležité, čo je 
prezentované ako ornament, ale skôr to, akým spôsobom je 
modrotlač vyrobená, a práve túto výrobu my zachovávame,“  
ozrejmil autor kolekcie Matej Rabada. Rabadovci pracujú  
s historickými postupmi tradičnej výroby modrotlače, no re-
flektujú v nej súčasný dizajn. Modrotlač umožňuje pracovať  
s rôznymi odtieňmi modrej, na čo poukazuje aj táto kolekcia.

Oravská galéria zároveň zrušila od 1. apríla vstupné pre žia-
kov a študentov základných a stredných škôl. Týmto gestom 
reagovala na nízku návštevnosť z dôvodu protipandemic-
kého obmedzenia činnosti kultúrnych inštitúcií. Získanie si 
školopovinného diváka, jeho zaujatie pre galerijné poduja-
tia, možnosť naň edukačne pôsobiť, vidí galéria ako dôležitú 
investíciu smerom do budúcnosti.

Alica Batunová

foto: redakcia

Oravská galéria sa po pandemickej prestávke konečne 
dočkala vernisáže. Traja umelci predstavili svoje diela pod 
názvom Lux Tenebrīs alebo Svetlo v temnotách. Poukazujú 
na dôležitosť svetla nielen v bohatých a komplikovaných 
maľbách, ale aj na jeho prítomnosť v osobných príbehoch.

Rabadovci zaujali v Oravskej galérii 
indigový postoj

Videopohľad na expozíciu Lux Tenebrīs  
a novú modrotlačovú kolekciu Rabadovcov. 

Načítajte kód.
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Putovanie za svetlom v OG
Počas pôstneho obdobia priniesla Oravská galéria pre svojich 
návštevníkov edukačnú výstavu pod názvom „Putovanie za 
svetlom“. Kríž a Ukrižovaný na kríži v rôznych formách je jeden 
z najrozšírenejších symbolov na svete. 

I Kríž latinského typu v podobe malého oltárneho kríža, 
procesiového kríža, monumentálnych krížov v interiéroch 

i na vežiach kostolov, či prícestných krížov je tak charakte-
ristický pre región Oravy. Kríž ako symbol pretrval napriek 
všetkým historickým udalostiam až do dnešných čias. Kríž  
v spojení s figurálne stvárneným korpusom patrí k najvýraz-
nejšej súčasti sakrálneho umenia. Je obsahovou pripomien-
kou ukrižovania na Golgote, predstavuje zmysel Kristovho 
utrpenia, no stáva sa aj znamením vykúpenia.

Ukrižovanie – Corpus Christi, je trvalou inšpiráciou pre ume-
nie. Spája nebeské s pozemským, vertikálna línia pretína ho-
rizontálnu. Najsilnejšie momenty putovania popisuje výber 
zastavení krížovej cesty zo Slanice od neznámeho slovenské-
ho maliara podľa predlohy Josefa Führicha (Čechy, Rakúsko, 
1800-1876). Tvoria ho: plastika Krista pri stĺpe, Kristus pod 
krížom, v hrobe i Kristus zmŕtvychvstalý (Slanica).

Výstava v priestoroch edukačného kabinetu priniesla pro-
stredníctvom diel zo zbierok Oravskej galérie putovanie po 
ceste za symbolom svetla Veľkej noci. Práve sakrálne umenie 

je v kontexte umenia regiónu Oravy bohato zastúpené vo fon-
de galérie, nielen v oblasti maľby, ale predovšetkým sochy. 
Rozmanitosť zobrazenia Corpus Christi tvorilo hlavnú líniu 
výstavy. Čo však predchádzalo prepojeniu neba so zemou? 
Aké pôstne témy umelci zobrazovali v rámci ikonografie pôst-
neho obdobia v regióne Oravy? Čo všetko sa muselo v príbe-
hu Veľkej noci udiať, aby zvíťazilo svetlo nad tmou? Ako je to 
v súčasnosti? Prináša umenie nové zobrazenia „notoricky“ 
známych pôstnych tém?

Katarína Matušková, Oravská galéria; foto: redakcia

Knižnica ponúka bezplatné 
kurzy slovenčiny pre cudzincov

Oravská knižnica Antona Habovštiaka organizuje každú so-
botu od 10-tej do 12-tej hodiny dopoludnia bezplatné kurzy 
slovenského jazyka pre cudzincov. Vzhľadom na dianie počas 
predchádzajúcich dní sa knižnica rozhodla pomôcť ukrajin-
ským matkám s deťmi rýchlejšie sa začleniť do spoločnosti.

I Programom stretnutí je okrem výučby aj poskytovanie 
dôležitých informácií ohľadom cudzineckej polície, vypĺ-

ňania formulárov, vstupnej zdravotnej prehliadky, návštev 
krúžkov pre deti, či základnej orientácie na internetových 
stránkach. „Téma pomoci sa nás veľmi dotýka. Nielen pre-
to, že sú to naši susedia, ale aj preto, že trpia nevinní ľudia, 
matky a hlavne deti. Čo viac pre nich môžeme urobiť? Roz-
hodovali sme sa pre rôznu humanitárnu pomoc, ktorú by 
sme smerovali na Ukrajinu. Nakoniec sme sa rozhodli pod-
poriť a pomôcť utečencom, ktorí sú priamo v našom meste. 
Hneď ako nás oslovila Oksana Martvoňová Dovner sme začali 
konať a dohodli sme sa na bezplatnom prenajatí priestorov 
u nás v knižnici,“ povedal riaditeľ Oravskej knižnice Roman 
Večerek. „Atmosféra na kurzoch je úžasná. Kým sa maminky 
vzdelávali, pripravili sme pre deti trochu rozptýlenia. Deťom 
sme venovali knihy zo zbierky. Kurz totižto nie je jediná po-
moc, ktorou sa snažíme zlepšiť život tým, ktorí utekajú pred 
vojnou,“ dodáva riaditeľ.

Oravská knižnica zároveň v rámci projektu Knižnica pomáha 
vyhlásila aj zbierku Deti potrebujú knihy. Ide o nákup pub-

likácií cez spoločnosť Martinus pre ukrajinské deti. Ďalej 
poskytuje rôzne služby od členského a vstupu na podujatia 
bezplatne, ďalej kopírovacie služby, internet, priestor pre 
študentov na výučbu, ako aj ostatnú knižničnú pomoc.

Ukrajinské knihy pre ukrajinské deti je názov ďalšieho projek-
tu. Knižnica ponúka svojim ukrajinským čitateľom možnosť 
digitálnych kníh v ukrajinčine pre deti prostredníctvom di-
gitálnej čitárne KUBO CLUB. Všetky služby a aktivity pre ľudí  
z Ukrajiny sú bezplatné.

redakcia; foto: Or. knižnica 

Viac z exponátov edukačnej výstavy  
Putovanie za svetlom uvidíte  

po zosnímaní QR kódu.
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I „Druhý diel začína rokom 1947, keď bol schválený budova-
teľský zákon, do ktorého bola zaradená aj výstavba Orav-

skej priehrady,“ približuje obsah sám autor. Rok 1947 bol pre 
Oravu prelomový, začali sa v ňom stavať okrem vodného die-
la aj štyri veľké fabriky. Na viac ako 200 stranách sa odohráva 
románový príbeh staviteľov Oravskej priehrady, ktorý sa pre-
lína s literatúrou faktu. V novej knižke Petra Hubu sa ocitá-
me na stavenisku nového vodného diela v Ústí a dej vrcholí 
uvedením vodnej elektrárne Orava do prevádzky v roku 1953. 
Spisovateľ zachytáva celé komplikované obdobie, viaceré ne-
hody či údajnú sabotáž. „Jeden z redaktorov, ktorý navštívil 
priehradu, povedal robotníkom, že priehrada im zobrala srd-
ce. Ľudia boli takí nadchnutí, že si nevedeli ani predstaviť inú 
robotu, “ spomína P. Huba.

