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Držať spolu a správať sa zodpovedne
"Nemám čas" na chvíľu prestáva platiť. Dobehnime zanedbané. Spomaľme, diskutujme,  
počúvajme, čítajme, hrajme sa, pečme, pomáhajme, upratujme doma, upratujme v sebe...  
Chráňme sa navzájom. Vytvorme spoločne ODOLNÝ KUBÍN.

mesačník marec 2020 číslo 3 ročník XXXVI
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I Dolnokubínska samospráva aj na základe nariadení 
Ústredného krízového štábu SR zakázala organizovanie 

akýchkoľvek verejných športových, kultúrnych či spoločen-
ských podujatí. Zákaz je plošný a nebude rozlišovať či je or-
ganizátorom samospráva alebo ide o súkromnú akciu. Na 
základe tohto nariadenia mesto Dolný Kubín do odvolania 
uzatvorilo zimný štadión, letný štadión a Aquarelax. „Tento 
čas sme využili na dezinfekciu bazénov a iné čistiace i pre-
vádzkové úkony, ktoré sme chceli realizovať počas technic-
kej odstávky o niekoľko mesiacov neskôr. Zlou správou je, že 
máme výpadok tržieb a čakajú nás ťažšie časy,“ objasnil Sta-
nislav Vilček, konateľ spoločnosti AQUA KUBÍN, s. r. o.

Bez kultúry, umenia a športu
Všetky tréningy a zápasy športových klubov sú do odvolania 
zrušené. Preventívne opatrenia sa dotkli činnosti všetkých 
športovcov a nadšencov pohybu v meste. „Zrušili sa aj všet-
ky pravidelné i nepravidelné športové súťaže a zatvorili telo-
cvične,“ doplnil vedúci odboru školstva MsÚ Michal Švento. 
Všetky svoje podujatia pre verejnosť zrušilo do odvolania 
aj mestského kultúrne stredisko. Občania o svoje zakúpené 
vstupné však neprídu. Všetky naplánované kultúrne akcie na 
najbližšie týždne zrušilo aj Oravské kultúrne stredisko. Za-
tvorená je Oravská galéria a aj expozície Oravského múzea. 
„Podujatia sa budeme snažiť presunúť na neskoršie termíny. 
Diváci, ktorí si už vstupenky zakúpili, si budú môcť uplatniť 
náhradu od 1. apríla v budove MsKS,“ uviedla Jana Greššová, 
riaditeľka MsKS.

Seniori sú najzraniteľnejší
Keďže seniori patria pri koronavíruse medzi najzraniteľnej-
šiu skupinu obyvateľstva z pohľadu komplikácií, pristúpilo 
mesto s okamžitou platnosťou až do odvolania k dočasnému 
zatvoreniu Denného centra pre seniorov na ulici Obrancov 
mieru a v Kňažej. V zariadení opatrovateľskej služby rovnako 
ako v Zariadení pre seniorov a DSS platí prísny zákaz návštev. 
„Odporúčame všetkým seniorom, aby ostali v preventívnej 
domácej karanténe. V prípade, že budú potrebovať pomoc  
a informácie, pracovníci odboru sociálnych vecí a rodiny MsÚ 
im sú plne k dispozícii,“ vysvetlila vedúca odboru Eva Palu-
gová. Seniori môžu na špeciálnej linke 0907 956 044 požiadať 
mesto o pomoc s nákupom potravín, drogérie a liekov. Na 
túto linku sa môžu tiež prihlásiť občania so zdravotným zne-
výhodnením, osoby v karanténe, rovnako aj všetci tí, ktorí ve-
dia o niekom, kto túto formu pomoci potrebuje, ale aj dobro-
voľníci, ktorí sú ochotní s nákupmi pomôcť. Odbor sociálnych 
vecí a rodiny aj naďalej zabezpečuje služby opatrovateľskej 
služby v rodinnom prostredí a donášky obedov pre seniorov.

