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KONFERENCIA O PATOLOGICKOM HRÁČSTVE
—
Mesto Dolný Kubín na základe občianskej 
iniciatívy a petície Zastavme hazard, ktorú 
podpísalo viac ako 5000 Dolnokubínčanov, 
zorganizovalo 15. marca konferenciu s náz-
vom Prevencia a dôsledky patologického 
hráčstva. Zúčastnilo sa jej viacero významných 
odborníkov z oblasti sociálnej práce, liečenia 
návykových činností i legislatívy hazardných 
hier. „Mesto sa rozhodlo, že urobí odbornú 
diskusiu na túto tému, ktorá bude absolútne 
nezávislá. Tu si vypočujeme odborníkov  
z oblasti práce s klientom, s deťmi a s rodinou. 
Od konferencie očakávame určitý záver, pod-
nety, návrhy účastníkov, ktorí pracujú v sociálnej 
oblasti, v oblasti školstva, zdravotníctva a v ob- 
čianskych združeniach. Chceme, aby nám dali 
svoje nápady do čoho investovať, aby preven-
cia existovala a bola v tejto oblasti účinná,“ 
vysvetľuje Jana Mazalánová, vedúca odboru 
sociálnych vecí a rodiny MsÚ. „Téma závislosti 
sa veľmi ťažko prezentuje na verejnosti. Každý 
takýchto ľudí stigmatizuje a je veľmi málo 
štatistických údajov, z ktorých by sme mohli 
vychádzať. Ľudia sa neradi priznávajú k závis-
losti. Konečne je tu mesto, kde sa otvorene 
o týchto veciach diskutuje,“ dodáva Gabriela 
Šostáková, z neziskovej organizácie Trojlístok.
Konferencia neriešila len prípadné zrušenie 
hracích automatov na území mesta, ale svo-
ju pozornosť upriamila priamo na hráčov  
a ich liečbu. Tí sa aj napriek zákazu automatov 
môžu presunúť do iných miest i obcí a začať 
hrať hazardné hry cez internet. Najdôležitej- 

šia je podľa odborníkov prevencia u mladist-
vých. „Môžeme robiť primárnu prevenciu  
a oboznamovať o tom naše deti a to sa aj robí. 
Veľa mladých ľudí a školákov chodí napríklad 
do nášho ústavu a robíme prevenciu pria-
mo s našimi pacientmi, ktorí hovoria o svo-
jich problémoch. Dôležitá je aj prevencia na 
rodičovskej a rodinnej úrovni, hlavne v oblasti 
internetového hazardu,“ varuje Jozef Benko- 
vič z Odborného liečebného ústavu psychiat-
rického na Prednej Hore. 
Ak je už osoba závislá, pomôcť môže ambu-
lantná starostlivosť. „Ak je človek chorý, musí 
mať priestor, aby sa mal kde liečiť. Výsledkom 
je stabilizácia závislého človeka, ktorý sa vráti  
k vlastnej hodnote a do rolí, ktoré v živote má,“ 
objasňuje Gabriela Šostáková. „Ani zákaz, ani 
samotná liečba bez širokého sociálneho pros-
tredia, bez rodiny, bez pomoci iných subjektov 
nie je účinná a nie je dlhodobá,“ dodáva Jana 
Mazalánová.
Na konferencii svoju osobnú skúsenosť s ha- 
zardnom i následnou liečbou prezentoval 
aj bývalý a úspešne vyliečený gambler Vin-
cent Filčák:  „Veľa ľudí ešte stále nevie, ako 
sa správať k závislým. Pokiaľ si to neprežijete, 
tak môžete byť akýkoľvek špičkový odborník. 
Spoločnosť by mala v tomto smere robiť maxi-
mum. Ja som mal pri sebe jedného človeka, na 
ktorého som sa mohol kedykoľvek obrátiť a to 
je veľké plus. Aj tí gambleri, ktorí sú vo vysokých 
psychických problémoch, potrebujú vedieť, že 
je tu niekto, na koho sa môžu obrátiť.“

Petícia Zastavme hazard nesplnila zákonom 
stanovenú hranicu podpory obyvateľov mes-
ta Dolný Kubín. Z 5551 podpisov uznal hlavný 
kontrolór len 4414. Na to, aby mesto mohlo vy-
dať VZN o zákaze prevádzkovania hazardných 
hier na území mesta, chýbalo 140 uznaných 
podpisov. Momentálne je petícia opäť na stole 
kontrolóra, ktorý ju opakovane prešetruje a vy- 
bavuje. „Budeme čakať, kým sa petícia znovu 
skontroluje. Rozhodnutia ústavného súdu 
hovoria, že pokiaľ je podpis identifikovateľný, 
tak má byť uznaný za platný a toto sa zrejme 
nedialo pri mnohých podpisoch. Samozrejme, 

pokiaľ táto naša snaha vo vzťahu k hlavnému 
kontrolórovi bude neúspešná, tak spustíme 
petíciu znovu,“ hovorí Anton Chromík z pe-
tičného výboru Zastavme hazard. „Pokiaľ viem, 
že niečo v meste je, že je to zlé a že to rozbíja 
rodiny, ja by som to z fleku zatvoril,“ dodáva 
bývalý gambler Vincent Filčák na záver. 
Jednotlivé príspevky a výsledky z konferencie 
by sa mali ob javiť v odbornom zborníku. Ten 
vyjde v printovej podobe a bude zverejnený aj 
na webovej stránke mesta. 
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ÚSPEŠNÉ PROJEKTY CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE
—