Kubínska hoľa: Od nezáujmu po centrum športu
Kubínska hoľa je vyhľadávané stredisko zimných i letných 
športov, ktoré sa z roka na rok teší čoraz väčšej popularite. 
Jej postupný rozvoj sa však začal až po druhej svetovej vojne. 
Dovtedy bola pre obyvateľov ťažko prístupná. Aj túto tému 
zachytáva vo svojej ďalšej novej publikácii P. Huba s názvom 
Kubínska hoľa. Aj tu prichádza na rad rok 1947, ktorý spája 
Kubínsku hoľu s Oravskou priehradou, ktorá sa vtedy za-
čala budovať. Vtedy sa odvážlivci pustili do výstavby prvej 
turistickej chaty v dnes už obľúbenej lokalite. „To nebolo 
jednoduché dopraviť tam množstvo materiálu, z Brna kúpili 
lokomotívu, ktorá poháňala gáter, ktorým pílili drevo. Po že-
lezničke dopravovali kamene. Bola to skutočne zas len istá 
nadšenosť určitých ľudí,“ hovorí autor. V knihe sa dozvedáme 
aj o snehovom nešťastí, ktoré Kubínsku hoľu zastihlo v utorok 
16. januára 1968. Lavína zachytila 53 lyžiarov, šesť z nich – 
študentov brnianskej Vysokej školy technickej – ju neprežilo. 
Prvá turistická chata zhorela o päť rokov nato v marci 1973, 

ale hneď na ďalší rok sa začalo s výstavbou nového ubytova-
cieho zariadenia.

Dôležitou súčasťou práce Petra Hubu na novej knihe bolo aj 
zmapovanie rozličných podujatí, ktoré sa na Kubínskej holi 
uskutočňujú, ako napríklad lyžiarske preteky o pohár primá-
tora, memoriál obetí snehovej lavíny, cyklistická horská ča-
sovka alebo bežecká Bencova desiatka. Záver knihy dopĺňajú 
aj povesti o poklade a o morskom oku.

redakcia

foto: redakcia

Známy dolnokubínsky spisovateľ Peter Huba napísal ďalšiu knihu z prostredia vý-
stavby Oravskej priehrady. Volá sa Priehrada II. a priamo nadväzuje na predošlý 
prvý diel, ktorý sa odohrával počas druhej svetovej vojny.

Rok 1947 spája Oravskú priehradu aj 
Kubínsku hoľu, obe sa vtedy začali budovať

Privítanie jari vo výstavných 
priestoroch OKS 

I Po dvojročnej odmlke sa výstavné priestory Oravského 
kultúrneho strediska (OKS) v Dolnom Kubíne opäť zapl-

nili dielami maliarov kraslíc, ktorí z obyčajných vaječných 
škrupín vytvárajú malé umelecké diela. Výstava zachytáva  
rôznorodosť techník, vzorov aj materiálov výroby kraslíc  
z celého Slovenska. Návštevníci môžu vidieť krásu voskovej 
techniky, vyškrabávania, ale aj drôtovanie vajíčok. Nesúťažná 
prehliadka tvorby ľudových amatérskych umelcov sa v tomto 
roku  koná už po 21. raz a zapojili sa do nej vo veľkej miere 
aj materské a základné školy z oravského regiónu. Výstavu 
kraslíc dopĺňajú tiež fotografie fašiangových sprievodov obcí 
dolnej Oravy. Výstava je verejnosti sprístupnená počas pra-
covných dní v čase od 8:00 do 15:30 a pre deti materských 
škôl sú pripravené malé tvorivé dielne.

Janka Tarabová, OKS
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Maturantky SOŠ obchodu a slu-
žieb pripravili Veľkonočný deň 

I Študentky hotelovej akadémie pripravili v rámci prak-
tických maturít pre svojich spolužiakov Veľkonočný deň. 

Šesť maturantiek takýmto spôsobom prezentovalo, čo sa 
počas štúdia naučili. Teoretické vedomosti aplikovali do ani-
mačných a manažérskych aktivít, predviedli svoje zručnosti  
z gastronómie a organizácie spoločenských podujatí. „Táto 
akcia sa nesie v duchu „škola hrou“. Na 99% je to činnosť 
žiakov. Škola v prípade nedorozumení alebo riešení neja-
kých situácií so sponzorstvom do toho vstupuje a radí, akým 
smerom ísť. Tak isto ja ako riaditeľ vydokladujem, že akcia sa 
uskutočnila a firmy sú ochotné finančne podporiť túto akti-
vitu,“ hovorí riaditeľ SOŠ obchodu a služieb Peter Ištván. Veľ-
konočný deň sa nezaobišiel bez ľudovej hudby, kultúrneho 
programu, občerstvenia, kapustnice, pletenia veľkonočných 
korbáčov či maľovania vajíčok.  Podujatie sprevádzali aj súťa-
že, zaujímavé najmä pre študentov. Výhry boli napríklad deň 

voľna alebo deň bez skúšania. Študentky následne pripravia 
prezentáciu, v ktorej pred maturitnou komisiou zhodnotia 
celkový priebeh akcie. V rámci nej spomenú, čo sa im podari-
lo, v čom boli nedostatky i to, na čo si dajú v budúcnosti po-
zor. Komisia im na základe toho udelí hodnotenie.

Alica Batunová; foto: redakcia

Na veľkonočných trhoch 
ponúklo výrobky 55 predajcov

I S príchodom jari pripravilo mestské kultúrne stredisko 
(MsKS) po dvojročnej prestávke veľkonočné trhy. Trhové 

priestory na Námestí Slobody zaplnilo počas 11. a 12 apríla 
množstvo Dolnokubínčanov a 55 predajcov i remeselníkov. 
„Sme radi, že sme sa mohli opäť stretnúť s trhovníkmi a náv-
števníkmi trhov a takto osláviť začiatok jari. Veľkonočné trhy 
v Dolnom Kubíne sa oplatí organizovať, lebo máme na nich 
dobré ohlasy od občanov. Návštevníci si mohli zakúpiť veľ-
konočné aranžmány, výrobky z prútia, kože, medu, nechýbali 
údené výrobky či domáci chlieb, sladké a slané pečivo a zá-
roveň si mohli vychutnať grilované špeciality. Dúfam, že toto 
podujatie nám odštartovalo mnohé ďalšie akcie v meste bez 
obmedzení a strachu z pandémie,“ vysvetlila Naďa Dudášo-

vá z MsKS. Podobne ako pri nedávnych fašiangových sláv-
nostiach využili remeselníci a domáci výrobcovia aj drevené 
stánky nového mestského trhoviska.

text a foto: redakcia 

Umeleckým prednesom naplnili 
Kubínsky krčiažok až po okraj

Deti z Materskej školy na ulici Obrancov mieru začínajú s ume-
leckým prednesom už od mala. Po niekoľkomesačnej príprave 
a pilovaní recitácie sa prvýkrát predstavia pred skutočným 
publikom. Kubínsky krčiažok už viac ako 10 rokov formuje  
u detí sebavedomie a cit pre poéziu i prózu.

I Inak tomu nebolo ani vo štvrtok 31. marca. „Mali sme 
najprv triedne kolá, kde boli deti odmenené a teraz usku-

točňujeme školské kolo, kde si deti s pani učiteľkami vybrali 
svojich zástupcov tried, ktorí teraz budú recitovať za svoju 
triedu. Je to veľmi milé, deti sa učia vystupovať, cvičia sa  
v samostatnosti a vlastnej prezentácii. Máme veľa dobrých 
spisovateľov, ktorí píšu krásnu poéziu a prózu pre deti. Vždy 
je text veku primeraný. Snažíme sa úryvky vyberať s kolegy-
ňami a taktiež zohľadňovať, aby sa aj deťom básnička ob-
sahovo páčila. Aby sa im ľahko učila, aby mali z nej radosť,“ 

ozrejmila riaditeľka MŠ Obrancov mieru Stela Mihálová. Pod-
ľa vedenia škôlky môže byť Kubínsky krčiažok prvým odra-
zovým mostíkom do sveta recitačných súťaží, napríklad aj 
k Hviezdoslavovmu Kubínu. Osem malých recitátorov si do-
mov okrem knižiek a prvej skúsenosti s pódiom prinieslo aj 
ručne vyrobený krčiažok.

text a foto: redakcia



www.dolnykubin.sk 10 – Veľká noc

I S prvými prípravami začali už začiatkom mesiaca a každá 
škôlka poňala veľkonočnú výzdobu ako možnosť prihovo-

riť sa svojou činnosťou Dolnému Kubínu. „Naše deti si už dva 
týždne chystali vajíčka, výzdobu triedy a aj výzdobu vonku. 
Aj touto milou činnosťou sa u detí rozvíja fantázia, kreativita 
a hlavne radosť z jarného sviatku. V areáli škôlky sme vyzdo-
bili kvetináče, všetky kríky, aby sme urobili radosť aj okolo-
idúcim. A tých prejde chodníkom smerom na Aleju Slobody 
neúrekom. Na úsmevoch ľudí bolo znať, že sme ich potešili  
a dostali sme aj pochvalu,“ povedala Stela Mihálová, riaditeľ-
ka MŠ Obrancov mieru.