Školy sú zatvorené, učenie prebieha online
Dolnokubínska samospráva na základe rozhodnutia krízové-
ho štábu mesta a po konzultácii s regionálnym hygienikom 
uzatvorila v piatok 13. marca sedem materských, štyri zák-
ladné a dve základné umelecké školy vo svojej zriaďovateľ-
skej pôsobnosti. Obmedzenie činnosti sa dotklo aj centier 
voľného času zriadených mestom. Ústredný krízový štáb SR 
následne nariadil zatvorenie všetkých škôl a školských zaria-

foto: redakcia

Mesto Dolný Kubín prijalo v utorok 10. marca na zasadnutí svojho krízového štábu via-
cero preventívnych opatrení v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolané-
ho novým koronavírusom COVID-19 na území Slovenskej republiky. Uvedené nariade-
nia začali platiť od 10. marca a budú sa upravovať podľa aktuálneho vývoja situácie. 

Preventívne opatrenia chránia 
Dolnokubínčanov pred koronavírusom
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dení na území Slovenska od 16. marca až do odvolania. Tes-
tovanie 9 a písomné maturity sa neuskutočnia vôbec, ústna 
forma skúšky by sa mala konať do dvoch týždňov od obno-
venia výučby. „Žiaci dostávajú od učiteľov úlohy elektronic-
ky prostredníctvom EduPage, mailami a sú pripravení na 
samoštúdium,“ objasnil riaditeľ Gymnázia P.O. Hviezdoslava 
Peter Strežo. „Žiaci sú povinní sedieť doma pri počítačoch  
a učiť sa na základe zadaní a úloh učiteľov,“ doplnila Vilma 
Janotíková, riaditeľka obchodnej akadémie.

Mestský úrad chce komunikovať elektronicky
Radnica od 11. marca obmedzila pohyb ľudí na mestskom 
úrade. Hneď pri vstupe do novej budovy je zriadená dočasná 
kancelária prvého kontaktu, kde si občania vybavia základnú 
agendu. V prípade nevyhnutného osobného kontaktu s kon-
krétnym odborom alebo oddelením bude prizvaný odborný 
zamestnanec na prízemie novej budovy. Mesto však vyzýva 
občanov, aby sa na mestský úrad obracali predovšetkým 
elektronicky a telefonicky. „Obyvateľom sme poslali do poš-
tových schránok telefónne čísla na jednotlivé odbory, za kto-
ré bude vždy poverený zamestnanec pripravený odpovedať 
na otázky. Mestský úrad funguje v režime jedného vchodu. 
Občanom sa pri vstupe meria teplota a musia mať na sebe 
rúška,“ vysvetlil primátor Ján Prílepok. Zároveň zdôraznil, že 
radnicu by mali občania navštíviť len v nevyhnutných prípa-
doch. Počas aktuálnej situácie je mestský úrad otvorený kaž-
dý pracovný deň od 8:00 do 11:00 hod.

Dočasne zrušili výber parkovného a zatvorili ihriská
Krízový štáb mesta tiež nariadil uzatvorenie všetkých det-
ských ihrísk a športovísk v meste. „Dostávali sme veľa pod-
netov od obyvateľov, že na ihriskách sa deti húfne spoločne 
stretávajú. Preto sme ich zatvorili a strážia ich príslušníci 
mestskej polície,“ doplnil primátor. Od pondelka 16. marca 
radnica oznámila aj dočasné zrušenie plateného parkovania 
v celom meste formou hotovosti, SMS a mobilnej aplikácie. 
Chce tým zjednodušiť pohyb vodičov v centre mesta. „Je tu 
stále veľká skupina vodičov, ktorí realizujú platbu cez auto-
maty, kde je nevyhnutný kontakt s tlačidlami a s hotovosťou. 
Identifikovali sme to ako jedno z opatrení. Aj napriek tomu, 
že to môže mať negatívny vplyv na príjmy mesta, stojí nám to 
za to,“ dodal Prílepok. 