Operačný program cez- 
hraničnej spolupráce 
Poľsko - Slovensko, 
ktorý je financovaný  
z Európskeho fondu re-
gionálneho rozvoja, má 
za cieľ upevniť partner-
stvá medzi regiónmi so 
spoločnou medzištát-
nou hranicou. Program 
ponúka priestor pre in-
vestície v oblasti kultúry, 

prírody a infraštruktúry. Do programu sa 
zapojilo aj viacero žiadateľov a spolužiadateľov 
z Dolného Kubína. Tí napokon uspeli až v šies-
tich podaných projektoch. 
Jeden veľký investičný projekt a jeden mikro-
projekt vypracoval mestský úrad. „Mesto 
Dolný Kubín podalo veľký investičný projekt 
spolu s ďalšími deviatimi partnermi. Sú to 
štyria partneri z Poľskej republiky a piati part-
neri zo Slovenskej republiky. Tento náš pro-
jekt nadviazal na zaujímavý projekt, ktorý bol 
realizovaný v minulom projektovom období  
a je všetkým známy ako cyklotrasa z Trstenej 
do Noweho Targu. Zámerom všetkých part-
nerov je rozšíriť túto cyklotrasu o nové úseky. 
Prostredníctvom nich chceme spropagovať 
kultúru a prírodu oboch regiónov,“ vysvetľuje 
Beáta Váleková, projektová manažérka mesta 
Dolný Kubín. „V našom meste máme napláno-
vané vybudovanie krátkeho úseku cyklotrasy 
po nábreží Oravy. Úsek začína na železničnej 
stanici na Bysterci a končí pri cestnom moste 
na hlavnom ťahu Dolný Kubín - Žilina,“ dodá-

va. Celková suma pre všetkých poľských aj 
slovenských partnerov predstavuje zo zdro-
jov Európskej únie takmer 1,8 milióna eur.  
K tomu treba pripočítať príspevok zo štátneho 
rozpočtu a vlastné zdroje každého partnera. 
Celkovo sa tak suma za projekt vyšplhá na viac 
ako 2 milióny eur. Do Dolného Kubína by malo 
smerovať až 630 000 eur. V prípade schválenia 
projektu mesto zaplatí 5 percent z konečnej 
ceny diela. Verejným obstarávaním môže 
suma za 1,5 kilometrovú cyklotrasu ešte kles- 
núť. „V druhom mikroprojekte figuruje Dol-
ný Kubín ako cezhraničný partner poľského 
hlavného partnera Powiatu Limanowského. 
Projekt je zameraný na propagáciu oboch 
miest, prostredníctvom nových digitálnych 
technológií,“ objasňuje Beáta Váleková. Veľký 
investičný projekt pripravil aj Cirkevný zbor 
Evanjelickej cirkvi v Dolnom Kubíne. V prípade 
schválenia budú významné finančné prostried-
ky smerovať na opravu evanjelického kostola. 
V dôsledku narušenej statiky v ňom praskajú 
steny a klenby. V ohrození je aj vzácna maľba 
interiéru chrámu podľa návrhu akademického 
maliara Jána Hálu. Projekt s názvom Spoločne 
putujeme už 500 rokov preto počíta aj  
s reštaurátorskými prácami i opravou zovňaj- 
šku kostola. Ďalším úspešným cezhraničným 
partnerom sa stalo aj Mestské kultúrne stre-
disko v Dolnom Kubíne. To vstúpilo do projektu 
spolu s Domom kultúry v Limanowej. „Cieľom 
celého projektu je podporiť tradičné prejavy 
našej ľudovej kultúry a na oboch stranách vyti-
povať štyri konkrétne folklórne súbory, ktoré 
by cez svoju činnosť predstavovali tanec, kroj 

V DOLNOM KUBÍNE VZNIKNE NOVÁ ULICA
—
V našom meste po dlhšom čase už onedl-
ho vznikne nová ulica. Pôjde o ulicu v lokali-
te sídliska Brezovec nad areálom Základnej 
školy Petra Škrabáka. Zámerom radnice je 
ponúknuť stavebné pozemky spolu o výmere 
približne 13000 m2 pre tých, ktorí chcú  
v meste stavať rodinné domy. Výhodou lokality 
je, že bude celá napojená na všetky potrebné 
inžinierske siete. Všetky pozemky plánuje mes-
to ponúknuť záujemcom formou dobrovoľnej 
dražby, aby sa zachovala maximálna transpa- 
rentnosť pri ich predaji a aby výťažok z preda-
ja mohol byť použitý v prospech ďalšieho roz-

voja mesta. Na novej ulici by sa mohlo začať 
stavať už budúci rok. Komisia pre názvoslovie 
ulíc bude mať teda opäť prácu nájsť pre ňu 
vhodné pomenovanie. Pretože nápadov je 
veľa, vyhlasuje mesto súťaž pre obyvateľov 
Dolného Kubína o návrh najvhodnejšieho 
názvu novej ulice. Svoje návrhy posielajte na 
emailovú adresu novaulica@dolnykubin.sk do 
konca augusta. O víťaznom návrhu rozhodne 
komisia pre názvoslovie ulíc. Najlepší návrh 
bude odmenený hodnotnou cenou. 
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a nástroje konkrétneho regiónu. Všetko bude 
prezentované prostredníctvom tanečného 
domu, ktorý sa uskutoční v júni v našom 
kultúrnom stredisku,“ informuje Jana Greššová, 
riaditeľka MsKS. Tanečný dom bude rozsiahlej- 
ší ako po minulé roky a bude prebiehať vo via-
cerých miestnostiach, aby sa verejnosť mohla 
naučiť všetky tanečné choreografie. Mestské 
kultúrne stredisko chce týmto projektom zacho- 
vať tance pochádzajúce z dolnej Oravy, ktoré 
sú pre verejnosť takmer neznáme. Z projektu 
vznikne aj etnografický dokumentárny film. 

