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POŽIARNU ZBROJNICU ČAKÁ REKONŠTRUKCIA 
—
Budova Okresného riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru v Dolnom Kubíne sa 
konečne dočká rekonštrukcie a dostavby. 
Požiarna zbrojnica bola už dlhodobo v nevy-
hovujúcom stave, rovnako vábne nepôsobi-
la ani rozostavaná prístavba. To všetko sa už 
čoskoro zmení. Štát zafinancoval kompletnú 
prestavbu. V piatok 12. mája preto dočasne 
opustili hasiči svoje staré priestory. „Dol-
nokubínski hasiči dnes demonštratívne opus-
tili staré priestory s nádejou, že o pár mesia-

cov sa vrátia do ich vynovenej podoby. Verím, 
že tu nájdu také pracovné podmienky, aké si 
zaslúžia ľudia, ktorí zachraňujú ľudské životy, 
majetky a hodnoty našej spoločnosti,“ želá 
hasičom primátor Roman Matejov. Požiarna 
technika našla dočasné útočisko na družstve  
v Oravskej Porube. Administratívna časť sa 
nateraz presťahovala do priestorov budovy 
Všeobecnej úverovej banky na Radlinského 
ulici. Tu je pre verejnosť aj naďalej k dispozícii.
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75 ROKOV OD DEPORTÁCIÍ ŽIDOVSKÝCH RODÍN
—

Minulosť nášho mesta pozostáva z mnohých 
udalostí, na ktoré sme právom hrdí. Na historic-
kom cintoríne odpočívajú osobnosti, ktorých 
vplyv ďaleko presahoval hranice regiónu  
a ktoré sa zaslúžili o to, že dnes môžeme žiť  
v demokratickej, ekonomicky i kultúrne vyspelej 
spoločnosti. Spisovatelia, básnici, lekári, politi-
ci, po ktorých sú nazvané ulice, budovy, či in-
štitúcie. Tak ako každý človek, aj naše mesto 
má svoju trinástu komnatu, v ktorej sú uložené 
udalosti, rozhodnutia a skutočnosti, na ktoré 
však hrdí byť nemôžeme. Snažíme sa ich 
vytesniť z našej mysle, zabudnúť na ne. To by 
však bola tá najväčšia chyba, ktorej by sme sa 
mohli dopustiť. Poučenie sa z minulosti je totiž 
najväčšou zárukou toho, aby sa temné udalos-
ti v budúcnosti neopakovali. V tomto roku up-
lynie 75 rokov od udalostí, ktoré navždy ostanú 
čiernou škvrnou histórie mesta Dolný Kubín. 
Celkom 93 rodín našich spoluobčanov bolo  
v mesiacoch jún a júl 1942 deportovaných 
do vyhladzovacích táborov. Nech boli dôvody 
tohto kroku akékoľvek, nedajú sa ničím osprave- 
dlniť. Zlo spočiatku nebolo viditeľné, vkráda-
lo sa pomaly a postupne silnelo. Ľudia mu 
podľahli z nevedomosti, zo strachu, či z vidi- 
ny prospechu pre seba. Dejiny sa však opaku-
jú. Pokiaľ nebudeme obozretní, nedokážeme 
predpokladať, ako môžu skončiť aj súčasné 
prejavy netolerancie, xenofóbie či nenávisti. 
Na pripomenutie udalostí z tohto obdobia sme 
vybrali niekoľko úryvkov zo štúdie etnologičky 
Mgr. Ivice Bumovej z Ústavu etnológie SAV, 
ktoré boli zverejnené v časopise Slovenský 
národopis č. 1/2000 pod názvom Prejavy (in)
tolerancie voči židovskej komunite v prostredí 
Dolného Kubína v rokoch 1918 - 1945: Prvého 
marca 1941 o 8.00 hod. boli v mestečku (Dol-
nom Kubíne) rozvešané plagáty s vyhláškou. 
Táto “podľa § 2 odstavca 2 zákona č. 191/1939 
Sl. zákona a na základe schválenia MV z dôvodu 
verejnej bezpečnosti, pokoja a poriadku, všet- 
kým Židom, alebo im na roveň postaveným 
osobám...” zakazovala zdržiavať sa na uliciach, 
verejných miestnostiach či priestranstvách  
a akékoľvek zhromažďovanie alebo schádzanie 
sa v súkromných bytoch. Toto obmedzenie na-
dobúdalo platnosť v zimnom období od 20.00 
hod. - 5.00 hod. a v letnom čase od 21.00 hod. 
- 4.00 hod. Nedodržanie zákazu sa trestalo 
peňažnou pokutou od 10,- do 5 000,- Ks, ale-
bo trestom na slobode od 12 hodín do 14 dní. 
K 27. februáru 1942 bolo v prvej etape podľa 
vyhlášky MV č. 68 z 10. februára 1942 v Dol- 
nom Kubíne registrovaných 250 židovských 