Dezinfekcia vozidiel a zmena cestovných poriadkov
O bezpečnosť svojich cestujúcich sa stará aj spoločnosť Ariva 
Liorbus, ktorá zabezpečuje počas tohto obdobia dodatočnú 
dezinfekciu všetkých vozidiel mestskej i medzimestskej auto-
busovej dopravy nad rámec bežnej údržby. Všetky autobusy 

jazdia v prázdninovom režime. Bez rúška vás do nich už ne-
pustia. Upravené cestovné poriadky sú zverejnené na stránke 
www.arriva.sk a www.cp.sk.

Ľudia bez domova sa majú kde schovať
Mesto umožnilo ľudom bez domova z preventívnych dôvodov 
využívať priestory nocľahárne Stop, Šanca v Dolnom Kubíne 
bez obmedzenia. Miestnosti boli dezinfikované, vymaľované 
a prispôsobené na celodennú prevádzku. Vďaka týmto úpra-
vám sa tu môžu ľudia bez domova počas celého dňa zdržiavať 
a majú prístup k základnej hygiene. Pri opustení zariadenia 
dostávajú rúško na tvár a pri návrate sa im pravidelne meria 
teplota. „Majú k dispozícii takzvanú ohrevovňu, ktorá je prí-
stupná z vonkajšej strany budovy cez špeciálne dvere na či-
pové hodiny. Miestnosť je hermeticky oddelená od ostatných 
priestorov v zariadení,“ povedal Ján Prílepok.

Nemocnica sa pripravuje na možný nápor pacientov
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Ladislava Nádaši Jé-
gého rozdelila svoje priestory na dve časti. Pacienti a zdra-
votnícky personál, ktorí neprišli do styku s ľuďmi podozri-
vými alebo nakazenými koronavírusom, sa pohybujú v tzv. 
čistej časti. Druhá časť (potenciálne infekčná) je určená pre 
ľudí, ktorí boli v kontakte s nakazenými, je u nich podozre-
nie na ochorenie alebo sú sami nakazení. ,,Ako najvhodnejší 
priestor pre liečbu pacientov chorých na COVID - 19 sme vy-
brali detské oddelenie. Je to jediné oddelenie, kde je možné 
zabezpečiť úplnú izoláciu pacientov. Detské oddelenie sme 
dočasne premiestnili na jedno podlažie gynekologického od-
delenia,“ vysvetlil riaditeľ nemocnice Jozef Mintál. Nemocni-
ca vytvorila okrem covid oddelenia aj príjmovú ambulanciu, 
ktorá vznikla na mieste neurologickej ambulancie. Jej cieľom 
je filtrovať pacientov s podozrením na koronavírus. ,,Chcela 
by som požiadať všetkých obyvateľov, aby v týchto dňoch vo 
zvýšenej miere prejavili vnútornú disciplínu, zodpovednosť  
a hlavne ohľaduplnosť voči svojim rodinným príslušníkom, 
kolegom, ale i verejnosti. Lebo len takto odvrátime vznikajú-
cu neistotu,“ vyzvala Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

Ako pastieri bez oviec
Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska  
a predsedníctva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 
na Slovenku sú všetky verejné bohoslužby katolíckej cirkvi 
a služby Božie evanjelickej cirkvi do odvolania zrušené. Toto 
nariadenie sa dotklo všetkých veriacich. Počas veľkonočných 
sviatkov preto prinesie TV DK duchovné slovo z Dolného Ku-
bína prostredníctvom televíznych obrazoviek.