Až dva víťazné cezhraničné projekty smeru-
jú do Oravskej knižnice Antona Habovštiaka. 
Jeden vlastný a druhý partnerský. Partnerom 
pre realizáciu tohto projektu bude Mestská 
knižnica v Limanowej, s ktorou Oravská knižni-
ca už spolupracovala na viacerých projek-
toch. V rámci projektu s názvom Cezhraničné 
kultúrne súzvuky sa uskutočnia viaceré aktivi- 
ty ako napríklad tvorivé literárne a výtvarné 
dielne s regionálnou tematikou či elektro- 
nická archivácia regionálnych dokumentov. 
Nebudú chýbať ani vystúpenia slovenských  
a poľských autorov a odborníkov, ktorí sa zao-
berajú regionalistikou, turizmom, históriou  
a mapovaním kultúrneho i prírodného dedič- 
stva oboch regiónov. Oravská knižnica chce 
tiež vydať knihy povestí, rozprávok a básničiek 
pre deti od regionálnych slovenských a poľ- 
ských autorov. 
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MÁRIA ŽILINCOVÁ OSLÁVILA 100 ROKOV
—

Piaty február bol pre väčšinu z nás 
úplne bežným dňom. No pre jednu Dol-
nokubínčanku bol určite unikátnym. Mária 
Žilincová sa vtedy dožila krásnych 100 rokov. 
Uctila si ju aj radnica. Pre pani Máriu toto ges-
to znamenalo naozaj veľa. O niekoľko dní ne-
skôr sa však malá oslava konala aj v zariadení 
opatrovateľskej služby, kde pani Mária Žilin-
cová žije, a to v izbičke, ktorá je len jej. Napriek 
tomu tu nie je nikdy sama. Má okolo seba pria- 
teľov a ľudí, ktorí sa o ňu starajú a zároveň jej 
spríjemňujú každú chvíľu. Obklopená svojimi 

blízkymi prijala ďalšie gratulácie k svojim 100 
krížikom. „Cítim sa ako v nebi, dobre mi to 
padlo,“ povedala šťastná oslávenkyňa. „Pra-
jem jej, aby ju nohy ešte nosili a keďže má 
choré srdce, tak aby jej slúžilo a samozrejme 
božie požehnanie, nech jej dá ešte Pán Boh 
síl,“ dodala Mária Bedleková zo zariadenia 
opatrovateľskej služby. Pani Mária Žilincová si 
počas svojich sto rokov prešla rôznymi život-
nými etapami. Krásnymi chvíľami, no zároveň 
aj ťažkými životnými skúškami, s ktorými 
sa musela popasovať. Súrodencov nemala  

a jej otec padol v prvej svetovej vojne. Cho-
dievala slúžiť už ako 12 ročná. Pracovala ako 
služobná domáca, ďalej na píle, v pekárni a aj  
v práčovni. V pracovnom tempe nepoľavila ani 
v dôchodkovom veku a to ďalších 7 rokov. Pani 
Mária vychovala tri deti. Pýši sa 5 vnúčatami, 
7 pravnúčatami a má už aj 4 prapravnučky 
a ďalším prapravnúčaťom sa bude pýšiť už  
v krátkej dobe. Má rada spoločnosť, miluje 
kvety a srdcu blízke sú jej aj ľudové piesne.  
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FAŠIANGY PRE SENIOROV
—
Popolcovou stredou začalo obdobie štyridsať- 
denného pôstu pred najväčšími kresťanskými 
sviatkami cirkevného roka – Veľkou nocou. 
Posledný deň fašiangového obdobia si naplno 
vychutnali aj naši dolnokubínski seniori. Tí 
sa prišli zabaviť na obľúbenú fašiangovú ve-
selicu, ktorú pravidelne pripravuje mesto  
v spolupráci s dennými centrami. „Toto je  
11. ročník Fašiangov pre seniorov, ktorý si 
režírujú sami. My sa snažíme, aby im tento oka-
mih priniesol do života zábavu,“ povedala Jana 
Mazalánová, vedúca odboru sociálnych vecí 
a rodiny MsÚ. Fašiangovú veselicu dotvori- 
la živá hudba. Seniorom hrala do tanca počas 
celého večera obľúbená skupina Fresh band. 
Fašiangy pre seniorov už tradične neboli len 
o tanci a dobrej hudbe. Akciu vyšperkovalo 

folklórne pásmo a fašiangové masky Den-
ného centra v Kňažej, ale aj spevácky krúžok 
tunajšieho denného centra. Priestor dostalo 
aj hovorené slovo. „Zbožňujeme to, je to pre 
nás všetko“, „Je to spomienka na staré zašlé 
časy, plus tá živá hudba, to je niečo“, doda-
li nadšení seniori. Dolnokubínski seniori tak 
bezpochyby strávili v spoločnosti svojich pria- 
teľov príjemný večer, počas ktorého sa bavili 
až do neskorých hodín. Tú správnu fašiango- 
vú atmosféru si užili aj ostatní Kubínčania. 
Naším mestom prechádzal fašiangový sprie- 
vod, ktorý okoloidúcich ľudí častoval čerstvo 
napečenými šiškami a nechýbalo ani tradičné 
pochovávanie basy.
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PETER HUBA NAPÍSAL NOVÚ KNIHU
—
Tento týždeň uzrela svetlo sveta najnovšia 
kniha dolnokubínskeho spisovateľa Petra 
Hubu. Historický román Z Božej vôle palatín 
bol do života uvedený v pondelok 27. marca. 
Je venovaný turzovskému rodu, konkrétne 
hlavnému županovi Oravy Jurajovi Turzovi. 
Spisovateľ Peter Huba nezaháľa a už teraz sa 
z jeho pera môžete tešiť na ďalšie knihy, ktoré 
tak opäť rozšíria bohatú zbierku jeho pub-
likácií. Na svojom konte má už knihy pre deti, 
romány, knihy povestí a venuje sa aj literatúre 
faktu. Najbližšie sa môžete tešiť na vedeckú 
prácu o architektovi Blažejovi Bullovi, ktorý 
bol zároveň aj dramatikom a hudobným skla- 

dateľom a pochádzal z Oravy. Projektoval 
skoro celé Námestie P. O. Hviezdoslava  
v Dolnom Kubíne vrátane obidvoch kostolov. 
Kniha sa do rúk čitateľov dostane v lete. Na 
ďalšie dielo, ktorým bude román o Pavlovi 
Mudroňovi a Andrejovi Halašovi si budete 
musieť chvíľu počkať, a to do konca roka. 
Peter Huba sa pýši aj významným ocenením, 
ktoré získal v 10. ročníku súťaže Najkrajšia 
kniha a propagačný materiál o Slovensku za 
rok 2016 v kategórii: knihy o kraji a regióne 
za publikáciu Príbeh Slovenskej hymny a jej 
autora Janka Matúšku. 
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PREDNÁŠKA O PÍSOMNOSTIACH THURZOVCOV
—
Oravské múzeum opäť zorganizovalo pútavú 
odbornú prednášku. Študentov tentokrát 
zaujala naslovovzatá odborníčka a riaditeľka 

Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči 
v jednej osobe, a to Jana Kurucárová. Dol-
nokubínskych študentov zasvätila do thur-
zovských písomností, ktoré sú v dnešnej 
dobe vzácnymi dokumentmi a okrem toho 
sa zamerala aj na život Thurzovcov. Ich ko-
rešpondencia obsahuje až neuveriteľných 
4000 listov. Pri ich študovaní sa tak vrátite  
v čase a dostanete sa do tajov vzťahov thur-

zovského rodu. V rozsiahlej zbierke nájdete 
komunikáciu tých najvýznamnejších osob-
ností danej doby. Pri pátraní po histórii sa 
stále objavujú nové fakty. Rovnako je tomu aj 
v thurzovskej korešpondencii. Odborníci v nej 
neustále objavujú niečo, čo ich takpovediac 
prekvapí.  ,,Úprimne povedané, svojho času 
ma najviac ohúrilo to, že Imrich Thurzo, jedi- 
ný syn palatína, jeden jediný list svojej mame 
napísal po slovensky, pretože ich korešpon-
dencia je pochopiteľne po maďarsky. Jeho list 
je tak veľkou raritou. Veľkým pútačom sú aj 
listy Alžbety Báthoryovej, keďže sú jej ruko- 
pisnými listami.“ povedala Jana Kurucárová. 
Podujatie venované našej histórii bolo o to 
vzácnejšie, že milovníci dávnych čias mohli 
nahliadnuť do skvostu, ku ktorému sa len 
tak jednoducho nedostanú. Ide o originál 
knihy, ktorá bola svojho času v knižnici Jura-
ja Thurzu v Bytči. Dôkazom toho, že sa jedná  
o skutočný historický poklad, sú iniciály 
palatína na prednej časti atlasu. V súčasnosti 
je táto kniha v Čaplovičovej knižnici v Dolnom 
Kubíne. Podujatie sa konalo pri príležitosti 
450. výročia narodenia Juraja Thurzu. 
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TAK SME POZNALI ALEXANDRA DUBČEKA
—
Alexander Dubček – štátnik, demokrat, Eu-
rópan je názov novej biografickej výstavy, ktorú 
slávnostne otvorili 22. marca vo výstavnej 
miestnosti Mestského kultúrneho strediska  
v Dolnom Kubíne. Výstava na šestnástich pane- 
loch predstavuje Alexandra Dubčeka ako vr-
cholového politika, no predovšetkým aj ako 
vnímavého človeka. „Táto výstava je o živote 
a ľudskosti Alexandra Dubčeka. Je o nadšení 
ľudí, ktorí s ním tú dobu žili a ktorí s ním zdieľa-
li osud,“ predstavuje expozíciu Jozef Škultéty, 
viceprezident spoločnosti Alexandra Dubčeka. 
„Výstava putuje po Európe už od roku 2001. 
Po šestnástich rokoch sa dostala konečne aj 
k nám, na čo sme patrične hrdí,“ hodnotí An-
drea Barienčíková, manažérka MsKS. Vernisáž 
výstavy bola spojená s prezentáciou novej kni-
hy s názvom Tak sme ho poznali. V nej si rodá-
ci, spolupracovníci a priatelia zaspomínali na 
svojho Šaňa Dubčeka. Kniha vznikala celých 
päť rokov. „Táto knižka je najkrajším doku-

mentom života Dubčeka. Napísali ju ľudia, 
ktorí ho poznali a rodáci z Uhrovca. Je to veľmi 
vzácna kniha písaná ľudovým štýlom. Ako ho 
poznali, tak to i napísali,“ predstavuje publi- 
káciu Pavol Pollák, autor knihy a blízky priateľ 
Alexandra Dubčeka. Výstava je pre verejnosť  
i školy sprístupnená do 20. apríla. Navštíviť 
bezplatne ju môžete každý pracovný deň od 
8:30 do 18:00.
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RUČNÝ PAPIER V TVORIVEJ DIELNI
—
Koncom februára pripravili pedagógovia výt-
varného odboru ZUŠ Ivana Ballu tvorivú dielňu  
s názvom Ručný papier. Stručne oboznámi-
li prítomných s históriou výroby papiera  
a ukážkami umenia z ručného papiera. Pod-
statnou však bola vlastná voľná tvorba. Origi- 
nálne papierové kreácie vznikali na sitách  
30-tich účastníkov dielne od detí až po senio- 
rov z Dolného Kubína a Ružomberka. Záujem 
prejavili  najmä výtvarníci z radov učiteľov. 
Vzniklo veľa zaujímavých menších i väčších 
papierových diel so zapracovanými bylinkami, 
sušenými lupienkami ruží a inými časťami rast- 
lín, kúskami farebných papierov, textilu a nití. 

Experimentovalo sa s mnohými inými materiál-
mi, ktoré boli k dispozícii alebo si ich účastní-
ci sami priniesli. Počas tvorivých dielní vládla 
príjemná pracovná atmosféra a hodiny rýchlo 
ubiehali. V závere si zúčastnení s hrdosťou 
odnášali svoje pôsobivé diela. Mnohých toto 
stretnutie inšpirovalo pokračovať v tvorbe 
ručného papiera aj doma. Držíme im palce  
a veríme, že dosiahnu umelecký úspech aj na 
základoch, ktoré im dali tvorivé dielne. Orga-
nizátorom bolo občianske združenie Inšpirá-
cie a tvorivú dielňu finančne podporilo mesto 
Dolný Kubín.