Na Veľkom Bysterci pri modrom moste je Materská škôlka Na 
Sihoti. Pani riaditeľka Nella Michalicová a jej pani učiteľky pri-
pravili výzdobu aj pre tých, ktorí počas sviatkov prechádzali 
aj po cyklotrase. „Vyzdobili sme celý areál, našu škôlku a aj 
cyklotrasu. Radi sme prezentovali práce našich detí, ale tiež 
sme chceli inšpirovať ľudí,“ uviedla riaditeľka.

Zdobenie vajíčok rôznymi technikami vyskúšali v MŠ na Ná-
mestí Slobody. Pani učiteľky naučili deti rôzne možnosti. Le-
penie, maľovanie, omotávanie. „Vyzdobili sme svoje triedy, 

šatne a snažili sme sa vyzdobiť aj exteriér. Čo bolo pre nás 
inšpirujúce, že bytové domy v okolí po našom vzore ozdobo-
vali aj svoje predzáhradky a vchody do bytoviek. Tak sa nám 
podarilo priniesť Veľkú noc do celého nášho okolia,“ doplnila 
Alena Buganová z MŠ Námestie Slobody.

O námestie pred kostolom na sídlisku Brezovec sa postarali 
deti z Materskej škôlky Odbojárov. Mestu Dolný Kubín a jeho 
obyvateľom vyzdobili stromček pred kostolom, aby tešil tých, 
ktorí pôjdu počas sviatkov na omšu. „Za odmenu pre naše 
deti sme si pripravili čokoládové vajíčka, ktoré budú hľadať 
na školskom dvore. Každé z nich si jedno nájde,“ ozrejmila 
Eva Šaligová, riaditeľka MŠ Odbojárov.

Do aktivity Veľkonočný Kubín sa zapojili škôlky z každého 
kúta mesta. Potešili obyvateľov a tiež ich inšpirovali k výzdo-
be bytových domov a ulíc. Veľká noc tak nechýbala ani na Ba-
nisku, Brezovci, Záskalí, Kňažej, samozrejme v centre mesta  
a aj na Veľkom Bysterci. Spoločne si chceli uctiť Veľkú noc  
a popriať obyvateľom D. Kubína krásne a príjemné sviatky.

Jana Greššová

foto: redakcia

Sviatky jari sú už za nami. My chceme pripomenúť prekvapenie, ktoré svojmu mes-
tu pripravili naši najmenší. 12. apríla sa osem materských škôlok zapojilo do akti-
vity Veľkonočný Kubín. Deti pod vedením svojich pani učiteliek ozdobili škôlky a ich 
okolie veľkonočnou výzdobou.

Najmladšie Dolnokubínčatá 
ozdobili svoje mesto



ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU V MESTE DOLNÝ KUBÍN 
 

21. mája 2022 (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 ďalšej 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 
 

03. - 13. mája 2022 
 
 

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 ďalšej strane tohto oznamu).



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

•  Banisko Chočská križovatka 1531-garáže ________________________________ 03. 05. 2022
•  Medzihradné Medzihradská starý obchod ___________________________________ 03. 05. 2022
•  Staré mesto Jánoškova - Zastávka MAD ____________________________________ 03. 05. 2022

•  Kňažia Mládežnícka - Slobodáreň  _____________________________________ 04. 05. 2022
•  Mokraď Mokraď - Kolónia ______________________________________________ 04. 05. 2022
•  Jelšava Začiatok – pri lavici ____________________________________________ 04. 05. 2022

•  Staré mesto M. R. Štefánika - Za križovatkou- plech. garáže__________________ 05. 05. 2022
•  Staré mesto Bernolákova - Pod  Viaduktom_________________________________ 05. 05. 2022
•  Staré mesto Alej Slobody - 1883 stanovisko SZ ______________________________ 05. 05. 2022

•  Brezovec Átriá – ul. Hollého - kotolňa ____________________________________ 06. 05. 2022
•  Brezovec Nemocničná 1949 - stanovisko SZ ______________________________ 06. 05. 2022
•  Brezovec M. Hattalu - Križovatka 2049 - Jednota _________________________ 06. 05. 2022

•  Brezovec Odbojárov - Drevený obchod __________________________________ 09. 05. 2022
•  Brezovec Mierová - Bývalá Jednota ______________________________________ 09. 05. 2022
•  Brezovec Dukelských hrdinov - BD 2040 _________________________________ 09. 05. 2022

•  Brezovec Ľ. Štúra - Kotolňa _______________________________________________ 10. 05. 2022
•  Záskalie  Parkovisko Jednota_____________________________________________ 10. 05. 2022
•  Malý Bysterec Fučíkova - križovatka ___________________________________________ 10. 05. 2022

•  Bysterec Športovcov  BD 1180 ____________________________________________ 11. 05. 2022
•  Bysterec Na Sihoti BD 1159 – Ľ. jedáleň ___________________________________ 11. 05. 2022
•  Bysterec Lucenkova 1205 - MŠ ___________________________________________ 11. 05. 2022

•  Bysterec SNP - BD 1196 __________________________________________________ 12. 05. 2022
•  Bysterec Okružná BD 2057 - garáže ______________________________________ 12. 05. 2022
•  Bysterec Okružná 2061/61 - stánok PNS pri Jednote _______________________ 12. 05. 2022

•  Malý Bysterec Elkop MAD _____________________________________________________ 13. 05. 2022
•  Malý Bysterec Lopušná _______________________________________________________ 13. 05. 2022
•  Beňova Lehota Urbársky dom __________________________________________________ 13. 05. 2022



www.tvdk.sk15 – zaujímavosti

I „Od ponechania sídla Okresného súdu v Dolnom Kubí-
ne sa môže očakávať zvýšenie rýchlosti konania, úbytok 

reštančných vecí, a to na celej Orave. Bude to oveľa jedno-
duchšie, pokiaľ sa preberú pracovné postupy a metódy na 
tomto súde, ktorý je dlhodobo dobrý a javí sa jednoznačne 
ako efektívnejší. Práve pracovníci z nášho súdu odchádzajú 
do výberových konaní, kde bývajú úspešní a stávajú sa sud-
cami na súdoch po celom Slovensku,“ skonštatoval predseda 
Okresného súdu Dolný Kubín Rastislav Plutinský.

Okresný súd v Dolnom Kubíne svoje stanovisko argumentu-
je lepšou technickou vybavenosťou, väčšou kapacitou a re-
konštrukciou budovy. Súd je tiež sídlom viacerých orgánov 
verejnej správy s pôsobnosťou pre celý región, ako napríklad 
okresné riaditeľstvo policajného zboru. Taktiež uvádza, že 
vzhľadom na lepšiu dopravnú dostupnosť je nelogické, aby 
stratil miesto na súdnej mape. „Bližšie k mestu Dolný Kubín 
sú tiež ústavy na výkon trestu odňatia slobody a ústavy na 
výkon väzby, keďže v prípade ak by sídlom súdu bolo Námes-
tovo, tak vzdialenosti by sa navýšili o ďalších 32 kilometrov,“ 
porovnal Ondrej Kozlík, riaditeľ správy Okresného súdu Dol-
ný Kubín.

Ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že rozdrobené súdy sú me-
nej efektívne a odolné k miestnym väzbám. Zároveň obme-
dzujú možnosť špecializácie. Napriek tomu reforma stále čelí 
odporu od zamestnancov súdov. „Sudca má určitú sadzbu 
a plat, ktorý mu zrejme dovolí presťahovať sa, avšak súdny 
úradník alebo zamestnanec si v čiastkach, ktoré mám infor-
mácie, že majú, nemôže dovoliť zmeniť bydlisko. Znamená 
to, že ľudia prídu o prácu. V prípade, že pracovníci odmietnu 
pracovať v tom vzdialenejšom súde, tak neviem odkiaľ vez-
me justícia nových kvalitných a vzdelaných zamestnancov  
s praxou. Je dobré povedať A, ale ešte nutnejšie je 
povedať B, “ zhodnotil poslanec mesta Žilina Denis Cáder.

Zachovanie Okresného súdu je podľa jeho zamestnancov 
spochybniteľné politickými záujmami. Obávajú sa, že sa súd 
stal obeťou politických obchodov. „Vzhľadom na skutočnosť, 
že po vyjadreniach niektorých politikov v debatách o súdnej 
mape, ako napríklad poslanca Národnej rady Juraja Šeligu, 
že zahlasuje za súdnu mapu v prípade, ak sa zmení sídelný 
súd Dolný Kubín za súd Námestovo. Potom je na mieste si 
položiť otázku, či si politici uvedomujú, aký dopad na verejné 
financie bude mať toto rozhodnutie,“ vyjadril sa riaditeľ sprá-
vy Okresného súdu Dolný Kubín Ondrej Kozlík.