občanov, z nich bolo 36 ponechaných v hos-
podárskom a sociálnom živote na základe 
pracovného povolenia a dvaja z dôvodu kon-
vertovania na rímskokatolícke náboženstvo. 
Z celkového počtu bolo 152 žien a detí, 93 
mužov v produktívnom a 5 v penzijnom veku. 
Od 9. marca 1942 museli všetci židia nosiť žltú 
Dávidovu hviezdu, ktorú si boli povinní kúpiť 
na obecnom úrade za 5,- Ks. Hviezdy sa líšili 
veľkosťou aj materiálom podľa veku a zarade-
nia jej majiteľa. Pri sústreďovaní židov do trans-
portov okresné alebo štátne policajné úrady 
písomne vyzvali osobu židovského pôvodu, 
aby sa v určený deň dostavila na koncentračné 
miesto. Vyzvanie mali miestne úrady doručiť 
hodinu pred deportáciou. V priebehu jednej 
hodiny si osoba mala zabaliť štátom povolenú 
batožinu, pozostávajúcu z jedného klobú-
ka, jednej čapice, dvoch šiat, dvoch kabátov, 
troch párov bielizne, dvoch uterákov, šiestich 
vreckoviek, dvoch párov topánok, troch párov 
pančúch, jednej prikrývky. Čistiace potreby po-
zostávali z jedného mydla, holiaceho prístroja, 
kefky na zuby, príboru, šálky a potravín na tri 
dni. Okrem uvedených vecí mohla batožina 
obsahovať aj predmety náboženského kultu  
a poniklované hodinky. Deportácie a trans-
porty židovských spoluobčanov zažívali res- 
pondenti väčšinou v školskom veku a často 
im utkveli v pamäti predovšetkým pre desivé 
zážitky, ktoré pre nich znamenali: 
“Ja som to vnímala hrozne, lebo sa hovorilo, že 
v noci budú brať. Tak najprv brali deti, a potom 
brali v noci - dajme tomu pobrali tým všetkým 
rodinám deti. No, ktorí to počuli, tak ušli, poscho-
vávali sa, daktorí tomu neverili, tak čakali. A tých 
potom aj cez deň gardisti, dvaja - traja gardisti 
išli a brali týchto ľudí... No a tie detičky im deň 
predtým zobrali. Ani nevedeli, kde ich vedú. Ja 
si pamätám na to ako na hroznú hrôzu... Oni 
ich sústreďovali, vliekli ich údajne do Žiliny a zo 
Žiliny ich potom hromadne do tých lágrov viezli, 
do Nemecka, do Poľska... Nádašiho ulica, celá tá 
strana, tam boli židovské byty, tam boli židovské 
rodiny. Tie deti sme poznali, chodili s nami do 
školy a v jedno ráno sme tam prišli, keď sme išli 
do školy. Teda ráno sme videli, že sa tam veľa ľudí 
motá, a keď sme išli zo školy, dvere boli dokorán 
pootvárané a v tých bytoch tam otlčený nočníček, 
tam prevrátený čajník, byty prázdne, koberce 
všetky vykradnuté, a my sme sa s hrôzou dívali, 
kde sa tí ľudia za ten krátky čas, za tú jednu noc 
podeli, prečo ich vzali...

Vladimír Adamec, mesto Dolný Kubín

ZŠ A. RADLINSKÉHO OSLÁVILA 25. VÝROČIE
—
ZŠ Andreja Radlinského začala písať svoju 
históriu pred 25. rokmi. Už štvrťstoročie pôsobí 
na dolnokubínskej vzdelávacej scéne. Škola 
svoje výročie aj patrične oslávila, a to akadémi-
ou, ktorej predchádzala svätá omša v Kostole 
sv. Kataríny Alexandrijskej. Na vznik školy si 
prišli zaspomínať nielen tí, ktorí sa zaslúžili o jej 
založenie, ale i bývalí pedagógovia, ktorým sa 
táto škola hlboko vryla do pamäti. „Spomínam 
si na túto školu veľmi rada, pretože som sa 
duchovne obrodila. Takže jej vďačím naozaj za 
veľa,“ zaspomínala si Terézia Kyčinová, bývalá 
učiteľka školy. Svoje brány otvorila základná 
škola v roku 1992. Materská škola pôsobí od 
roku 2006 a osemročné gymnázium bolo zria- 
dené v roku 2007. Cirkevná spojená škola 
prešla rozsiahlou rekonštrukciou pred šiestimi 
rokmi. Jej prvým riaditeľom bol Gustáv Turči-
na, ktorý tu pôsobil 18 rokov a vystriedal ho 
už súčasný Ľudovít Mačor. „Som naozaj rád, 
že môžem byť súčasťou tohto spoločenstva 
a zároveň jedným článkom, ktorý pokračuje  
v tom, čo začali iní,“ povedal s nadšením 
Ľudovít Mačor, riaditeľ školy. Cirkevná spojená 
škola sa pýši množstvom aktivít, nevynímajúc 
tvorivé dielne, ktoré žiakov zdokonaľujú v rôz- 
nych smeroch. Vďaka nim tak nielenže na-
dobudnú znalosti, ale okrem toho inklinujú aj 
k športu či k umeniu, čo pravidelne dokazujú aj 
na rôznych turnajoch a predstaveniach. Škola 

je navyše zapojená aj do výmenného projektu 
Erasmus +, vďaka ktorému žiaci spoznávajú 
a navštevujú mnohé krajiny. Cirkevná spo-
jená škola má aj svoju Kaplnku sv. Jána Pavla 
II., ktorá pred dvomi rokmi prešla rekonštruk-
ciou. Zaslúžil sa o ňu dekan Ľubomír Pekarčík. 
Dvakrát do týždňa sa v nej konajú omše pre 
žiakov a učiteľov, ale i duchovné obnovy.  
V kaplnke je navyše jedna vzácnosť. Je ňou 
prameň vlasov, relikvia sv. Jána Pavla II., ktorá 
je uložená v relikviári. Cirkevnú spojenú školu 
momentálne navštevuje 400 žiakov a peda-
gogických i nepedagogických zamestnancov je 
dovedna 55. Prvými maturantmi sa škola pýšila 
v roku 2015, bolo ich 20. Škola však slávnost-
nou akadémiou neoslávila len svoje výročie, ale 
zároveň si pripomenula aj 200. výročie narode-
nia Andreja Radlinského. 
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JAR ZAVÍTALA AJ NA KŇAŽIU
—
Začala nám jar a s ňou ožíva príroda, ale 
aj práce a tradície s ňou spojené. V našej 
mestskej časti Kňažia sme privítali toto ročné 
obdobie rôznymi akciami. Členovia mestského 
výboru v spolupráci s dobrovoľným hasičským 
zborom sa rozhodli upraviť okolie požiarnej 
zbrojnice. S chuťou sme sa pustili do realizácie 
prác. Chlapi pílili, hromadili napílené konáre, 
ženy vyhrabávali starú trávu, zbierali odpad  
a kamene. Takto sa presvetlila budova hlavne 
v jej zadnej časti. Týmto sa chceme poďakovať 
p. Heškovi za zlikvidovanie nahromadeného 

odpadu. Naše aktivity pokračovali stavaním 
mája v centre našej mestskej časti. Obyvate-
lia sa zišli v úctyhodnom počte, aby podporili 
starú tradíciu. Akciu spestrili ľudové piesne 
sprevádzané akordeónom. Prišli medzi nás 
aj niektorí obyvatelia zo Bzín a Mokrade. S ra-
dosťou sme tiež prijali návštevu zástupcu MsV 
Záskalie p. Okoličániho. Naši dobrovoľní hasiči 
za sprievodu hudby a potlesku „dedinčanov“ 
úspešne zdvihli do výšky vyzdobený máj.   