redakcia; foto: redakcia
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I Podľa primátora mesta Jana Prílep-
ka nie je ich snahou obmedzovať 

zábavu obyvateľov na kultúrno-spo-
ločenských či športových akciách  
v meste, ani návštevníkov pohostinstiev  
s vlastnými terasami. „Účelom prijaté-
ho VZN je pôsobiť preventívne najmä 
voči ľuďom, ktorí pitím alkoholu na ve-
rejnom priestranstve obmedzujú ostat-
ných, vzbudzujú pohoršenie a násled-
ne v mnohých prípadoch aj znečisťujú  
a ničia spoločný majetok nás všetkých,” 
doplnil. Zavedením uvedeného VZN 
poslanci predpokladajú zlepšenie si-
tuácie v meste, elimináciu priestupkov 
spáchaných pod vplyvom alkoholu na 
verejnosti a tiež preventívnu i repre-
sívnu činnosťou príslušníkov mestskej 
polície. „Ukladaním sankcií umožníme 
výchovne pôsobiť proti nežiaducemu 
správaniu, ktoré súvisí s konzumáciou 
alkoholických nápojov,“ ozrejmil D. Me-
dzihradský, náčelník mestskej polície.

Existujú výnimky
Podľa VZN sa zákaz piť alkohol na ve-
rejnosti nevzťahuje od 31.decembra od 

22:00 hod. do 1. januára do 04:00 hod. 
Taktiež neplatí pre zhromaždenia a ve-
rejné kultúrne i športové podujatia, kde 
je dovolené požívanie piva a vína. Alko-
hol možno konzumovať aj v priestoroch 
terás a na trhových miestach počas ich 
prevádzkového času.

Zákaz nie je v meste prvýkrát
Dolnokubínska samospráva už mala 
v minulosti prijaté VZN č. 2/2007 o zá-
kaze požívania alkoholických nápojov 
na verejne prístupných miestach. Av-
šak prokurátor Okresnej prokuratúry  
v Ružomberku podal voči tomu pro-
test a žiadal o zrušenie. Dôvodom bola 
skutočnosť, že uvedeným VZN boli po-
rušené viaceré zákony. Mestské zastu-
piteľstvo protestu vyhovelo a 10. no-
vembra 2011 nariadenie zrušilo. Nové 
VZN k tejto problematike nebolo prijaté 
a mesto ďalej postupovalo pri ochrane 
pred zneužívaním alkoholických ná-
pojov podľa ustanovení zákona. „Pod-
statou protestov prokurátora bolo, že 
mesto nemôže upraviť zákaz podávania 
a požívania alkoholu na pozemkoch 

nepatriacich do vlastníctva mesta. Od 
1. apríla 2018 nastala zmena v zákone 
o obecnom zriadení a tá obsahuje zá-
konnú definíciu verejného priestran-
stva, ktorá už neprihliada na vlastnícke 
vzťahy k pozemkom,“ vysvetlil náčelník 
mestskej polície. Podobné nariadenia 
o zákaze pitia alkoholu na verejných 
miestach majú prijaté aj v mnohých 
iných mestách. Mestská polícia môže za 
porušenie VZN udeliť finančnú pokutu 
do výšky 33 eur.

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

foto: pixabay.com

Dolnokubínski mestskí poslanci schválili na svojom poslednom zasadnutí Všeobecné záväzné 
nariadenie (VZN) o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na 
území mesta. Zákaz pitia alkoholu na verejných priestranstvách platí počas celého roka okrem 
pár výnimiek. Uvedené nariadenie nadobúda účinnosť od 1. apríla 2020.

Dolnokubínski poslanci zakázali  
alkohol na verejnosti
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Mesto opravilo  
a dočasne otvorilo 
poškodenú lávku

Posledná veterná smršť, ktorá sa pre-
hnala v polovici februára Dolným Ku-
bínom, po sebe zanechala niekoľko 
vyvalených stromov, no predovšetkým 
poškodila pešiu lavicu ponad rieku Ora-
va pri spoločnosti SEZ. Lavicu spájajúcu 
Záskalie s Ulicou M. R. Štefánika mesto 
kvôli bezpečnosti dočasne uzavrelo. 