Poslanec Juraj Šeliga akékoľvek podmieňovanie hlasovania 
súdnej mapy popiera. Pre TASR uviedol, že to potvrdzuje aj 
fakt, že v prvom čítaní zahlasoval za návrhy novely zákona  
o sídlach súdov: „Akékoľvek iné tvrdenia sú, žiaľ, súčasťou 
politického boja... Mrzí ma, že faktickú debatu vystriedala 
predvolebná kampaň, ktorá súvisí s voľbami do samospráv-
nych orgánov miest a obcí.“ Obyvateľov Oravy zároveň uistil, 
že súdy a sudcovia v Dolnom Kubíne a v Námestove zostávajú 
naďalej nezmenené.

Na brífingu boli poslanci Národnej rady vyzvaní, aby pred zá-
sadným rozhodnutím najskôr navštívili priestory súdu a zvá-
žili konečné uznesenie. Poslanci o reforme stále rokujú.

Alica Batunová; foto: redakcia

Zamestnanci súdu v D. Kubíne: Okresný súd 
Dolný Kubín má miesto na súdnej mape

Už je to viac ako rok, odkedy bol predložený návrh reformy súdnej mapy. Ministerstvo spravodli-
vosti chce reformou dosiahnuť zrýchlenie súdneho konania a zlepšenie kvality súdnych rozhod-
nutí. Dôvodom je nedôvera ľudí v súdnictvo na Slovensku. Zmeny zasiahnu aj okresné súdy, kto-
rých je momentálne 54. Na tlačovej konferencii na Okresnom súde v D. Kubíne zaznel v piatok  
22. apríla nie raz nesúhlas s tým, aby sa sídelným súdom pre oblasť Oravy stalo Námestovo.



www.dolnykubin.sk 16 – zaujímavosti

I Duálne vzdelávanie prepája teóriu 
s praxou: čo sa žiak v škole naučí, si 

prakticky vyskúša v reálnom prostredí 
vo firme. „Cieľom každej školy je, aby 
jej absolventi boli odborníci pripravení 
na požiadavky trhu práce a myslím, že 
duálne vzdelávanie im to umožňuje,“ 
potvrdzuje Rastislav Michalica, zástup-
ca riaditeľa pre praktické vyučovanie.

Okrem praxe aj zárobok
Výhodou pre žiakov je nielen nado-
budnutie praktických zručností, ale 
aj možnosť si privyrobiť. Môžu dostať 
motivačné a prospechové štipendium, 
príspevok na ubytovanie a dopravu či 
odmenu za produktívnu prácu. „Okrem 
podnikového štipendia dostanú žiaci 
samozrejme hmotné zabezpečenie, t.j. 
firma im zabezpečí ochranné pomôcky 

a pracovný odev, dostanú príspevok na 
stravu tak ako zamestnanec,“ dopĺňa  
R. Michalica. Kubínska hotelovka vstú-
pila do systému duálneho vzdelávania 
už s viacerými firmami z regiónu. Miest-
nym spoločnostiam to prináša mož-
nosť vychovať si nové generácie svojich 
pracovníkov. „Duál“ spúšťajú pre nové 
odbory klampiar a predavač a tiež sa 
poskytne budúcim kuchárom. „Uza-
vreli sme partnerstvá s klampiarskymi 
firmami, ako je Roofing SK alebo Levo 
Strechy Dolný Kubín, takisto sme v pro-
cese jednania s ďalšími klampiarskymi 
firmami z Námestova a Dolného Kubí-
na,“ vymenúva R. Michalica.  „Pre odbor 
predavač máme uzatvorené zmluvy  
o duálnom vzdelávaní CBA Verex, Coop 
Jednota Krupina a Coop Jednota Trste-
ná, ktoré majú prevádzky po celej Ora-
ve. Pre odbor kuchár sme nadviazali 
partnerstvo s hotelom Park, s hotelom 
Kultúra a s reštauráciou Pub Bar.“

Akútny nedostatok personálu v ob-
chode a službách chce riešiť pomocou 
duálneho vzdelávania prevádzkovateľ 
hotelov v Dolnom Kubíne a Ružom-
berku. „Ako firma Slovakia Real In sme 
vstúpili do spolupráce so strednou ško-
lou s duálnym vzdelávaním kvôli tomu, 
aby sme si vychovali žiakov. Veríme, že 
do budúcna budú tvoriť náš nový per-

sonál, obsluhu, že si vyškolíme nových 
kuchárov, čašníkov, ľudí, ktorí sa budú 
starať o zákazníkov,“ hovorí generálny 
riaditeľ Slovakia Real In Michal Žofaj.

O uplatnení absolventov na trhu prá-
ce škola nepochybuje
Stredná odborná škola obchodu a slu-
žieb v D. Kubíne ponúka aj iné odbory 
ako klampiar, predavač či kuchár. Sú 
nimi aj kozmetička, kaderníčka, čaš-
ník, servírka, murár, inštalatér alebo 
operátor drevárskej a nábytkárskej vý-
roby. O uplatnení svojich absolventov 
na trhu práce škola nepochybuje. Ich 
nezamestnanosť po dvoch rokoch od 
absolvovania školy dosahuje len 4,5%. 
V piatich odboroch je nezamestnanosť 
nulová: o prácu i plácu nemajú núdzu 
kuchári, inštalatéri, murári, operáto-
ri drevárskej a nábytkárskej výroby  
a absolventi hotelovej akadémie. „Je to 
jasný signál, že všetky odbory, ktoré sa 
u nás učia, sú trhom práce požadované 
a myslíme si, že títo žiaci nemusia mať 
obavu o uplatnenie sa po ukončení štú-
dia,“ prízvukuje riaditeľ SOŠ obchodu  
a služieb Peter Ištván. Rodičom pripo-
mína, že sa môžu obrátiť na školu s aký-
mikoľvek otázkami, aby vybrali svojím 
deťom čo najlepší študijný odbor.

redakcia

foto: SO
Š obchodu a služieb DK

Ďalšia z oravských škôl spúšťa duálne vzdelávanie. Od nového školského roka je ňou Stredná 
odborná škola obchodu a služieb v Dolnom Kubíne, ktorá prináša aj dva nové študijné odbory 
klampiar a predavač.

SOŠ obchodu a služieb  
začína s duálnym vzdelávaním
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Na Gäceli  
odhalili pamätnú 

tabuľu Vladimírovi 
Medzihradskému

Publicista, fotograf a iniciátor turizmu 
na Orave Vladimír Medzihradský je od 
19. apríla navždy spätý s Gäceľom. Rodi-
na, blízki priatelia a verejnosť mu v okolí 
reštaurácie Pod Lipami v kempe Tília 
slávnostne odhalili pamätnú tabuľu.

I Vladimír Medzihradský zasvätil svoj 
život propagácii Oravy po celom Čes-

koslovensku. Práve na Gäceli objavil re-
kreačný, turistický a kultúrny potenciál. 
„Vladimír Medzihradský si zaslúžil Gäceľ 
a Gäceľ si zaslúžil Vladimíra Medzihrad-
ského. Gäceľ bol kedysi významným, 

dokonca politickým centrom Oravy. Žili 
tu rôzne významné rody, no postupne 
jeho sláva upadala a táto bývalá ze-
mianska osada bola odsúdená k záni-
ku. No a vtedy prišiel Vladimír Medzi-
hradský s nápadom vytvoriť na tomto 
mieste prímestskú, rekreačno-športovú 
zónu a začal to napĺňať. Najskôr tu bol 
vybudovaný autokemp, ktorý nazval 
Tília kemp, ďalej vybudoval bungalovy, 
neskôr reštauráciu. Gäceľ sa stal zná-
mym turistickým strediskom, neskôr 
pribudli aj vodáci a myslím si, že Gäceľ 
rastie. Dá sa preto povedať, že Vladimír 
Medzihradský ho zachránil pre budúce 
generácie,“ vysvetlil bývalý spolupra-
covník Ján Šimún.

Vladimír Medzihradský zomrel 10. no-
vembra 2020 vo veku 86 rokov. Blízki 
spolupracovníci si na neho spomínajú 
ako na vizionára, ktorý predbehol svo-

ju dobu a ako na jednu z vedúcich po-
stáv v cestovom ruchu. Zaujímavosťou 
je, že všetky zariadenia, ktoré Vladimír 
Medzihradský spolu so správou ces-
tovného ruchu vytvoril, dostali mená 
po kvetoch a stromoch. Rovnako tak  
i Kemp Tília Gäceľ, kde ho bude pamät-
ná tabuľa navždy pripomínať.

text a foto: redakcia

DONsP uspela aj  
v hodnotení  

pacientov Dôvery
Podľa hodnotenia INEKO z januára tohto 
roka je dolnooravská nemocnica piata 
najlepšia spomedzi všeobecných ne-
mocníc na Slovensku. Rovnaké umiest-
nenie jej potvrdil aj najnovší anonymný 
prieskum spokojnosti, medzi pacientami 
zdravotnej poisťovne Dôvera. 