Vlasta Batunová, členka MsV Kňažia

Foto: Ján Gonos
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TALENTY PRE EURÓPU 2017
—

V Dolnom Kubíne sa stretla svetová muzi- 
kantská elita. Tá spolu súperila na 21. ročníku 
Medzinárodnej súťaže Bohdana Warchala 
v hre na sláčikových nástrojoch. Talenty pre 
Európu sú jednou z najprestížnejších muzi- 
kantských súťaží. „Súťaž sa delí na dve hlavné 
kategórie, a to sólová hra a komorná hra. Mladí 
hudobníci tu súťažia v hre na husliach, viole  
a violončele,“ vysvetľuje Leonard Vajdulák, ria-
diteľ súťaže. Dejiskom jedinečných hudobných 
výkonov sa stal hotel Park. Súťaž trvala päť dní, 
bola verejná a naživo sa prenášala do celého 
sveta. Na Talenty pre Európu sa v tomto roku 
prihlásilo 137 účastníkov z 15 krajín. Z toho 
prišlo 59 huslistov, 7 violistov, 46 violončelistov 
a 12 komorných zoskupení. Svoje zastúpenie 
tu mali aj pre nás exotické krajiny ako Južná 
Kórea či Turecko. Výkony súťažiacich hodno-
tila medzinárodná 19 členná porota zložená  
z popredných pedagógov a interpretov. Na jej 
čele bol významný husľový virtuóz Peter Mi-
chalica. „Táto súťaž patrí medzi najúspešnejšie 
z hľadiska počtu zúčastnených a v istých ohľa-
doch patrí aj medzi špičky z hľadiska kvality.  

Chcem zdôrazniť najmä dve kategórie violonče-
la, kde bola úroveň mimoriadne zaujímavá  
a veľmi inšpiratívna aj pre členov poroty,“ hod-
notí predseda poroty Peter Michalica. V porote 
nechýbal ani Bohdan Warchal mladší, syn ne-
bohého slávneho slovenského huslistu, diri-
genta a zakladateľa Slovenského komorného 
orchestra. „Môj otec zažil len prvé štyri ročníky 
tejto súťaže, čo je veľká škoda. Táto myšlienka 
ho však veľmi oslovila. Musím povedať, že Dol-
ný Kubín začína byť medzi hudobníkmi známy 
aj v zahraničí, práve vďaka tejto renomovanej 
súťaži. Aj tu vidno, že mladá generácia rastie 
do veľkej kvality,“ pripomína Bohdan Warchal 
ml. „Úroveň je vysoká, počuli sme skutočne 
len minimum priemerných výkonov. To svedčí  
o talente mladých umelcov a veľkej práci, ktorú 
majú za sebou,“ dopĺňa Leonard Vajdulák. 
„Plne sa stotožňujem s názvom súťaže Talen-
ty pre Európu, no dopĺňam, že ide aj o talenty 
pre hudbu, pre dušu človeka a pre celý svet,“ 
dodáva na záver Peter Michalica.
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CELOSLOVENSKÉ KOLO TANEČNÉHO KUBÍNA
—
Dolný Kubín opäť ovládol tanec. V sobotu  
5. mája pricestovali do nášho mesta tí naj- 
kvalitnejší tanečníci z celého Slovens-
ka. „Počas 10. ročníka Tanečného Kubína 
máme možnosť vidieť spolu 130 choreografií  
z 27 tanečných klubov. Tento rok dominu-
je východná časť Slovenska,“ povedala Jana 
Greššová, riaditeľka MsKS. „Tejto súťaži niet 
čo vytknúť. Chodím na ňu veľmi rada. Taneční-
ci robia z roka na rok väčšie pokroky,“ doda-
la Iveta Višnevská, členka poroty. Obľúbené 
podujatie Tanečný Kubín sa znovu nieslo  
v znamení skvelej atmosféry, no samozrejme 
nechýbala ani dávka súperenia. Aj napriek 
tomu, že každý si za svoju choreografiu  
a precízne skúšky pred veľkým dňom chcel 
domov odniesť víťazný pohár, všetko sa nies-
lo v priateľskom duchu. Už tradične sa darilo 

aj našim Kubínčanom. To, že sú naozaj dobrí, 
dokázali aj v tejto súťaži, keď sa umiestnili na 
popredných priečkach. Ich dôsledné tréningy 
stáli za to. Podrobné výsledky 11. ročníka 
súťaže Tanečný Kubín sú zverejnené na face-
booku v skupine Tanečný Kubín.
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ZDRAVÝ PROGRAM V KLUBE GARÁŽ
—
Mladí dobrovoľníci v klube Garáž v rámci má-
jovej kampane Garáž pre všetkých pripravili 
seminár s názvom Zdravý štýl, ktorý ponúkol 
praktické recepty a overené princípy, ako 
zachovať zdravé telo i dušu. Na jeho konci bol 
priestor na diskusiu pri ochutnávke. Do nej 
prispeli traja miestni výrobcovia zdravých pro-
duktov a jedna predajňa. Zaujímavosťou bolo, 
že seminár zaujal mladšie aj staršie ročníky. 
Mohlo tak dôjsť k vzájomnému obohateniu 

a zároveň nachádzaniu zhody medzi starými 
pravdami a novými trendmi v oblasti zdravého 
životného štýlu. Záznam seminára sa nachá- 
dza na webovej stránke klubu www.garazklub.
sk. Klub Garáž sa snaží podporou mladej gene- 
rácie a dobrovoľníctva prispievať k skvalitneniu 
života v Dolnom Kubíne. Všetky aktivity ponúka 
za dobrovoľný príspevok. 