Daniel Marček, predseda OZ Inšpirácie

Foto: redakcia

Foto: Danka Števonková
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ZREKONŠTRUOVANÁ STUDNIČKA 
—
Studnička pod Kuzmínovom nabrala druhý 
dych. Pod patronát si ju už pred dvomi rokmi 
vzali Dolnokubínčanky Mária a Danka Saba-
kové, vtedy ešte so študentmi Gymnázia P. O. 
Hviezdoslava. Skrášlili prostredie okolo stud-
ničky. Kvôli nedostatku financií však neopravili 
celú striešku. V týchto dňoch k jej skrášleniu 
spravili ďalšie kroky. Strecha studničky sa už 
pýši novými šindľami a dobrovoľníčky up-
ratali aj jej okolie. Pri prácach im pomohlo  
i mesto Dolný Kubín. Slávnostné odomykanie 
studničky spestrili svojím programom deti zo 
Špeciálnej základnej školy s telesným postih-

nutím, pre ktoré si tu zároveň ich pedagógo- 
via pripravili pri príležitosti Svetového dňa vody 
aj malý kvíz a nechýbal ani hudobný vstup.  
V roku 2015 bol urobený aj rozbor vody zo 
studničky, ktorý potvrdil  jej nezávadnosť. 
Studnička sa navyše hrdila ceduľkou: Rada 
uhasím tvoj smäd. Najnovšie rozbory však 
potvrdili, že tomu už tak žiaľ nie je. Aj keď  
v súčasnosti nie je voda zo studničky pod Kuz-
mínovom pitná, nič to nemení na tom, že jej 
vizuálny stav je teraz oveľa príjemnejší, rovna-
ko tak oku lahodí aj jej okolie. 
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školstvo a šport

www.dolnykubin.sk

VÝMENA OKIEN V ZŠ S MŠ V KŇAŽEJ
—
Základná škola s materskou školou v Kňažej 
už nie je v havarijnom stave. Ešte minulý 
rok smerovala z mestského úradu žiadosť 
ministerstvu školstva o mimoriadnu dotáciu 

na riešenie havarijných situácií. Tá uspela 
a ministerstvo poskytlo škole 72 000 eur. Celá 
suma smerovala na výmenu okien. „Situácia 
bola kritická. Mnohé okná boli zabité klinca-

mi a zaistené, aby nevypadli. Mesto sa snažilo 
v posledných rokoch uvoľňovať fi nančné 
prostriedky, ale to nestačilo. Preto sme 
požiadali ministerstvo školstva o mimoriad-
nu dotáciu,“ vysvetľuje Michal Švento, vedúci 
odboru školstva MsÚ. Rekonštrukcia prebe-
hla v marci a trvala tri týždne. Počas nej sa 
vymenilo až 150 okien. Základná škola zatiaľ 
fungovala v improvizovanom režime. Jeden 
deň voľna však dostali deti v materskej škole. 
„Výchovno-vzdelávací proces sme zabez-
pečili tak, aby mala každá trieda vždy svoje 
miesto. Učitelia realizovali mnohé exkurzie, 
vyučovalo sa napríklad aj v knižnici. Žiaci 
navštívili galérie i divadelné predstavenia,“ 

objasňuje Daša Badáňová, riaditeľka ZŠ s MŠ 
v Kňažej. Spoločnosť, ktorá výmenu okien re-
alizovala, ukončila práce a odovzdala stavbu 
28. marca. Teda presne v Deň učiteľov. „Dos-
tali sme naozaj pekný darček. Ďakujeme všet-
kým, ktorí boli do celej obnovy zapojení,“ teší 
sa Daša Badáňová. „Učitelia a žiaci sa v tých 
triedach budú cítiť dobre. Bude im tam teplo 
a výučba bude môcť prebiehať v dôstojných 
priestoroch,“ dodáva Michal Švento. Veľkým 
želaním Základnej školy s materskou školou 
v Kňažej je ešte celková oprava fasády budovy 
a jej zateplenie. 
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ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V MŠ NA SÍDLISKU 
BREZOVEC
—

V dnešnej dobe internetu je nesporne 
nevyhnutné hľadať nové kreatívne spôso-
by, ako zaujať detské srdcia a zapáliť v nich 
túžbu po objavovaní tajomstiev prírody. Aj 
z tohto dôvodu sa Materská škola na sídlisku 
Brezovec rozhodla začleniť do svojho výchovno
-vzdelávacieho  programu projekt pod náz-
vom: Spoznávame prírodu a jej tajomstvá. 
Cieľom projektu  je hravou a zážitkovou for-
mou pomôcť  pri vytváraní pravdivého vzťahu 

k prírode, ktorý buduje detskú osobnosť a for-
muje ich hodnotové vnímanie. Deti spoznáva-
jú tajomstvá lesa, objavujú úžasné zákonitosti 
ekosystémov, porozumejú, prečo je dôležité 
chrániť našu prírodu a tiež ako je dobre žiť 
v zdravom meste, či dedine.  Cez rôzne po-
hybové, vzdelávacie aktivity, pokusy, edukačné 
hry a exkurzie, spoznávajú dôležitosť samotnej 
prírody. Projekt je realizovaný  počas celého 
školského roka v pravidelných stretnutiach už 
štvrtý rok. Do tohto projektu bolo k dnešnému 
dňu zapojených približne 220 detí  navštevu-
júcich  predškolské triedy v tejto materskej 
škole. Projekt má pozitívnu odozvu u detí 
a tiež ich rodičov. Mohol byť však realizovaný 
iba  vďaka veľkej ochote  a pomoci riaditeľky 
Mgr. E. Šaligovej a skvelým pedagógom tried, 
v ktorých prebieha toto vzdelávanie. Antoine 
de Saint- Exupéry napísal: „Dobre vidíme iba 
srdcom. To, čo je podstatné, je očiam nevidi-
teľné.“ Investujme preto do rozvoja vnímavosti 
našich deti, aby si skrze pozitívne vzťahy vedeli 
nájsť správnu cestu životom. Táto investícia sa 
určite vráti  Vám rodičom, ale aj nám občanom 
mesta Dolný Kubín, pretože raz z detí vyrastú 
zrelí dospelí s dobrým srdcom. 