I Sedemtisíc poistencov elektronic-
ky odpovedalo na dvanásť otázok 

a hodnotili tri kategórie - personál, 
ubytovanie so stravou i upratovaním  

a informácie o liečbe od zdravotníckeho 
personálu. „Veľmi ma to potešilo. Každý 
manažér sa teší, keď jeho nemocnica je 
na popredných miestach. Samozrejme, 
požiadame vedenie poisťovne Dôve-
ra, aby nám tieto podrobné analýzy 
poskytlo. Chceme vedieť, kde vnímajú 
pacienti naše najväčšie rezervy. Na zák-
lade toho prijmeme také opatrenia, aby 
sme boli ešte o kúsok lepší. Spokojnosť 
pacientov, pokiaľ je meraná anonymne, 
je veľmi zaujímavý údaj. My si tiež robí-
me vlastné dotazníky spokojnosti, ale 
tie môžu byť ovplyvnené subjektívnym 
pocitom pacienta, a to v pozitívnej, ako 
aj v negatívnej miere. Je to tiež poďako-
vanie za našu prácu a zároveň i potenci-
ál na ďalšie zlepšovanie. Chcem dodať, 

že ma tiež potešilo umiestnenie všet-
kých nemocníc Žilinského samospráv-
neho kraja, pretože aj ostatné nemoc-
nice dopadli veľmi dobre. Prajem nám, 
aby sa nám všetkým v budúcom roku 
podarilo dosiahnuť ešte lepšie umiest-
nenie,“ ozrejmil Jozef Mintál, riaditeľ 
DONsP L. N. Jégého Dolný Kubín.

Pacienti zdravotnej poisťovne Dôvera 
nehodnotili odbornosť lekárov alebo 
použité liečebné metódy. Sústredili sa 
napríklad aj na subjektívny pocit zlep-
šenia zdravia po prepustení z nemocni-
ce. Hornooravskú nemocnicu s polikli-
nikou v Trstenej zaradili na 14. miesto.

redakcia

Dolnokubínski  
seniori si môžu  
opäť vychutnať  

čaj o tretej

I Dolnokubínski seniori sa v stredu 
20. apríla stretli opäť po dvoch ro-

koch na čaji o tretej. Priateľské stretnu-
tia sa v minulosti konali v rámci októbra 
– Mesiaca úcty k starším. V tomto roku 
sa seniori budú stretávať a zabávať 
takmer každý mesiac. Mesto i odbor so-
ciálnych vecí a rodiny každé stretnutie 
tematicky pripravuje. V tom aprílovom 

sa zamerali na ich bezpečnosť a preven-
ciu pred podvodníkmi. „Pozvali sme si 
preto policajného preventistu Tibora 
Šándora z Okresného riaditeľstva poli-
cajného zboru v Dolnom Kubíne. Takis-
to sme si pre našich seniorov pripravili 
aj kultúrny program, kde vystúpila Ľu-
dová hudba Ondreja Chovana. Mali sme 
zabezpečené občerstvenie, za ktoré 
ďakujeme Základnej škole Martina Ku-
kučína. Vypili sme si kávu, čaj a chceli 
sme seniorom po dvoch rokoch vytvoriť 
priestor, kde sa môžu porozprávať či už 
so zamestnancami mestského úradu, 
hlavne odboru sociálnych vecí a rodi-
ny, ale aj medzi sebou,“ ozrejmila Mi-
chaela Porvichová z dolnokubínskeho 

mestského úradu. Najbližší čaj o tretej 
si budú môcť seniori vychutnať v mest-
skom kultúrnom stredisku už 11. mája.

text a foto: redakcia
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I „Na jubilejnom ročníku sa stretlo cel-
kovo 157 pretekárov z celého Sloven-

ska. Dolnokubínsky mestský plavecký 
klub reprezentovalo štrnásť pretekárov. 
Medzi nimi aj Dolnokubínčanka Bibiána 
Snováková, ktorá sa dostala do triat-
lonovej juniorskej reprezentácie a za 
dva týždne spolu s ostatnými juniormi 
odlieta na sústredenie na Tenerife.“ 
vysvetlila Zuzana Katreniaková z MPK 
Dolný Kubín.

Súťažiaci aj v seniorskom veku
Najstarším pretekárom bol 73-ročný 
Tobias Peter z Bratislavy, ktorý sa pravi-
delne zúčastňuje Dolnokubínskeho ak-
vatlonu a so súťažením začal vo veku 65 
rokov. Najmladším  osemročným prete-
károm pripravili organizátori 50 m  pla-
veckú časť a bežeckú trať dlhú 250 m. 

Pre Dolnokubínčanov, ktorí si chceli 
vyskúšať náročnosť akvatlonu a zažiť 
pretekársku atmosféru, bola určená ka-
tegória Open. Táto kategória pozostáva 
z jedného kilometra plávania a piatich 
kilometrov behu.

Úspešné umiestnenia ostali doma
Členovia domáceho plaveckého klu-
bu pretavili svoju tréningovú snahu do 
úspešných umiestnení. Tomáš Grznár 
v kategórii starších žiakov dosiahol 
striebro, Bibiane Snovákovej sa s od-
stupom 4 sekúnd ušla štvrtá pozícia.  
V kategórii dorastencov dominovala  
a na prvom mieste skončila Soňa Tarčá-
ková. Michal Michalica sa umiestnil na 
druhom mieste, ale v pozícii štvrtého 
najrýchlejšieho pretekára v absolút-
nom poradí. Michal Strežo si zbierku 
umiestnení taktiež rozšíril o prvé miesto 
v kategórii Fit, ktorá bola určená aj pre 
všetkých obyvateľov Dolného Kubína. 
Ján Mičik rovnako dominoval vo svojej 
kategórii a stal sa víťazom.

Jana Greššová

foto: redakcia

Tohtoročná triatlonová sezóna bola odštartovaná v sobotu 2. apríla na Dolnokubínskom  
akvatlone. Preteky zaradené do súťaží Slovenského pohára v akvatlone, vyhlasovaných Sloven-
skou triatlonovou úniou, zorganizoval Mestsky plavecký klub Dolný Kubín už po piatykrát.

Dolnokubínsky akvatlon odštartoval 
triatlonovú sezónu

Na akvatlone sme boli  
aj s našou kamerou.  

Pozrite si reportáž.

Silná ruka začala  
26. ročník

Žiaci stredných škôl si merali sily v telo-
cvični obchodnej akadémie, kde sa ko-
nalo oblastné kolo stredného Slovenska 
v pretláčaní rukou. „Silná ruka“ tak zača-
la svoj 26. ročník. Viac ako 70 účastníkov 
bojovalo o postup do celoslovenského 
finále, ktoré sa uskutočnilo 29. apríla. 

I „Prišla mi ponuka, ktorú som prija-
la a začal sa kolobeh organizovania. 

Oslovila som sponzorov a viacero škôl. 
V podstate máme zastúpenie z celé-
ho stredného Slovenska. Som vďačná 
riaditeľom, telocvikárom a samotným 
športovcom za účasť, “ vyjadrila sa Bar-
bora Bajčiová, niekoľkonásobná maj-
sterka sveta v pretláčaní rukou a orga-
nizátorka súťaže.

Najväčší siláci sú z hotelovky
V každej kategórií sa za školu mohli zú-
častniť traja pretekári. Športovci boli 
prerozdelení na základe váhových krité-
rií. Stredoškoláci mali možnosť okrem 
výhry získať aj titul najsilnejšej školy. 
Tento ročník Putovný pohár primátora 
mesta získala spomedzi 14 škôl hotelo-
vá akadémia z Dolného Kubína vďaka 
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najviac vyzbieraným bodom. Aj to môže 
byť živý príklad toho, že pretláčanie sa 
stáva stále viac obľúbeným. „Na Orave 
tým mladí žijú. Aj my sme sa ako malí 
zvykli v škole pretláčať. Na stredných 
školách sa to veľmi spopulárnilo. Uvi-
díme, čo nám ukážu ďalšie roky, či sa 
mládež, ktorá sa až tak k športu nemá, 
bude chcieť ďalej súťaže zúčastňovať. 
Budem sa snažiť ich motivovať, aby sa 
toho chytili a hýbali sa, “ hovorí učiteľ 
obchodnej akadémie Daniel Skála.