I „Zistili sme, že bolo rozstrapkané 
veterné lano zhruba na 50%. Okam-

žite sme kontaktovali technické služby 
a inštalovali zábrany z obidvoch strán 
lavice. Občanov sme informovali, že la-
vica je poškodená. Nejedná sa o nosné 
laná, ale o vetrové laná, ktoré slúžia na 
zamedzenie výkyvov lavíc pri silnom 
vetre. Práve pri silnom vetre sa jedno 
z tých lán poškodilo,“ vysvetlil Miroslav 
Kosmeľ, vedúci odboru dopravy, miest. 
hosp. a cest. ruchu MsÚ v DK.

Práce na lávke budú ešte pokračovať
Technické služby spolu s horolezcami 
lavicu koncom februára dočasne opra-
vili a v súčasnosti je prechodná, no vy-
žaduje si ešte úpravy. „Na skladoch nie 
sú požadované laná u žiadneho výrob-
cu alebo dodávateľa a termín dodávky 
je viac ako mesiac. Rozhodli sme sa pre-
to, že urobíme dočasné premostenie 
poškodeného úseku kusom lana s tým, 
že lavica bude dočasne otvorená,“ do-
plnil Kosmeľ. O termíne finálnej opravy 
a uzávere lavice bude mesto informovať 
prostredníctvom svojej stránky, sociál-
nych sietí a televízie. 

redakcia; foto: redakcia

K výrubu drevín 
dáva stanoviská  

už aj envirokomisia
Určite ste sa už niekedy vo vašom okolí 
stretli s výrubom drevín. Či už sa jedna-
lo o veľké stromy, ale aj menšie porasty. 
Obec, ale aj jednotlivec nemôže rúbať na 
svojom území len tak a potrebuje roz-
hodnutie od orgánu ochrany prírody.

I Výrubom drevín sa zaoberá pre-
dovšetkým Zákon 356/2019 Z.z.  

o ochrane prírody a krajiny a taktiež 
vyhláška, ktorá s týmto zákonom súvi-
sí. Otázky rieši orgán ochrany prírody 
– môže to byť obec alebo mesto. „V na-
šom prípade, keď je žiadateľom o výrub 
drevín mesto Dolný Kubín, je ako prís-
lušný orgán ochrany prírody ustanove-
ná obec Oravský Podzámok. Žiadosť, 
keď je skompletizovaná, je postúpená 
do konania. Každý orgán ochrany prí-
rody najprv musí na webovej stránke 
zverejniť oznámenie o začatí konania. 
To obsahuje obhliadku príslušnej loka-
lity a posúdenie predovšetkým zdra-
votného stavu príslušnej dreviny, ale aj 
kultúrno-historických a estetických sú-
vislostí. Toto je východiskom pre vyda-
nie rozhodnutia, ktorým orgán ochrany 
prírody buď výrub povolí alebo nepovo-
lí a zároveň pri povolenom výrube sta-
novuje náhradnú výsadbu,“ vysvetlila 
Oľga Removčíková, členka Komisie re-
vitalizácie zelene a environmentálneho 
rozvoja pri MsZ. 

Súhlas vlastníka je nevyhnutný
Ak osoba nie je vlastníkom pozemku, na 
ktorom drevina rastie, potrebuje súhlas 
vlastníka. Svoju žiadosť následne podá 
na príslušný orgán ochrany prírody, 
čo môže byť v konkrétnych prípadoch 
obec a od 1. januára 2020 už aj odbor 
starostlivosti o životné prostredie prís-
lušného okresného úradu. Na vybave-
nie žiadosti je stanovená doba 30 dní, 
no v odôvodnených prípadoch môže 
byť tento proces aj dlhší. „Do troch 
pracovných dní sa musí žiadosť, ak má 
všetky predpísané náležitosti, zverejniť 
na internetovej stránke minimálne na 
päť pracovných dní. Táto lehota sa dáva 
pre možnosť prihlásiť sa do konania,“ 
ozrejmila Mária Kršková z referátu ži-
votného prostredia MsÚ DK.