Anna Hofericová, koordinátorka projektu

PRVÝ ROČNÍK DOLNOKUBÍNSKEHO AQUATLONU
—
Plávanie láka čoraz viac ľudí. Niekto sa tomuto 
športu venuje len relaxačne či kvôli zdravot-
ným problémom, no iných uchvátilo plávanie 
natoľko, že sa mu venujú aj súťažne. A práve 
tí sa v druhú marcovú sobotu zišli v Dolnom 
Kubíne, aby nielen podali svoj najlepší výkon, 
ale zároveň si porovnali svoje sily aj s ostatnými. 
Konal sa tu totiž premiérový Dolnokubínsky 
aquatlon, ktorý okrem plávania zahŕňal aj beh. 
Podujatie bolo v réžii Mestského plaveckého 
klubu DK. V rámci prvého ročníka prišlo 
zabojovať 118 pretekárov z celého Sloven-
ska. Svoje želiezka v ohni mal samozrejme 

aj tunajší klub. Naše mesto reprezentovalo 
spolu 33 pretekárov od tých najmenších až 
po dospelých. Dolnokubínski športovci opäť 
potvrdili svoje kvality. Po premiérovom aquat-
lone si rozšírili už doteraz bohatú zbierku 
ocenení. Vybojovali si celkovo 14 pódiových 
umiestnení. Na svoje konto si pripísali 3 zlaté, 
7 strieborných a 4 bronzové medaily. Pod-
robné výsledky z 1. ročníka Dolnokubínskeho 
aquatlonu si môžete pozrieť na internetovej 
stránke www.triathlon.sk
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PLAVECKÉ NÁDEJE SA PREDSTAVILI V ŠAMORÍNE
—
Tretiu marcovú sobotu sa Triatlon team Dolný 
Kubín rozdelil a popri plaveckej elite štartujúcej 
v Žiline na tradičnej Jarnej cene sa v Šamoríne 
predviedli aj najmladší plavci.  Preteku Pla-
veckých nádejí sa zúčastnili Evka Mikulášová 
a Jakub Machaj. Obidvaja ukázali, že sú sku-
točnými nádejami plávania, ich výkony patrili 
k ozdobám podujatia. Eva i Jakub sa stali naj-
úspešnejšími súťažiacimi zo všetkých. Jakub 
Machaj nenašiel vo svojich štyroch štartoch ani 
raz premožiteľa, získal štyri zlaté medaily. Evka 
Mikulášová, štartujúca v kategórii najmladších 
žiačok, pretavila šesť štartov do štyroch víťaz-
stiev a jedného druhého miesta. Na 50 m prsia 
skončila štvrtá. Viac ako cenné kovy ozdobili 
preteky jej výkony a dosiahnuté časy. 
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FLORBALOVÉ SÚŤAŽE
—
V sobotu 15. apríla sa na zimnom štadióne 
uskutoční 2. ročník Veľkonočného fl orba-
lového turnaja Rulers open. V čase uzávierky 
novín sú ešte tri miesta pre tímy voľné. Viac 
informácií a prihlášku nájdete na 
www.rulersopen.com.

Poslednú aprílovú sobotu (29.4.) sa bude 
konať play off  turnaj a záverečné vyhodnote-
nie Dolnokubínskej fl orbalovej ligy. Na zim-
nom štadióne bude titul obhajovať domáci 
tím FBK Dolný Kubín. Vstup na obe podujatia 
je voľný. 

PRETEKY V OBROVSKOM SLALOME
—

Kubínska hoľa patrila v sobotu 18. marca 
prevažne lyžiarom-pretekárom, ktorí prišli 
zabojovať v pretekoch O pohár primátora 
mesta Dolný Kubín v obrovskom slalome. „Tie-
to preteky sa stali už tradíciou pre deti i dos-
pelých. Súťažilo sa v 14 kategóriách. O víťaz-
stvo bojovala stovka ľudí od tých najmenších 
až po veteránov a profesionálov,“ dodal Au-
gustín Hojo, organizátor podujatia. Na svahu 
bolo vidieť nielen lyžiarov ale aj snowboardis-

tov. Každý sa priklonil k tomu, čo mu na sva-
hu viac vyhovuje. Preteky O pohár primátora 
mesta Dolný Kubín v obrovskom slalome si 
tak zaknihovali už svoj 15. ročník. Ak ste si 
nestihli prísť zmerať sily s ostatnými lyžiarmi 
či snowboardistami, netreba zúfať. Preteky 
tu budú zas o rok. A opäť nebude chýbať ich 
typická skvelá atmosféra. 
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DEŇ SV. PATRIKA V ZŠ P. ŠKRABÁKA
—
Vo štvrtok 16. marca zavítali do ZŠ Petra 
Škrabáka malí škôlkari. Boli si pozrieť pries-
tory školy, kde sa budú od septembra mož-
no vzdelávať aj oni. Pre mnohých to bolo 
vôbec prvé stretnutie s realitou, ktorá ich 
od najbližšieho školského roka čaká. „Veľmi 
sa tešíme na našich potenciálnych žia-
kov. Pripravili sme si pre nich zaujímavý 
deň. V našej škole vyučujeme anglický, ale 
aj nemecký, francúzsky a ruský jazyk. Sme 
zameraní na históriu regiónu, o čom svedčí 
aj fakt, že sme vydali vlastné učebnice. 
V rámci Zelenej školy sa snažíme, aby žia-
ci nadobudli i praktické zručnosti,“ uviedla 
Magdaléna Kubisová, riaditeľka školy. V Deň 