Roman Klein, koordinátor klubu Garáž

DEŇ MLIEKA V SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB
—
Tretí májový utorok sa každoročne slávi ako 
Svetový deň mlieka. Jeho hlavným zmyslom je 
poukazovať na mimoriadnu biologickú hodno-
tu mliečnych výrobkov a ich význam pre zdra-
vie človeka. Svetový deň mlieka si pripomenuli 
na Strednej odbornej škole obchodu a služieb 
v Dolnom Kubíne nevšedným programom. 
„Snažíme sa pre svojich žiakov stále vymýšľať 
niečo nové. O mlieku sa učíme teoreticky 
aj prakticky. Prišlo nám to vhodné, pretože 
na základe diskusií sme zistili, že žiaci majú  
k mlieku vlažný vzťah. Preto sme sa ho rozhod-

li takýmto spôsobom spropagovať,“ vysvetľu-
je Eva Tabačková, zástupkyňa SOŠ obchodu  
a služieb. Stredná odborná škola oslovila Slo- 
venský mliekarenský zväz a viacerých výrob-
cov i spracovateľov mlieka. Tí im s radosťou 
pomohli s organizáciou a ochotne darovali 
mlieko a mliečne výrobky. „Pre žiakov sme si 
pripravili deväť stanovíšť, pri ktorých plnia ve-
domostný kvíz, hádžu vrchnákom od mlieka 
na terč a nechýba tu ani čašnícky kros. Ďalej 
tu máme súťaž o najkrajší mliečny úsmev  
a píšeme mlieku list, v ktorom mu vyznávame 
lásku. Súťažíme v dojení mlieka, kŕmime sa 
jogurtom a skladáme mliečne puzzle,“ opisu-
je Eva Tabačková. Do súťaží sa zapojili žiaci 
prvého a druhého ročníka odboru hotelová 
akadémia. Tí sa s mliekom počas výučby 
stretávajú najčastejšie. V závere čakala na naj- 
lepšie družstvá i jednotlivcov bohatá mliečna 
odmena. 
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ŽIACI ZŠ MARTINA KUKUČÍNA SKRÁŠLILI MESTO
—

Naše mesto je opäť o čosi krajšie. Ruku k die-
lu tentokrát pridali žiaci ZŠ Martina Kukučína. 
Šiestaci až deviataci vymenili bežný vyučovací 
deň za prospešnú akciu, v rámci ktorej ich 
kroky smerovali na deväť rôznych miest. „Žiaci 
boli rozdelení do rôznych sektorov, dávali do 
poriadku areál školy a rovnako tak aj jednot-
livé časti mesta,“ povedal Martin Rázga, učiteľ 
školy ZŠ Martina Kukučína. „Sme radi, že sme 
zapojení do takejto činnosti a robíme pre mes-
to prospešnú akciu.“ „S radosťou sme uvítali 
túto činnosť. Aspoň to tu bude krajšie vyzerať,“ 
uviedli žiaci. Žiaci ZŠ Martina Kukučína sa ne-
starajú o naše prostredie len počas školských 

akcií. Rôzne osožné aktivity vyvíjajú aj vo svo-
jom voľnom čase. „Nezahadzujem veci na 
zem.“ „V prvom rade mesto neznečisťujem.“ 
„Keď sme s priateľmi na ihrisku a je tam nejaký 
odpad, tak ho samozrejme zahodíme,“ dodali 
žiaci. Samotnej akcii, ktorou žiaci dopomohli 
ku skrášleniu nášho mesta, predchádzala 
ešte jedna. Všetci sa zišli na štadióne s umelou 
trávou, kde ich čakali spoločné pohybové ak-
tivity. Environmentálny deň v réžii žiakov ZŠ 
Martina Kukučína sa uskutočnil aj vďaka ko-
munitnému centru Edukos, ktoré v spolupráci 
s mestom dodalo žiakom vrecia a hygienické 
rukavice. O vyčistenie židovského cintorína 
sa postarali aj žiaci ZŠ Petra Škrabáka. Cin-
torín je významnou pamiatkou, no často ho 
ničia vandali. Z času na čas mu preto treba 
vrátiť jeho tvár. Žiaci tu zavítali spolu s Albí-
nou Pánikovou, ktorá je jeho správkyňou. Má 
pod palcom i židovské cintoríny v Tvrdošíne  
a Trstenej. Ako bývala učiteľka dejepisu žiakov 
zasväcuje do dejín, ktoré mapujú život dol-
nokubínskych Židov. 

redakcia

MÍĽA PRE MAMU AJ V DOLNOM KUBÍNE
—

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všet-
kým mamám. Pozornosť si však užili nielen  
v rodinnom kruhu, ale aj na podujatí v réžii tu-
najšieho materského centra Píšťalka, ktoré pre 
nich, ale i pre deti pripravilo už tradične pestrý 
program. Naše mesto sa tak opäť zapojilo do 
celoslovenskej akcie Míľa pre mamu. „Mater-
ské centrum Píšťalka sa každoročne zapája 

do tejto celoslovenskej akcie. Aj my chceme 
aspoň v jeden deň roka vyzdvihnúť materstvo 
ako najdôležitejšiu udalosť v živote celej 
spoločnosti,” povedala Marcela Marettová, 
organizátorka podujatia. Akcia sa tentokrát 
konala na nezvyčajnom mieste, a to na Gäceli. 
„Je to skvelá akcia a som rada, že sa zapojilo 
aj naše mesto, počasie nám vyšlo a každý si 
tu nájde to svoje.”„Je tu mnoho atrakcií pre 
všetky vekové kategórie.” „Je to úžasná ak-
cia,” uviedli s potešením Kubínčania. V našom 
meste sa do míľovej prechádzky zapojilo 343 
Kubínčanov, čím prekonali minuloročný re-
kord. Na celom Slovensku to bolo 27 848 ľudí. 