V prvých priečkach sa umiestnili aj žiaci 
a žiačky z Dolného Kubína. V kategó-
rii žien do 60 kg sa na prvom mieste 
umiestnila Sára Pukajová. V skupine 
nad 60 kg si zlatú medailu odnies-
la Patrícia Kšenzuláková a bronzovú 
Nikoleta Horemužová. V kategórii do 
70 kg získal druhé miesto Tadeáš Paluga  
a tretie Marek Meško.

Alica Batunová; foto: redakcia

Parahokejisti sa 
stretli s Fínmi na 

zrekonštruovanom 
štadióne

Slovenskí parahokejisti majú za sebou 
nabitý program. Po návrate zo zimnej 
olympiády v Pekingu a náročnej sezóne 
si začiatkom apríla dopriali priateľský 
turnaj s Fínmi. Hokejové súboje sa usku-
točnili po prvýkrát už na novozrekon-
štruovanom štadióne. Dolný Kubín teda 
naďalej zostáva mekkou slovenského 
parahokeja.

I Vynovený a bezbariérový štadión  
s novými bezbariérovými šatňami 

dokáže naraz prijať až štyri mužstvá. 
Stal sa tak jediným na Slovensku, na 
ktorom sa môžu hrať parahokejové zá-
pasy počas celého roka. Po zimnej para-
lympiáde v Číne, kde sa nášmu tímu ne-
podarilo vyhrať ani jeden zápas, si naši 
reprezentanti napravili náladu aj skóre 
priateľskými stretnutiami s Fínskom.  
V troch zápasoch zvíťazili 11:1, 9:0  

a 14:1. „Vedeli sme, že budeme mať na-
vrch, Fíni sa predsa len teraz dostali do 
B skupiny majstrovstiev sveta. Celé sme 
to pojali tak, že sme sa predovšetkým 
chceli zlepšiť vo veciach, ktoré nám 
veľmi nejdú a v ktorých máme deficit či 
problémy a Fíni sa zas hlavne prišli na-
učiť niečo nové od nás,“ hovorí náš hráč 
Martin Joppa.

Naši reprezentanti sa okrem výborného 
výkonu potešili aj možnosti zahrať si 
konečne po dvojročnej vynútenej co-
vidovej prestávke pred domácim pub-
likom. „Značne nás prekvapila hlavne 
sobota (2. 4.), keď prišlo veľmi veľa ľudí. 
Ani sme toľko nečakali, čo nás potešilo  
a chalani boli milo prekvapení, nielen 
my, ale aj Fíni,“ povedal generálny ma-
nažér slovenskej parahokejovej repre-
zentácie Miroslav Dráb. Po úspešnom 
priateľskom turnaji s Fínmi čaká slo-
venských parahokejistov ešte rozvojový 
kemp v Maďarsku a exhibičný zápas. 
Tým sa tohtoročná sezóna končí a po 
mesačnej prestávke sa už v júni začnú 
pripravovať na novú sezónu.

text a foto: redakcia

Atmosféra  
medzinárodných zápasov  

na zrekonštruovanom  
zimnom štadióne.

Výstavy v Oravskej galérii 
potrvajú 

do 26. 6. 2022.

Otvorené ut – ne 
od 10:00 do 17:00 hod.
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I V špeciálnom, takzvanom leteckom 
hodvábe cvičia prevažne ženy, no 

výnimkou nie sú ani muži a najnovšie 
už aj deti. Pre tie pripravila niekoľkotýž-
dňový kurz. „AY FLY je cvičenie v plach-
tičkách, teda v závesnom systéme. Nie 
je limitované tým, či je určené pre ženy, 
pre mužov, pre deti, pre starších alebo 
pre mladších. Je pre každého. Závisí od 
náplne hodiny, na čo je zameraná. Mo-
mentálne u nás prebiehajú hodiny za-
merané pre deti a máme záverečnú ho-
dinu AY FLY junior, to znamená, že deti 
sa počas tohto kurzu v plachtičkách 
naučili rôzne pozície, spôsoby cvičenia, 
vzťah k plachtičke a ku kolektívu, a tiež 
pustili svoju kreativitu do nekonečných 
hraníc, pretože práve to plachtička  po-
núka,“ vysvetlila Zuzana Biel, trénerka a 
inštruktorka AY FLY.

Rozvíjajú pohybové zručnosti
Kurz AY FLY junior je určený pre deti od 
osem do jedenásť rokov. Tréningy sú za-
merané na rozvoj pohybovej zručnosti, 
zlepšenie koordinácie pohybov, správ-
nu mobilitu kĺbov či flexibilitu svalov. 
Hodiny prebiehajú v malých skupinách, 
podporujú komunikatívnosť, disciplínu 
a tímovú hru. Deti sa naučia pracovať 
s plachtou a zvládať základné pozície. 
„Plachtička je spôsob, akým sa dieťa 
vie rozvíjať. Či už pohybovo, alebo men-
tálne, pretože plachta má veľký vplyv 
na centrálnu nervovú sústavu a vie v 
deťoch vyvolať množstvo pocitov, emó-
cií, s ktorými vieme následne pracovať. 
Samozrejme pôsobíme najmä v pohy-
bovej zložke, ale hráme sa aj s emó-
ciou a kreativitou. Keď cítia, že mi chcú 
niečo ukázať, že niečo nové vymysleli, 
tak som tomu otvorená. Je krásne, že 
detský svet sa takto rozvíja. Cibrí sa 
pohyb a tým, že je tu desať plachtičiek 
a desať detí, teda musia medzi sebou i 
komunikovať a dodržiavať disciplínu, 
aby tolerovali jeden druhého,“ doplni-
la Zuzana Biel. „Učíme sa nové cviky, 
väčšinou visíme dole hlavou. Mne sa 
najviac páčil cvik s názvom lotosový 
kvet a plameniak. Je to zábava,“ dodá-
va jeden z účastníkov kurzu. Celý kurz 
bol zložených z ôsmich hodín a deti sa 
s inštruktorkami stretávali dva mesia-

ce. „Plánujeme aj ďalšie kurzy, dokonca 
deti, ktoré teraz končia tento kurz, teda 
úroveň jeden, pokračujú do úrovne dva. 
Tam budú tie pozície ešte náročnejšie a 
krajšie,“ uzatvára Zuzana Biel. V štúdiu 
Omnia plánujú otvoriť hodiny v plach-
tách aj pre seniorov. Viac informácií o 
jednotlivých kurzoch nájdete na strán-
ke www.omniastudio.sk.

redakcia
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AY FLY, teda cvičenia v plachtách sa na Slovensku tešia čoraz väčšej popularite. Do Dolného 
Kubína prišlo AY FLY spolu s trénerkou a inštruktorkou Zuzanou Biel, ktorá vo svojom štúdiu na 
Hviezdoslavovom námestí vytvorila potrebný závesný systém. 

Kurzy AY FLY junior sú plné  
pohybu a radosti
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Majster Oravy  
v zrýchlenom šachu 

Priestory ZŠ P. Škrabáka na Brezovci 
patrili v stredu 13. apríla kráľovskej hre. 
Škola sa stala dejiskom konania súťaže 
Majster Oravy žiakov a žiačok v zrýchle-
nom šachu.

I „Majstrovstiev Oravy sa zúčastnilo 
spolu 71 hráčov z desiatich orav-

ských škôl, ktorí súťažili v kategóriách 
žiaci starší a mladší a tiež staršie a 
mladšie žiačky. Hralo sa švajčiarskym 
hracím systémom na 7 kôl s hracím 
tempom 2 x 10 minút a 3 sekundy prí-
davok,“ vysvetlil Ján Kocúr z Oravskej 
šachovej školy. Cieľom organizátorov 
je rozšíriť šach po celej Orave a kona-
nie súťaže v Dolnom Kubíne si zvolili 
ako jednu z ciest, ako propagovať túto 
záujmovú činnosť. „Oslovili nás naši 
priatelia šachisti, či môžeme znova 

uskutočniť túto súťaž v našej škole. Dis-
ponujeme dobrým priestorom na orga-
nizovanie podobného podujatia. V ško-
le pracuje aj šachový záujmový útvar a 
tento rok je v ňom veľa malých detí. Už 
prváci sedia za šachovnicami a vyzerá, 
že sa im to páči,“ doplnila k  organizácii 
podujatia Mária Studeničová, riaditeľka 
ZŠ Petra Škrabáka. Základná škola je 
pre záujemcov o šachy vybavená nielen 
klasickými interiérovými šachmi, ale aj 
dvomi veľkými exteriérovými šachovni-
cami. Počas pekných dní a letných tá-
borov sa deti môžu zahrať hru s veľkými 
figúrkami. 