 

K výrubu určia aj náhradnú výsadbu
Mesto Dolný Kubín si vo svojom územ-
nom obvode rozhodnutie o výrube svo-
jich drevín vydať nemôže. Rozhodovať 
môže len o výrube na súkromných po-
zemkoch vo svojom zastavanom území. 
Ak chcú občania požiadať o výrub dre-
viny, ktorá rastie na mestskom pozem-
ku, môžu sa obrátiť na mestský úrad, 
ktorý, ak si ich dôvody osvojí, požiada 
o rozhodnutie príslušný orgán ochrany 
prírody. „Zákon sleduje predovšetkým 
ochranu drevín a uprednostňuje sta-
rostlivosť o dreviny, ich ošetrovanie. 
Orgán ochrany prírody pri každom vý-
rube, ktorý odobrí, zároveň v rozhod-
nutí uvedie, aké povinnosti má majiteľ 
alebo žiadateľ v súvislosti s náhradnou 
výsadbou a určí, aké druhy drevín, koľ-
ko kusov a v ktorej lokalite budú vysa-
dené,“ dodala Removčíková. Ak by ne-
bolo možné určiť náhradnú výsadbu, 
tak sa stanovuje finančná náhrada vo 
výške spoločenskej hodnoty drevín.  

Chcú čo najobjektívnejšie posúdenie
Problematikou výrubu drevín sa v Dol-
nom Kubíne zaoberá aj Komisia revi-
talizácie zelene a environmentálneho 
rozvoja, ktorá je poradným orgánom 
mestského zastupiteľstva. Medzi jej 
členmi sú aktivisti a odborníci, ktorí si 
zobrali za cieľ predchádzať zbytočným 
výrubom stromov. „Našou úlohou je, 
aby sa dreviny navrhnuté na výrub čo 
najobjektívnejšie posudzovali a vo vý-
nimočných prípadoch aj na základe ex-
pertíznych posudkov. Aby výrub drevín 
predstavoval naozaj krajné riešenie,“ 
doplnila Removčíková. Cieľom komisie 
je tiež, aby bol v meste vypracovaný 
záväzný dokument starostlivosti o dre-
viny a zároveň boli menovite určené lo-
kality pre ich náhradnú výsadbu.

redakcia



www.dolnykubin.sk 6 – samospráva

I Z rozpočtu mesta bolo na činnosť or-
ganizáciám sídliacich v našom mes-

te rozdelených viac ako 100-tisíc eur. 
Najväčšiu dotáciu 25 000 eur si odnesie 
Mestský futbalový klub DK. Za ním na-
sleduje Mestský hokejový klub DK, kto-
rému poslanci schválili 17 000 eur. Troji-
cu uzatvára florbalový klub Žatva 90 DK, 
ktorý dostal 5 700 eur.

Podporili 43 športových a kultúrnych 
projektov 
Komisia školstva, mládeže a športu  
a Komisia kultúry, regionálneho roz-
voja, cestovného ruchu a služieb na-

vrhla schváliť dotácie 43 projektom  
v oblastiach športu, kultúry a voľného 
času detí a mládeže v celkovej výške 
28 842 eur. Najvyššiu sumu v hodnote 
1 200 eur dostali dva projekty. Prvým 
je Horolezecký klub James DK na rea-
lizáciu IV. etapy rekonštrukcie umelej 
lezeckej steny. Rovnaká čiastka bola 
poskytnutá RBRN o.z. na projekt King 
of the North. Na Folklórny deň Dolné-
ho Kubína bolo OZ Armina schvále-
ných 1 150 eur. Trojicu najúspešnejších 
uzatvára Art air center, ktorý získal 
1 100 eur na 17. Kubínsku hudobnú je-
seň. „Aj tento rok sa vďaka zvýšenému 
finančnému balíku mohlo rozdeliť viac 
peňazí na rôznorodé podujatia v oblasti 
kultúry a športu. Napríklad aj podujatie 
Ekotradície, kde sa budú vyzdobovať 
vianočné stromčeky v kvetináčoch či 
tradičné a populárne festivaly ako Fol-
klórny Kubín, Mierový pochod po sto-
pách Spitzovcov a jubilejný 20. ročník 
Florinovej jari,“ vysvetlil Michal Švento, 
vedúci odboru školstva, kultúry, mláde-
že a športu na MsÚ DK.