redakcia

HUDOBNÝ FESTIVAL IVANA BALLU
—
Až 125 mladých hudobníkov z piatich kra-
jín sveta prišlo od 9. do 12. mája súťažiť na 
Hudobný festival Ivana Ballu. Ten píše v Dol-
nom Kubíne už svoju dvadsaťjedenročnú 
históriu. „Najväčšie zastúpenie mala Poľská 
republika, potom Česká republika, ďalej Bielo-
rusko, Rusko a Slováci. Bol tu dokonca jeden 
chlapec z Hongkongu, ktorý študuje na Slo- 
vensku,“ bilancuje Roman Ďaďo, riaditeľ ZUŠ 
I. Ballu. Súčasťou festivalu boli súťaže Klavír-
na Orava Kláry Havlíkovej a Mladí gitaristi. Gi-
tarová súťaž v 5. a 6. kategórii bola vyhlásená 
pre poslucháčov konzervatórií, hudobných 
gymnázií, akadémií umenia, ako aj pre profe-
sionálnych umelcov. Súťaže v ostatných kate-
góriách boli určené pre poslucháčov základ-
ných umeleckých škôl. „Skutočne, tá úroveň je 
tu vysoká. Naša škola dosiahla veľký úspech, 
keď sa Aneta Turčinová z triedy Kláry Hromád-
kovej umiestnila v druhej kategórii na prvom 
mieste. V tejto konkurencii zahraničných škôl 
je to značné vyznamenanie,“ pripomína Ro-
man Ďaďo. Súťažiacich hodnotila odborná 

porota zložená z popredných pedagógov 
Vysokej školy múzických umení, konzervatórií 
a zahraničných pedagógov a umelcov. Jej 
predseda je menovaný ministerstvom škol- 
stva. Sprievodnými podujatiami celého festiva-
lu boli dva večerné komorné koncerty a predaj- 
ná výstava majstrovských gitár. Klavírnu Ora-
vu Kláry Havlíkovej navyše zdobilo nové kon-
certné krídlo, na ktoré získala škola finančné 
prostriedky z mestského rozpočtu pri príleži-
tosti 25. výročia svojho založenia. Jedná sa  
o krídlo značky Petrof P4 a radí sa medzi stred-
nú triedu klavírnych nástrojov. „Je to trojročný 
nástroj v kondícii nového nástroja. Za 13 000 
eur sa nám podarilo získať nástroj v hodnote 
26 000 eur. Bola to výborná kúpa. Nástroj je 
minimálne hraný a znie veľmi dobre,“ teší sa 
Roman Ďaďo. Hudobný festival usporiadala 
Základná umelecká škola Ivana Ballu v spo-
lupráci s mestom Dolný Kubín, ministerstvom 
školstva a Občianskym združením Ballula.

redakcia
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FESTIVAL NETRADIČNÝCH ŠPORTOV
—

V sobotu 13. mája sa v našom meste konalo 
podujatie, aké tu ešte nebolo. Nezvyčajná ak-
cia prilákala na Gäceľ množstvo ľudí, ktorí tu 
prišli nielen stráviť príjemný sobotný deň, no 
predovšetkým spoznať a vyskúšať si športy, 
o akých doteraz ani len nechyrovali. Festival 
netradičných športov pod názvom Vyskoč  
z krabice zaujal pravých zanietencov, ale  
i tých, ktorých šport doteraz vôbec nelákal.  
„Je tu približne 26 netradičných športov rôzne-
ho druhu. Od športov určených na udržanie 
rovnováhy až po veľké gule, v ktorých sa môže 
hrať futbal. Okrem toho sa tu predstavilo aj 
niekoľko organizácií,“ uviedol Patrik Šoch, or-
ganizátor podujatia. „Je to veľmi dobrá akcia, je 
tu veľa ľudí, počasie vyšlo, úplná spokojnosť.“ 
„Je to perfektné, mohlo by sa to opakovať,“ 
uviedli s nadšením Kubínčania. Netradičné 
podujatie sa však nenieslo len v znamení 
športu. Dotvorili ho aj hostia ako Zdeno Rybár, 
ktorý predviedol triky na jednokolke, či Marián 
Ligda, reprezentant Slovenska v sledge-hokeji. 
Náladu dotvorili aj hudobné vystúpenia. 

redakcia

PRETEKY V PLÁVANÍ O POHÁR MESTA HANDLOVÁ
—
Dolnokubínsky Mestský plavecký klub (MPK 
DK) počas víkendu 20. - 21. mája 2017 vyslal 
štvorčlenný tím dievčat na jedny z posledných 
predmajstrovských pretekov do Handlovej, 
kde sa aj tento rok konali preteky pre najmlad-
ších registrovaných plavcov – O pohár mesta 
Handlová v plávaní žiakov kategórie C. Prete-
kov sa zúčastnilo 275 mladých plavcov z 29 

slovenských klubov. Dolnokubínčanky absol-
vovali 27 individuálnych štartov a dve štafety. 
Naše plavkyne ukázali skvelú formu, keďže 
sa desaťkrát prebojovali na stupne víťazov 
a získali 6 zlatých - Moskaľová, 2 strieborné 
– Piecková, Snováková, 1 bronzovú medai-
lu - Moskaľová v individuálnych disciplínach  
a bronzovú medailu v polohovej štafete. 
Dievčatá štyrikrát obsadili nepopulárne štvr- 
té miesto. Bezkonkurenčne najúspešnejšou 
plavkyňou celých pretekov sa so ziskom šies-
tich zlatých medailí stala Margaréta Moskaľová 
z MPK DK a za svoj úspech získala pohár 
mesta Handlová, o ktorý sa počas troch pla-
veckých poldní bojovalo zo všetkých síl. Všetky 
dievčatá opäť vylepšili svoj osobné maximá 
– až 18-krát, čo ich v národnom bodovacom 
rebríčku posunulo o pár priečok vyššie. 

Jarka Komorová

VYBEHAJME SI ŠPORTOVÚ AKADÉMIU
—
Vážení priaznivci športu, občania Dolného 
Kubína, rodičia a priatelia ZŠ Janka Matúšku, 
s potešením Vám oznamujeme, že ZŠ Janka 
Matúšku sa stane od budúceho školského 
roka sídlom pre Športovú akadémiu Mateja 
Tótha. Čo to znamená? Najmladší žiaci vo veku 
od 6 do 11 rokov, budú mať možnosť pravi-
delne sa hýbať a získať základy pre akýkoľvek 
druh športu a zdravý vývoj detského orga-
nizmu. Zároveň chceme získať finančnú pod-
poru - grant pre malé talenty v rámci súťaže 
Dobrý beh, ktorá už beží niekoľko mesiacov. 