otvorených dverí bol pre budúcich prvákov 
pripravený pestrý program. Ich prvé kroky po 
premiérovom zoznámení sa so školou viedli 
do knižnice, kde na nich čakalo viacero aktivít 
zameraných na vyučovanie anglického jazyka 
a čitateľskú gramotnosť. Tento deň sa však 
v ZŠ Petra Škrabáka niesol tiež v znamení nez-
vyčajného Dňa svätého Patrika. Žiaci školy si 
na chvíľu odskočili od svojich povinností a ča-
kal ich zábavno-poučný program, v ktorom 
sa dozvedeli niečo viac o zvyklostiach v Írsku 
a rovnako tak aj o osobe sv. Patrika. 
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mesto, kalendár podujatí a pohotovosť lekární

www.tvdk.sk

POHOTOVOSŤ LEKÁRNÍ
—
Lekáreň ALFA, SNP 1203/10 07. 4. – 09. 4. 
Lekáreň BENU, Nemocničná 2068 10. 4. – 13. 4. 
Lekáreň VIA NATURA, A. Sládkoviča 14 14. 4. – 16. 4. 
Lekáre U ANJELA, Samuela Nováka 1764/4 17. 4. – 23. 4. 
Lekáreň DIA, A. Sládkoviča 5 24. 4. – 30. 4. 

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

KALENDÁR PODUJATÍ
—
Kultúra

Koncert Nedvědovcov, koncert 18. 4.   19.00 h MsKS
Nemo a Dory, predstavenie pre deti  21. 4.   16.00 h MsKS
Modrotlač – Matej Rabada, výstava  26. 4.   16.00 h MsKS
Kubínske krpčeky, prehliadka folklórných súborov  30. 4.    MsKS
Zmiešaná štvorhra, Radošinské naivné divadlo  3. 5.   19.00 h MsKS
Tak sme ho poznali - Alexander Dubček, výstava do 20. 4.    MsKS
Zábery zo záberov, výstava  do 28. 4.    MsKS
Fero Lipták, výstava do 30. 4.    Oravská galéria
O najkrajšiu kraslicu, výstava  do 2. 5.      Or. kultúrne stredisko
Pasce a posolstvá – Karol Felix, výstava  do 11. 6.    Oravská galéria
Čas zrelosti – Peter Saxun, výstava  do 11. 6.    Oravská galéria

Šport

Veľkonočný florbalový turnaj  15. 4.     zimný štadión
Žinčicový míting, súťaž v plávaní  22. – 23. 4.    Aquarelax
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POKYNY PRE JARNÉ UPRATOVANIE A OCHRANU 
LESOV
—
Vážení občania,
po dlhej zime sa jar začína ozývať naplno. Toto 
obdobie je typické pre jarné upratovanie, 
kedy dôkladne čistíme obytné i hospodárske 
budovy, svoje záhrady, odstraňujeme nepo-
trebné predmety a horľavý materiál. Pri tých-
to aktivitách však musíme mať na zreteli aj 
riziko možného vzniku požiaru, spôsobené 
nedbanlivým správaním a porušovaním zásad 
ochrany pred požiarmi, a to najmä nepovo-
leným spaľovaním a manipuláciou s otvo- 
reným ohňom. Málokto si uvedomuje, že tieto 
činnosti priamo ohrozujú ľudské životy! 
Oheň sa môže na otvorenom priestranstve 
veľmi rýchlo vymknúť kontrole, rozšíriť sa  
a spôsobiť tak straty nielen na životoch alebo 
majetku, ale taktiež môže spôsobiť aj veľké 
ekologické škody. V tomto období narastá 
hlavne počet požiarov v prírodnom prostredí 
- požiare odpadov, suchej trávy, krovín a le-
sných porastov.
Chceme Vás preto upozorniť na niektoré po-
vinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane 
pred požiarmi:
Fyzická osoba nesmie:
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
- zakladať oheň v priestoroch alebo na mies-
tach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ 
nesmú:

- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
- zakladať oheň v priestoroch alebo na mies-
tach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,
- spaľovať horľavé látky na voľnom priestran- 
stve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku 
požiaru.
Preto Vás dôrazne upozorňujeme najmä 
na nebezpečenstvo vypaľovania porastov 
bylín, kríkov a stromov, ale aj na spaľo-
vanie odpadov, ktoré je zakázané!
V prípade porušenia tohto zákazu hrozí 
fyzickej osobe pokuta až do výšky 331,- EUR 
a právnickej osobe alebo fyzickej osobe-pod-
nikateľovi môže byť uložená sankcia až do 
výšky 16 596,- EUR. Vážení občania, žiadame 
Vás nielen o dodržiavanie povinností, ktoré 
Vám vyplývajú zo zákona o ochrane pred 
požiarmi, ale aj o to, aby ste dostatočnú po-
zornosť venovali Vašim deťom a ich pobytu  
v prírode. Je na nás všetkých, aby sme si uve-
domili našu zodpovednosť a svoje aktivity ne-
spájali s rizikom vzniku požiaru. Len spoločné 
úsilie, opatrnosť a ostražitosť nám pomôžu 
preklenúť toto obdobie bez strát, za čo Vám 
úprimne ďakujeme. Želáme Vám pokojné 
prežitie jarného obdobia a príjemný pobyt  
v prírode.

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany 
SR v Dolnom Kubíne

POSLANECKÁ KANCELÁRIA
—
Na prízemí starej budovy mestského úradu 
už niekoľko mesiacov funguje poslanecká 
kancelária. Tá slúži dolnokubínskym poslan-
com na osobné stretnutia s občanmi mesta. 
Svoje podnety už nemusíte konzultovať s po-
slancami priamo na ulici, v kaviarni alebo tele-
fonicky. Odteraz sa môžete stretnúť v pokoj- 
nom a tvorivom prostredí. „Chceli sme, aby 
mal každý Dolnokubínčan možnosť prísť na 
mestský úrad ako k sebe, aby poslanci, ktorí 
ich zastupujú mali miesto, kde sa s občanmi 
môžu stretnúť a prejednávať ich podnety. 
Niektoré veci si treba povedať naozaj z očí 