Dotácie pôjdu aj na rehabilitáciu te-
lesne postihnutých
V oblasti sociálnych vecí a zdravot-
níctva navrhla pracovná komisia so-
ciálnych vecí a zdravotníctva podporiť 
15 projektov za viac ako 11-tisíc eur. 
Najviac peňazí dostala Základná or-
ganizácia Slovenského zväzu telesne 
postihnutých na podujatie Cestovanie 
a rehabilitácia bez bariér, kde mestskí 
poslanci schválili 1 500 eur a na akciu 
Aktivita a pohyb získali 1 400 eur. Za 
ňou nasledoval OZ Aktiv Relax, kde pôj-
de 1 200 eur a 1 100 eur bude smerovať 
pre Konzultačné a informačné centrum 
EDUKOS na Efektívne trávenie voľného 
času detí. Rovnaká suma bola pridele-
ná aj OZ Slimáčik – Monte na program 
Pohybom k rozvoju dieťaťa a jeho koor-
dinácie. Mestskí poslanci tiež schválili 
podporu mladej talentovanej tenistke 
Romane Tarajovej poskytnutím mimo-
riadnej dotácie v sume 500 eur.

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

foto: freestocks.org; kastielkubinyi.sk

Finančné prostriedky na činnosť pre 35 združení a 58 projektov schválili dolnokubínski mestskí 
poslanci na poslednom mestskom zastupiteľstve vo štvrtok 20. februára. Na dotácie radnica vy-
členila celkovú sumu vo výške 168 547 eur, čo je oproti minulému roku nárast o 15-tisíc eur. Z celej 
sumy určenej na dotácie môže 16-tisíc eur počas roka rozdeliť primátor mesta, necelých 2 000 eur 
je určených na podporu aktivít pre mimoriadne nadaných športovcov alebo umelcov.

Mesto podporí 58 projektov  
a 35 organizácií
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Mesto bude  
opäť rozdávať  

kompostéry
Dolnokubínska samospráva bude aj  
v tomto roku pokračovať v rozdávaní 
záhradných kompostérov. Minulý rok ich 
mesto z celkového počtu 1000 rozdalo 
približne 900. Zvyšné budú obyvateľom  
k dispozícii už v priebehu tejto jari.

I Nádoby slúžia na likvidáciu trávy 
a iného biologicky rozložiteľného 

odpadu. „Kompostéry, ktoré zostali 
na sklade, by sme chceli obyvateľom 
rodinných domov rozdávať v priebehu 
mesiaca máj. Pripomínam, že sa jedná 
iba o občanov, ktorí bývajú v rodinných 
domoch, nie o užívateľov záhradiek. 
Tí, ktorí si v roku 2019 neprevzali kom-
postér, budú mať možnosť tak uro-
biť v priestoroch technických služieb  
dňa 6. mája 2020 od 13:00 do 16:30 hod. 
a v stredu 13. mája 2020 od 13:00 do 
16:30 hodiny,“ povedala Beáta Váleko-
vá, hlavná koordinátorka projektu.

Každý občan dostane aj návod na jeho 
zloženie a používanie. Kompostéry sú 
určené len pre obyvateľov s trvalým po-
bytom na území mesta, ktorí sú vlast-
níkmi nehnuteľností so záhradou. Záu-
jemcovia sa pri preberaní kompostéru 
musia preukázať občianskym preuka-
zom a zabezpečiť si vlastný odvoz.

redakcia; foto: redakcia

Pri príležitosti MDŽ 
poďakovali dámam

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 
sa dolnokubínska radnica aj tento rok 
rozhodla poďakovať dvadsiatke Dolno-
kubínčaniek za ich prácu v oblasti kul-
túry, športu, spoločenského života a za 
rozvoj mesta. Ocenené dámy dostali ako 
prejav vďaky kvety a svojím podpisom 
ozdobili pamätnú knihu mesta.