Prosím, podporte malých obyvateľov Dolného 
Kubína a blízkeho okolia a „vybehajte“ s nami 
finančnú podporu pre tieto deti.
Pozrite si návod na www.dobrybeh.o2.sk  
a zaregistrujte sa ešte dnes. Stačí si do mo-
bilu stiahnuť odporúčanú aplikáciu a zbierať 
kilometre. Tí, ktorí nemôžu behať, budú môcť 
potrebné kilometre nachodiť. Ďakujeme Vám 
za spoluúčasť a získavanie ďalších podporo-
vateľov.

Mária Andrisová, riaditeľka ZŠ Janka Matúšku

RODINNÝ BEDMINTONOVÝ TURNAJ 2017
—

Počas prvého májového víkendu žil Dolný 
Kubín mnohými zaujímavými športovými akcia- 
mi. Jednou z nich bol bezpochyby aj Rodinný 
bedmintonový turnaj, ktorý v nedeľu 7. mája 
do telocvične ZŠ Janka Matúšku prilákal tak-
mer 40 rodinných tímov. Tí si prišli zasúťažiť  
v zmiešaných rodinných štvorhrách. Bed-
mintonový turnaj pre deti a ich rodinných 
príslušníkov organizujeme každoročne, aby 
mali mladí športovci možnosť ukázať, čo sa 
naučili počas športových príprav a v záuj- 
mových krúžkoch a aby dali aj rodičom 
možnosť zakúsiť, že bedminton je ozajstná 
drina a každý víťazný košík si treba poriadne 
odpracovať. Všetci súťažiaci na kubínskej pa-
lubovke „nechali dušu“ a množstvo fyzických 
síl, súperenie detí striedalo súperenie rodičov, 
radosť z výhry striedali slzy z prehry. Odmenou 

za výkon na kurte bol pre všetkých chutný guláš 
a sladké domáce koláčiky, ktoré v rámci štar-
tovného napiekli šikovné mamičky. Tie so svo-
jimi dobrotami absolvovali sprievodnú súťaž 
turnaja o najchutnejší koláč. Neoddeliteľnou 
súčasťou turnaja bola tradičná tombola, takže 
nikto neobišiel naprázdno. Víťazi jednotlivých 
vekových kategórií si odniesli okrem skvelého 
pocitu z víťazstva diplomy, medaily a hodnot-
né ceny pre svoj ďalší športový rozvoj.  Túto 
skvelú akciu sme zorganizovali v spolupráci  
s OZ Kohútik, CVČ Aktívne sovičky pri ZŠ Janka 
Matúšku a s finančnou podporou mesta Dol-
ný Kubín prostredníctvom projektu Šanca pre 
všetkých. Všetkým, ktorí nás podporili, priložili 
ruku k dielu a zúčastnili sa, patrí veľká vďaka.

Jarka Komorová

VOLEJBALOVÝ TURNAJ KUBCUP
—
Opäť nadišiel veľký deň, na ktorý mnohí čaka-
li celý rok. Deň, kedy odštartuje ďalší ročník 
športového podujatia, v ktorom však pred-
nostne nejde len o súperenie, ale aj o skvelú 
atmosféru nesúcu sa v priateľskom duchu. 
Dolný Kubín sa cez víkend od piatka 5. až do 
nedele 7. mája znovu stal dejiskom stretnutia 
nadšencov volejbalu, ktorí tu prišli stráviť tri 
dni na obľúbenom turnaji KubCup. Aj keď sa 
v jednotlivých zápasoch nie každému darilo 
tak, ako by chcel, nikde nebolo badať zármu-
tok. Všetci si turnaj vychutnávali plnými dúška-
mi. Volejbalový turnaj so sebou každoročne 
okrem samotnej hry prináša aj niekoľko 
lákadiel. Volejbalisti mohli čas pomedzi zápasy 
tráviť hraním hier, či posedieť si v kaviarni ale-
bo si pochutnať na rozvoniavajúcom guláši. 
Kaviareň navyše fungovala na báze dobro-
voľného finančného príspevku, ktorý bude 
použitý na budúcoročný turnaj. Kubínčanom 
sa cez víkend mimoriadne darilo. Obsadili 
prvú a tretiu priečku. Víťazstvo si odniesol tím 

VK Hydrant z Kňažej. Druhé miesto obsadil 
tím Young Stars z Banskej Bystrice a tretie 
zas patrí Spotenej Božene z Dolného Kubí-
na. Volejbalový turnaj KubCup si po tomto 
víkende zaknihoval už 14. ročník. Už tradične 
ho mali pod palcom sestry saleziánky. Podu-
jatie sa koná na počesť Márie Dominiky Mazz- 
arelovej, zakladateľky ich inštitútu. 

redakcia

CYKLISTICKÁ AKCIA OD TATIER K DUNAJU 
—
Dolný Kubín sa opäť stal jednou zo zastávok 
pelotónu cyklistov v rámci 3. ročníka akcie Od 
Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze 
multiplex. Cyklisti prešli za šesť dní vzdiale-
nosť 400 km. Kubínčania sa mohli s nimi 
stretnúť v utorok 23. mája na Hviezdosla-
vovom námestí. Akciu každoročne podporu-

jú aj známe tváre. Ani tento rok nechýbal Ivan 
Vojtek, ktorý od nášho mesta dostal ďakovný 
list za šírenie kultúrnych hodnôt, umeleckého 
slova, dobrého mena mesta Dolný Kubín a za 
nezištnú pomoc pacientom s diagnózou skle-
róza multiplex.

redakcia

STRIEBORNÍ FLORBALISTI ŽATVY 90 
—
Naši florbalisti vycestovali v máji do Trenčína. 
Reprezentovali nás na Turnaji o pohár preziden-
ta Slovenského zväzu florbalu. Išlo o majstrov- 
stvá Slovenska mladších žiakov, kde Kubínčania 
obhajovali minuloročnú tretiu priečku. O titul 
bojovalo tento rok až 24 družstiev a súboje sa 

odohrávali na troch palubovkách. Naši florbalis-
ti vyhrali všetky zápasy okrem posledného. Vo 
finále podľahli klubu Florko Košice 8:1. Mládež 
Žatvy 90 si tak z Majstrovstiev Slovenska odnies-
la cenné strieborné medaile. 

redakcia
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POHOTOVOSŤ LEKÁRNÍ
—
Lekáreň Dr. Max, OD Kaufland  2. 6. – 7. 7. 
Lekáreň Schneider, OD Tesco  2. 6. – 7. 7.  
 