Poznáme víťazov
Majsterkou Oravy a zároveň víťazkou 
kategórie staršie žiačky sa stala Valé-
ria Kocúrová zo ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka 
Zákamenné, v kategórii mladšie žiačky 
zvíťazila Martina Sameliaková zo ZŠ s 
MŠ Oravské Veselé. Titul Majster Oravy 
si v kategórii starší žiaci odniesol Dávid 

Kluska zo ZŠ s MŠ Mútne a v kategórii 
mladší žiaci Viliam Rak zo ZŠ s MŠ Orav-
ské Veselé.

Základnú školy Petra Škrabáka úspeš-
ne reprezentovalo 13 žiakov. Najviac 
sa z nich darilo mladším žiakom. Druhé 
miesto si odniesli pre svoju školu Zuza-
na Kořalníková a D´Angel Ondrík. 

Jana Greššová; foto: redakcia

Na Hviezdoslavovom 
námestí padali góly 

I Na Medzinárodný deň florbalu ne-
zabudli ani v Dolnom Kubíne. Na 

Námestí P. O. Hviezdoslava si mali deti 
možnosť  počas slnečného dňa zahrať 
florbal. Flobalový klub Žatva 90 v spo-
lupráci so Základnou školou Janka 
Matúšku pripravil dve plochy spolu s 
kompletným vybavením dostupné pre 
každého. „Cieľom bolo ponúknuť de-
ťom priestor na pohyb. Celé námestie 
ožilo a deti sa zabavili. Bol som milo 
prekvapený, keď som videl, ako správ-
ne používajú hokejku a strieľajú góly. 
Boli tu veľké talenty,“ hovorí Juraj Lako-
štík, zástupca florbalového klubu Žatva 
90.  Hlavnou myšlienkou dňa bolo moti-
vovať deti k pohybu, športu a zviditeľniť 
tak florbal. Aj takto Žatva 90 hľadá nové 
talenty a ponúka svoje členstvo. Klub 
má v pláne v tomto podujatí pokračo-
vať. Zároveň dúfa, že nádejní športovci 
prejavia záujem o tento šport aj na sú-
ťažnej báze. 

Alica Batunová; foto: redakcia

Takto vyzeral  
Medzinárodný deň florbalu 

na Hviezdoslavovom  
námestí.
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I Majstrovstvá Slovenska v behu na lyžiach žiakov pre 
rok 1972 sa zlatými písmenami zapíšu do análov oravské-

ho bežeckého lyžovania. Po prvý raz v histórii získali najmlad-
ší bežci - lyžiari medaily a hneď štyri: Stanislav Ertel a štafeta 
mladších žiakov (Kurtulík, Hrivnák, Ertel) zlato, Juraj Kurtulík 
a štafeta starších žiačok (Gabrielová, Kubalová, Sersenová) 
striebro! Na Králiky pri Banskej Bystrici, kde sa majstrovstvá 
Slovenska uskutočnili 19. a 20. februára, nezabudnú ani os-
tatní oravskí žiaci lyžiari - bežci, ktorí po úspechoch v pred-
chádzajúcich kvalifikáciách potvrdili svoje výborné kvality  
a poprednými umiestneniami korunovali výsledok pravidel-
nej prípravy a poctivého celoročného tréningu. Slová chvály 
patria týmto 9 až 14-ročným žiakom a žiačkam a trénerom 
Pavlovi Kutlíkovi st. a Pavlovi Kutlíkovi ml., ako aj tech-
nicko-organizačnému funkcionárovi Jurajovi Schűrgerovi. 
Úspech na majstrovstvách nie je náhodnou senzáciou. Týžd-
ne a týždne putovali mladí lyžiari pod Choč za snehom, kto-
rého je tohto roku veľmi málo. V týždni pred majstrovstvami 
boli na dvojdňovom sústredení v Roháčoch. Organizátori im 
pripravili výborné tréningové podmienky.

V prvé dni majstrovstiev sa o najväčšie žiacke lyžiarske pocty 
bežcov bojovalo na ťažkom, mokrom snehu. Najväčší úspech 
dosiahol 12-ročný Stanislav Ertel, žiak ZDŠ Dolný Kubín - Ko-
hútov sad, ktorý získal v kategórii mladších žiakov v behu na 
1 km v konkurencii 78 pretekárov majstrovský titul časom  
4 min. 53 sek. Druhý deň majstrovstiev patril súťažiacim štafe-
tám. Súperilo sa na rýchlo zamrznutom snehu. Spomedzi  
19 štafiet v kategórii mladších žiakov získala štafeta Slávie 
Dolný Kubín na 3x1 km v zložení Kurtulík, Hrivnák a Ertel 
majstrovský titul. Striebornú medailu získala štafeta starších 
žiačok Slávie Dolný Kubín v zložení Gabrielová, Kubalová  
a Sersenová. Víťazná štafeta z Kremnice mala pred našimi 
dievčatami náskok 60 metrov. V tejto kategórii štartovalo  
16 štafiet.

 „Otázky mladej generácie musia byť problémami v centre 
pozornosti strany, štátnych orgánov a spoločenských organi-
zácií, celej spoločnosti. Veď získať mládež pre ciele politiky 
strany je podstatné pre zachovanie kontinuity revolučného 
procesu budovania socializmu,“ povedal v úvode slávnost-
ného prejavu na otvorení Klubu mladých v Dolnom Kubí-
ne podpredseda MsNV Juraj Habánik. Na otvorení, ktoré sa 
konalo 15. marca v priestoroch Klubu, prítomní medzi sebou 
srdečne privítali tajomníka OV KSS v Dolnom Kubíne Jozefa 
Bartku, riaditeľa Krajského osvetového strediska v Banskej 
Bystrici Jána Meleka, predsedu OV SZM v Dolnom Kubíne 
Pavla Líšku a ďalších popredných predstaviteľov straníckych, 
štátnych a spoločenských orgánov, riaditeľov kultúrnych za-
riadení okresu i mesta.

Klub mladých, ktorého hodnota prekračuje sumu 
1 027 000,- Kčs, výrazne zlepší kultúrne využívanie voľné-
ho času mládeže okresného sídla i jeho najbližšieho okolia.  
S predstihom šiestich mesiacov ho dokončili pracovníci  
a učni Okresného stavebného podniku v Dolnom Kubíne ako 
záväzok k 50. výročiu založenia Komunistickej strany Česko-
slovenska. Za porozumenie a konkrétnu pomoc pri výstavbe 
a zariaďovaní Klubu mladých vyslovil na otvorení poďako-
vanie straníckym a štátnym orgánom okresu a mesta Dolný 
Kubín riaditeľ Mestského osvetového domu v Dolnom Kubíne 
Jozef Wožniak. Po slávnostnom otvorení bol v priestoroch 
Klubu kultúrny program a premietnutie krátkych diapozití-
vov. Večer bola prvá diskotéka populárnej hudby.

V okresnom meste Dolný Kubín sa v roku 1971 narodilo 
celkovo 194 detí a zomrelo spolu 49 ľudí. Týmito prirodze-
nými zmenami sa aj počet obyvateľov zvýšil o 145 ľudí, čo je  
o dvoch viac ako pred rokom. Okrem toho sa štatisticky zis-
tilo 43 potratov. Na 100 narodených detí pripadá 22 potra-
tov, čo je pokles o 16 prípadov. Na tisíc obyvateľov pripadá  
25,9 živonarodených detí a prirodzený prírastok činí  

Radlinského ulica (1972). Foto: Ján Brodňanský

V tomto čísle našich novín vám ponúkame výber z toho najzaujímavejšieho, čo sa  
v našom meste udialo v roku 1972 tak, ako to zachytil vtedajší kronikár mesta. 

Zápisky z mestskej kroniky - rok 1972 (III.)
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19,4 osôb. Zo 100 zistených tehotenstiev pripadlo 80 % na ži-
vonarodené deti, 18 % na potraty a mŕtvych detí sa narodili 
2 %. Miesto svojho pobytu pri sťahovaní z mesta do mesta 
pozmenilo 698 občanov (+ 45,5 %). Prisťahovaním sa zvýšil 
počet obyvateľov o 320, v predchádzajúcom roku len 126. 
Ku koncu roka 1971 žilo v Dolnom Kubíne 8 192 obyvateľov,  
z toho je 61,5 % žien. Podľa sčítania žije v centrálnej časti 
2897 občanov, v Malom Bysterci 102 občanov, vo Veľkom Bys-
terci 3674 občanov, v Záskalí 328 občanov a v Medzihradnom 
678 občanov. K mestu sa pričlenili obce Mokraď, Bziny, Be-
ňova Lehota a Srňacie, čím sa zvýšil počet obyvateľov o 771.