do očí,“ predstavuje svoju víziu poslanec Ján 
Prílepok. Poslanecká kancelária momentálne 
funguje na požiadanie. Snahou niektorých 
poslancov je však vytvorenie harmono-
gramu, ktorý zabezpečí jej stály a pravidelný 
chod. „Táto kancelária je otvorená pre všet-
kých poslancov. Môžu tu prísť, aby sa zdieľali  
s občanmi nášho mesta,“ praje si poslanec 
Peter Jonák. Kanceláriu zriadil mestský úrad 
a pravidelne ju využíva už niekoľko poslancov. 
Jej súčasťou je napríklad aj detský kútik. 
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UPOZORNENIE NA PREDAJ PARKOVACÍCH KARIET
—
Upozorňujeme všetkých občanov, ktorí 
vlastnia parkovacie karty pre zónu 
plateného parkovania v meste Dolný 
Kubín, na blížiaci sa koniec ich platnosti 
(parkovacie karty zakúpené v mesiaci máj  
a jún 2016).
Parkovacie karty na ďalšie obdobie bude 
možné zakúpiť v predpredaji u prevádzko-
vateľa parkovacieho systému – mesta Dol-
ný Kubín, na Mestskom úrade Dolný Kubín, 
odbore dopravy, miestneho hospodárstva  
a cestovného ruchu, Hviezdoslavovo námes-
tie 1651/2 - nová budova mestského úradu,  
I. poschodie, číslo dverí 210,

v období od 01. 04. 2017, a to za rovnakých 
cenových podmienok ako v roku 2016.

Predajná  doba
Pondelok 08:00  -  14:30   hod.
Utorok  práca v teréne
Streda  08:00  -  16:00   hod.
Štvrtok  08:00  -  14:30   hod.
Piatok  práca v teréne

utorok, piatok – zabezpečovanie činností súvi-
siacich s prevádzkou parkovacieho systému

K vydaniu novej parkovacej karty je potrebné 
priniesť vyplnenú žiadosť o vystavenie/vydanie 
parkovacej karty, pôvodnú parkovaciu kartu 
a doklady potrebné pre vydanie parkovacej 
karty (ako sú uvedené v žiadosti o vystavenie/
vydanie parkovacej karty). 
Žiadosti o vystavenie/vydanie parkovacej karty 
sú umiestnené na internetovej stránke mesta 
(www.dolnykubin.sk), v sekcii „Platené par-
kovanie – Prevádzkovateľ – Na stiahnutie“ 
resp. je možné ich vyplniť priamo na mieste  
u prevádzkovateľa parkovacieho systému. 

Odbor dopravy, miestneho hospodárstva 
a cestovného ruchu Mestský úrad Dolný Kubín

UPOZORNENIE PRE PSIČKÁROV
—
V meste Dolný Kubín bolo ku koncu minulého 
roka prihlásených 918 psov, čo znamená, že 
jeden pes pripadá približne na 20 obyvateľov 
mesta. Oproti minulosti sa výrazne zmenil 
dôvod, pre ktorý ľudia psov chovajú. Z niek-
dajšieho ochrancu majetku sa stal hlavne 
spoločník, ktorý často nahrádza chýbajúceho 
partnera. Každodenná starostlivosť o psíka 
je zároveň u detí vhodným výchovným pros-
triedkom. Vlastnenie psa zároveň prináša 
aj povinnosti. A to nielen jeho denné vode-
nie vonku, pravidelné očkovanie či platenie 
poplatkov, ale aj dodržiavanie zákonom sta-
novených pravidiel. Na základe podnetov od 
občanov chceme upozorniť hlavne na dve 
povinnosti, a to na zásady vodenia psov a na 
udržiavanie čistoty verejných priestranstiev. 
Majiteľka veľkého psa sa sťažovala, že počas 
jeho vodenia po vonku nemôže zabrániť 
tomu, aby jej pes neublížil niektorému  
z malých psíkov, ktorých ich majitelia nechá-
vajú voľne pobehovať, a tak dorážajú do jej 
psa. Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa up-
ravujú niektoré podmienky držania psov, 
určuje, že psa môže mimo chovného priesto-
ru alebo zariadenia na chov vodiť len osoba, 
ktorá je schopná ho ovládať v každej situácii. 
Táto osoba je zároveň povinná predísť 
tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom 
ohrozoval iných ľudí alebo zvieratá, a musí 
byť spôsobilá zabrániť škodám na majetku, 
prírode alebo životnom prostredí, ktoré by 

pes mohol spôsobiť. Za konanie psa vždy zo-
dpovedá jeho držiteľ alebo osoba, ktorá ho 
vedie alebo nad ním vykonáva dohľad. 
Zákon síce neprikazuje osobe, ktorá psa ve-
die mimo chovného priestoru alebo zariade-
nia na chov, používať vôdzku, avšak v prípade, 
že ten, kto psa vedie, nezabráni útoku psa na 
človeka alebo zviera, sa dopustí priestupku, 
za ktorý mu možno uložiť pokutu vo výške 
do 165,- EUR. Stojí preto za zváženie vyhnúť 
sa prípadným nepríjemnostiam. Dlhodobým 
problémom je znečisťovanie verejného 
priestranstva psími výkalmi. Znečistené pries- 
tory nevyzerajú esteticky, navyše sú, hlavne 
pre deti, zdravotne závadné. Keďže v zmysle 
všeobecne záväzného nariadenia mesta Dol-
ný Kubín č. 3/2014, ktorým sa ustanovujú 
niektoré podrobnosti o vedení psov, mož-
no psa vodiť na všetky verejné priestran- 
stvá (s výnimkou vymedzených športovísk, 
detských ihrísk a pieskovísk, cintorínov, škôl  
a školských zariadení), je veľmi dôležité 
udržiavanie čistoty po svojom psovi. Zelené 
nádoby na psie exkrementy sú rozmiestnené 
po celom meste, ak v niektorej lokalite chýba-
jú, stačí požiadavku nahlásiť na mestský úrad 
alebo príslušnému mestskému výboru. Aj  
v prípade neodstránenia znečistenia po svo-
jom psovi jeho majiteľ riskuje pokutu, a to do 
sumy 65,- EUR. 

Vladimír Adamec, mesto Dolný KubínFoto: Michal Bradík