pracovné dni: od 16:00 do 20:00 hod
sobota, nedeľa a sviatky: od 9:00. do 20:00 hod

KALENDÁR PODUJATÍ
—
Kultúra

Deň detí na Gäceli 4. 6. 13.00 h Gäceľ
Burza zberateľov 4. 6.  7.00 – 12.00 h MsKS
Projekt Zbory, hudobné vystúpenie 4. 6. 16.00 h MsKS
Život na šľachtickom dvore 6. 6. 10.15 h Or. múzeum
Deň detí na Banisku 10. 6. 13.30 h Banisko
Deň rodiny, rodinné podujatie 11. 6. 14.00 – 17.00 h pred MsKS
O čom snívajú, divadelné predstavenie, výstava 12. 6. 9.00 h  MsKS
Rockový záber, hudobné podujatie 16. 7. – 17. 7.  Gäceľ
Chlieb s maslom, divadelné predstavenie 16. 6. 19.00 h MsKS
Hviezdoslavov Kubín, súťaž v recitácii 20. 6.  MsKS

Šport

12 hod. inline maratón 9. 6. 12.00 h zimný štadión
Oravský duatlon 24. 6.   Gäceľ 
Oravský cyklomaratón 1. 7.   
Bencova 10tka, preteky v behu 1. 7. 10.00 h Beňova Lehota

PREDSTAVUJEME MESTSKÚ SPOLOČNOSŤ TEHOS
—
V tomto čísle novín Kubín pokračujeme  
v predstavovaní obchodných spoločností 
mesta Dolný Kubín. Spoločnosť TEHOS, s. r. 
o., ako svoju výrobno-obchodnú spoločnosť 
založilo mesto v novembri 1999. Hlavným 
predmetom jej podnikania sú činnosti  
v oblasti tepelnej energetiky: výroba a roz-
vod tepla, výkon činnosti energetického 
audítora, poskytovanie energetickej služby 
s garantovanou úsporou energie, či pora-
denské služby v oblasti energetiky a tepel-
ného hospodárstva. Spoločnosť vykonáva aj 
vodoinštalatérske, kúrenárske a zámočnícke 
práce, opravy vyhradených elektrických tech-
nických zariadení, správu a údržbu bytového 
a nebytového fondu v rozsahu voľných živ-
ností, ale tiež prenájom motorových vozidiel, 
strojov a zariadení. 
TEHOS, s. r. o., sídli v priestoroch Mestského 
kultúrneho strediska na Námestí slobody 
1269/3. Konateľom spoločnosti je od roku 
2009 Ing. Stanislav Vilček. Spoločnosť 
zamestnávala ku koncu roka 2016 celkom 
37 zamestnancov, z toho 14 THP a 23 výrob-
ných robotníkov. V oblasti výroby a pre-
daja tepla dochádza v posledných rokoch 
k poklesu, ktorý je zapríčinený predovšet-
kým klimatickými podmienkami - zvýšenými 
priemernými teplotami počas vykurovacieho 
obdobia. Svoj podiel na tejto skutočnosti má 
aj ekonomické správanie sa odberateľov – 
zatepľovanie bytoviek, hydraulické vyregulo-
vanie rozvodov ústredného kúrenia a teplej 
úžitkovej vody vrátane inštalácie termosta- 
tických ventilov na jednotlivé vykurovacie 
telesá. Kým v roku 2010 spoločnosť TEHOS,  
s. r. o., vyrobila 57 333 MWh tepla, v roku 
2016 to bolo 47 100 MWh, čo je pokles  
o takmer 18 %. Cena za 1 kWh sa pohybu-
je od 0,07 do 0,09 EUR. Od roku 2013 sku-
točná cena tepla klesá, v roku 2016 predsta- 
vovala 0,0898 EUR/kWh. Výrazne sa mení aj 
štruktúra paliva, spotreba zemného plynu 
poklesla v tomto období z 2 mil. m3 na 1,2 
mil. m3, spotreba biomasy (drevnej štiepky) 
sa udržiava na úrovni 14 – 17 tis. ton ročne. 
Spoločnosť patrí na Slovensku k popredným 
výrobcom tepla z obnoviteľných zdrojov.  
V roku 2016 vyrobila z biomasy 77,75 % tep-
la. V roku 2016 spoločnosť TEHOS, s. r. o., 
dodávala teplo na vykurovanie a teplo na 
ohrev pitnej vody pre 172 odberateľov, s kto- 
rými má uzavreté zmluvy na odber tepla,  
z toho 111 spoločenstiev vlastníkov bytov  
a 61 organizácií, resp. podnikateľských sub-
jektov. Za rok 2016 spoločnosť pri vyúčto-
vaní dodávok tepla vrátila odberateľom tepla 
spolu 317-tisíc EUR. Pre lepšiu predstavu, 
priemerný trojizbový byt obdrží vratku od 20 
do 300 EUR.
V oblasti starostlivosti o mestské nájomné 
byty spoločnosť TEHOS, s. r. o., k 31. 12. 
2016 spravovala 3 bytové domy, v ktorých 
je spolu 124 bytov, ďalšie 4 byty boli v by-
tových domoch spravovaných spoločenstva-
mi vlastníkov bytov. Spolu v 128 nájomných 
bytoch mesta Dolný Kubín bolo evidovaných 
441 nájomcov. Hlavným problémom tej-
to agendy je riešenie pohľadávok na ná-

jomnom a službách spojených s bývaním.  
V spolupráci s mestom sa však v posledných 
rokoch prísnym uplatňovaním nového všeo-
becne záväzného nariadenia o podmienkach 
prideľovania nájomných bytov darí znižovať 
výšku nových pohľadávok. 

Tri otázky pre konateľa spoločnosti Ing. Stani- 
slava Vilčeka:

1. Aké zmeny čakajú tepelné hospodár- 
stvo v meste Dolný Kubín v najbližších 
rokoch (väčšie investície, diverzifikácia 
palivovej základne a pod.)?
Z dôvodu klesajúceho odberu tepla a opo-
trebovania zariadení na meranie a reguláciu 
je potrebné zrealizovať dve investičné akcie, 
a to nový kotol na biomasu o výkone 2 MW 
v kotolni Bysterec a rekonštrukciu merania  
a regulácie pre kompaktné odovzdávacie 
stanice vrátane dobudovania centrálne-
ho dispečingu na kontrolu a riadenie celej 
sústavy. Od plánovaných investícií očaká-
vame zníženie spotreby a lepšiu reguláciu 
spotreby tepla a taktiež zníženie stavu 
zamestnancov.