„Čas rysuje na mojom čele, na mojich ústach a na mojej dla-
ni,“ píše autor v maličkej knižôčke básní „V nezvučnú hodinu“ 
Th. H. Florin. Prvý raz vyšli tieto básne v Londýne v roku 1945 
a druhý raz práve teraz (apríl 1972), keď Th. H. Florin oslávil 
svoje 64. narodeniny. Oslávil ich doma medzi svojimi pria-
teľmi. Napriek stopám času i prežitým útrapám je stále ešte 
plný energie, životne tvorivého elánu, mladíckej iskrivosti, 
plánov a húževnatosti. Básnik Th. H. Florin ani vo veku, keď 
sa už spokojne môže pozrieť dozadu a hodnotiť, neodpočíva. 
Naopak, neúnavne vydáva plody svojho tvorivého ducha.

Fyzikálna olympiáda má už v našom meste i okrese boha-
tú tradíciu. V tomto roku sa z 31 plne organizovaných ZDŠ  
v okresnom meradle zúčastnilo okresného kola olympiády 
vo fyzike 27 žiakov zo 7 škôl. Z týchto žiakov pätnásti úspeš-
ne vyriešili úlohy a len jeden žiak bol taký, čo nevyriešil ani 
jeden príklad. Najviac úspešných riešiteľov bolo zo ZDŠ Dolný 
Kubín - Bysterec, Rabčíc, Hruštína, Nižnej a Trstenej. Najviac 
bodov získali J. Šimún, M. Šimko a D. Prílepok zo ZDŠ Dolný 
Kubín - Bysterec a E. Šiška z Nižnej. Okresný výbor olympiády 
vo fyzike vyslovil poďakovanie všetkým učiteľom fyziky, ktorí 
sa pričinili o dobrú úroveň olympiády v našom okrese.

V stredu 26. apríla sa uskutočnilo v hoteli Orava plénum 
OV SZŽ (Okresného výboru Slovenského zväzu žien), 
rozšírené o členov mierovej rady, ktoré viedla p. Gašincová, 
predsedníčka OV SZŽ. Ing. Slepčanová z ÚV SZŽ prednášala 
o európskej bezpečnosti a mierovej politike socialistického 
tábora. Potom nasledovala správa o činnosti základných 
organizácií SZŽ na Orave a o úlohách k výročným členským 
schôdzam. Súdružka Regulyová, poslankyňa FZ (Federál-
neho zhromaždenia), hovorila o internacionálnej jednote 
robotníckej triedy a informovala plénum o rokovaní FZ v ob-
lasti školstva a kultúry. Súdružka Balážová z ÚV SZŽ hovorila  
o otázkach týkajúcich sa zachovania svetového mieru. 
Na záver rokovania odoslali ženy z rokovania telegram 
VIII. zjazdu JRD list na veľvyslanectvo USA proti bombardo-
vaniu Vietnamskej demokratickej republiky, list Českoslo-
venskému výboru pre európsku bezpečnosť pri KV NF, ako 
podporu pražskej deklarácii, bruselskému zhromaždeniu  
a kladnému riešeniu bezpečnosti a spolupráce všetkých eu-
rópskych štátov.

V zime sa nemohli naše deti poriadne posánkovať, ani zalyžo-
vať a mesiac apríl sa s nami rozlúčil snehovými prehánkami. 
Veru nemajú radosť ani poľnohospodári. Veď na mokré polia 
nemôžu vyjsť ani ľudia, ani stroje a tak jarné práce, ktoré sa 
v tomto roku tak sľubne rozbehli, uviazli. Najmä výsadba ze-
miakov, keď dosiaľ bolo zasadených len 14 hektárov.

Aj v Dolnom Kubíne vznikol miestny odbor Spoločnosti 
priateľov žehu s pôsobnosťou pre celý dolnokubínsky okres. 
Jeho cieľom je oboznámiť občanov s rozvojom a stavom 
kremačného hnutia a šíriť myšlienku spopolňovania, novo-
dobého spôsobu pochovávania. Do toho patrí i poisťovanie 
na pohreb žehom v zastúpení štátnej poisťovne a poskytova-
nie pohrebných služieb osamelo žijúcim občanom. Poslaním 
Spoločnosti priateľov žehu je aj usporiadavanie verejných 
prednášok, besied, diskusných večerov, výstav, pietnych 
slávností, vlastivedných zájazdov a rôznych spoločenských 
akcií.

Cestovná kancelária Čedok pri MsNV v Dolnom Kubíne 
k 21. júlu 1972 zaznamenala súhrnné zahraničné zájazdy do 
socialistických štátov takto: Sovietsky zväz 222 účastníkov, 
NDR 189, Bulharsko 139, Rumunsko 151, Poľsko 35 a Maďar-
sko 38 účastníkov. Do kapitalistických štátov zaznamenal Če-
dok iba štyri zájazdy do Egypta.

Cestovná kancelária Čedok v Dolnom Kubíne k 21. júlu preda-
la valuty za vyše 708-tisíc korún. Z týchto čísiel sa dá usúdiť, 
že naši občania majú čoraz väčší záujem o poznávanie spria-
telených krajín. 

Medzi stavby storočia môže sa zaradiť v dohľadnej dobe 
aj Kultúrny dom v Kňažej. Tento vzácny epiteton získa si, 
žiaľ, zásluhou toho, že patrí k stavbám, ktoré sú už niekoľko 
rokov rozostavané. Ak toto tempo výstavby rozpustí kore-
ne štandardu, bude jej dostavba trvať najmenej sto rokov. 
Prekvapujúca je však skutočnosť, že budúci kultúrny stánok  
v Kňažej má byť okrem iného aj Závodným klubom pracujú-
cich ZVL Mokraď. Naviac ONV až doposiaľ investoval nemalú 
čiastku vo forme finančných prostriedkov. Práce však nenesú 
príznaky zmien dostavanosti, ani všedného pracovného ru-
chu.

Okresné sídlo Dolný Kubín a našu Oravienku v dňoch od 
20. augusta do 2. septembra navštívila stranícka delegácia 
Centrálneho rajónneho výboru KSSZ (Komunistickej strany 
Sovietskeho zväzu) mesta Tuly. Vedúcim delegácie bol Vladi-
mír Michajlovič Rybak, prvý tajomník OV KSSZ Centrálneho 
výboru mesta Tuly. S vedúcim delegácie boli ďalší stranícki 
predstavitelia. Sergej Michajlovič Salašnikov, riaditeľ závo-
du Priboj a Nikolaj Konstantinovič Tamajev, starší odpichár 
Kovogorského metalurgického závodu. Sovietska delegácia 
besedovala s funkcionármi a pracovníkmi OV KSS a vzájomne 
si vymenili skúsenosti zo stranícko-politickej práce. Členovia 
delegácie sa zúčastnili tiež besied s pracujúcimi i s funkcio-
nármi závodov OFZ Istebné, Okresný podnik výroby a služieb 
v Dolnom Kubíne, SEZ Dolný Kubín, ZVL Mokraď, Makyta Ná-
mestovo, TEES Námestovo a Trstená. Okrem toho si vzácni 
hostia prezreli Oravský hrad, pomník V. I. Lenina na Slanej 
vode, Oravskú priehradu, Lapidárium na Slanickom ostrove 
a partizánsky cintorín na Zverovke. Návšteva sovietskych 
súdruhov prispela k ďalšiemu prehĺbeniu a upevneniu brat-
ských súdružských a družobných vzťahov.

originálny zápis z mestskej kroniky z roku 1972
spracoval Vladimír Adamec, kronikár mesta

text reflektuje dobu, nie názorové presvedčenie redakcie
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FOTOHÁDANKA

Napíšte nám, aký objekt sa nachádza na fotografii.

Odpovede posielajte na adresu  
sutaz@dolnykubin.sk do 16. mája 2022. 

Vyžrebovaného výhercu odmeníme.

Z čitateľov, ktorí správne určili kostol v Leštinách  
ako objekt fotohádanky z minulého čísla,  

sme vyžrebovali pani Annu P.

SÚŤAŽTE O KNIŽNÉ NOVINKY PETRA HUBU

Na strane 8 sme vám predstavili dve nové knihy z pera nášho  
spisovateľa. Tituly s názvom Priehrada II. a Kubínska hoľa teraz 
môžete vyhrať. Stačí správne odpovedať na dve súťažné otázky:

Aká je plocha vodnej nádrže Oravská priehrada? 
a) 3,5 km2 
b) 35 km2 
c) 350 km2 

Aká je nadmorská výška Kubínskej hole? 
a) 1 346 m 
b) 1 436 m 
c) 1 634 m

Odpovede posielajte na sutaz@dolnykubin.sk do 16. mája 2022.