2.  Aký predpokladáte vývoj cien tepla pre 
obyvateľstvo a podnikateľské subjekty?
Od roku 2013 celkové náklady na teplo od-
berateľom každoročne klesajú. V nasledu-
júcich rokoch, hlavne po roku 2018 po 
splatení úverov, ktoré si spoločnosť zobra-
la za účelom realizácie rekonštrukcie CZT, 
výrazne poklesne fixná zložka ceny tepla. 
Variabilná zložka ceny tepla je ovplyvnená 
cenou paliva (biomasy, zemného plynu), 
ktorú je pre nasledujúce roky ťažké odhad-
núť. Keďže však výroba tepla z biomasy je 
lacnejšia ako z plynu, patrí TEHOS medzi 
dodávateľov s najnižšou cenou variabilnej 
zložky. Verím, že už v roku 2018 bude možné 
toto konštatovať aj o cene fixnej zložky.

3. Spoločnosť TEHOS, s.r.o., spravuje aj 
pohľadávky nájomcov v mestských ná-
jomných bytoch. Aký je ich vývoj?
Zatiaľ sa nám podarilo stabilizovať 
pohľadávky tak, aby  nerástli. V priebehu 
posledných dvoch rokov neplatiči začali 
splácať svoje dlhy, predovšetkým voči mestu 
(komunálny odpad, dane a poplatky), kde nie 
je možné stanoviť splátkový kalendár. Takto 
do rozpočtu mesta uhradili viac ako 23-tis. 
eur starých dlhov. Postupne sa nám darí 
riešiť aj dlhy vytvorené v minulosti v starej 
problematickej bytovke na Ťatliakovej ul. 
1786. Otázku riešenia témy neplatičov však 
komplikuje zdĺhavé súdne vypratanie, počas 
ktorého nájomníci zvyčajne nemajú ochotu 
platiť nájom. Preto pri vyprataní opúšťajú 
byty niekedy aj s 2-3-tisícovými dlžobami. 
Druhým problémom sú prípadné nároky na  
pridelenie náhradného bývania. V spoluprá-
ci s mestom hľadáme riešenie, kde budú 
takýto neplatiči presťahovaní, malo by dôjsť  
k reprofilizácii zariadenia Kotva na Ulici M. R. 
Štefánika.

Vladimír Adamec, mesto Dolný Kubín

POVIEM TI PRÍBEH A NAUČÍM ŤA...
—
Tak znie názov projektu Mestského kultúrne-
ho strediska v Dolnom Kubíne, ktorý bol 
podporený fondom na podporu umenia. 
Jedná sa o realizáciu tvorivých dielní zamera- 
ných na zachovanie tradícií a ich prepájanie  
s kreativitou súčasnosti. Hlavným cieľom pro-
jektu je oživiť u ľudí invenciu vychádzajúcu 
nielen zo samotných zručností jedinca, ale  
i z historických koreňov spoločnosti a zároveň 
rozvíjať komunikáciu medzi ľuďmi. V rámci 
projektu bude postupne zrealizovaných 16 
inšpiratívnych dielní pod vedením odborných 
lektorov. Účastníci sa oboznámia so základmi 

šperkárstva, drotárstva, čipkárstva, košikár- 
stva, ale aj modrotlače, drevorezby, práce  
s hlinou, či so súčasnými trendmi v oblasti 
tvorivosti. Projekt potrvá do konca roka. Na 
každú dielňu je potrebné dopredu sa prihlásiť 
mailom na manager@msksdk.sk alebo tele-
fonicky na 0915 989 320. Počet účastníkov je 
obmedzený a účasť je bezplatná. O termínoch 
i témach jednotlivých dielní sa záujemcovia 
dozvedia prostredníctvom propagácie na 
plagátoch, mailom a na stránke www.msksdk.
sk. 

Andrea Barienčíková, MsKS

TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA 2017
—
Máj so sebou prináša i celoslovenskú akciu 
pod názvom Týždeň modrého gombíka, ktorú 
organizuje Slovenský výbor pre Unicef. Koor-
dinátorom tejto zbierky v Dolnom Kubíne bola 
už tradične ZŠ Janka Matúšku. Dobrovoľníkom 
sa podarilo vybrať sumu 2869,61 eur. V histó-
rii zbierky ide o doteraz najvyššiu vyzbieranú 
finančnú čiastku. Výťažok poputuje deťom na 
Ukrajinu. 

redakcia

GÄCEĽSKÉ LETO
—
Leto v našom meste bude opäť pestré. Aj tento rok sa už tradične môžete tešiť na bohatú po-
nuku podujatí v réžii združenia 4TIME, ktoré si pre vás pripravilo veľký zoznam lákavých akcií. 

4. jún    Deň detí na Gäceli (súťaže, atrakcie pre deti a ukážky činnosti     
                hasičov, polície a horskej služby) 
16. - 17. jún 20. Rockový záber (jubilejný 20.ročník hudobného festivalu  
                s kapelami Tublatanka, Chinaski, Iné kafe...) 
24. jún   Oravský duatlon (4.ročník) - majstrovstvá SR 
14. - 15. júl Gäceľský krígeľ (6.ročník pivného festivalu ) 
6. august Gäceľská haluška (6.ročník súťaže vo varení halušiek ) 
20. august   Orava 1944 (6. rekonštrukcia bojov z obdobia SNP na Orave spojená  
  s  výstavou historických zbraní) 
9. september TARGO - 20th (koncert rockovej kapely s hosťami pri oslave svojho  jubilea) 
23. september Gäceľský kotlík (7.ročník súťaže vo varení gulášu)

Zoznam akcií v rámci Gäceľského leta a rovnako tak aj všetky dôležité informácie nájdete na 
internetovej stránke www.4time.sk.

redakcia

Foto: Patrícia Zrnčíková
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