I Medzi ocenenými boli aj pedagogič-
ky, ekonómky, pracovníčky technic-

kých služieb, lekárka či informátorka  
v MsKS. „Milo ma to prekvapilo, bola 
som až dojatá. Ja som vyučená preda-
vačka, robím v Bille a odkedy začala  
v Dolnom Kubíne, odvtedy som zamest-
nankyňa a dúfam, že ňou ešte dlho bu-
dem,“ konštatovala jedna z ocenených 
Eva Vraštiaková. Pracovité a úspešné 
dámy, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom 
usilujú vytvárať lepšie podmienky pre 
spoločnosť v Dolnom Kubíne samo-
správa vyznamenáva na základe nomi-
nácií rôznych organizácii a občanov. 

Poďakovanie aj pre seniorky
Radnica tiež ocenila dôchodkyne, kto-
ré celý život obetovali dolnooravskej 
komunite. „Pracovala som v materskej 
škole a teraz som už dvadsať rokov na 
dôchodku. Keby som mohla, ešte raz by 
som zvolila toto povolanie, pretože to, 
čo dávate deťom, dostávate naspäť sto-
krát,“ uviedla Klotilda Kubalová. Oce-
nená Milada Cimplová vyštudovala za 
chemickú laborantku a niekoľko rokov 
pracovala v nemocnici. Ako povedala, 
doposiaľ sa jej nedostalo podobného 
ocenenia. „Medzi moje najväčšie zá-
ľuby vždy patrila recitácia, zúčastňo-
vala som sa Hviezdoslavovho Kubína, 
Vansovej Lomničky, teraz pracujem  
v zbore pre občianske záležitosti, ktorý 
sa angažuje pri sobášoch a tiež chodím 
vypomáhať na štátne pohreby do domu 
smútku,“ podotkla.

redakcia; foto: redakcia

Súťaž mladých 
technikov vyhrali 
Dolnokubínčania

Stredná odborná škola polytechnická  
v Kňažej zorganizovala začiatkom mar-
ca už tretí ročník technicko-zábavnej 
súťaže Technický šikula. Svoje zručnosti 
a vedomosti na nej predviedli žiaci z re-
giónov Orava a Liptov.  

I Do tohto ročníka sa zapojilo 15 zák-
ladných škôl a medzi sebou súťažili 

dvojčlenné družstvá žiakov siedmeho 
a ôsmeho ročníka. Náročnosť súťaž-
ných disciplín bola prispôsobená vedo-
mostiam detí. „Išlo o bežné zvládnutie 
praktických technických manuálnych 
zručností, aby sa u nás nenudili a mali 
dobrý pocit z toho, že tu boli. Zapojili 
sme do toho aj rôzne zábavné súťaže 
a hry,“ vysvetlila Adriana Bellová, ria-
diteľka SOŠ polytechnickej v Kňažej.  
V priebehu troch hodín žiaci riešili tech-
nické úlohy na troch súťažných zastáv-
kach. Svoju zručnosť ukázali hneď na 
začiatku, kde mali súťažiaci 50 minúť 
na to, aby zostrojili mechanický kata-
pult. Hodnotilo sa aj estetické hľadisko 
a body získali aj podľa vzdialenosti, na 
ktorú katapult dostrelil. Následne žiaci 
riešili zábavné logické úlohy a tech-
nické hlavolamy. Takýmito aktivitami 
sa snažia mladých pritiahnuť k štúdiu 
technických odborov.

Deti chceli pritiahnuť k technike
Cieľom súťaže bolo podporiť cítenie žia-
kov pre techniku a pre praktické veci. 
„Veľmi by nás potešilo, ak by sme im 
pomohli získať nejaké smerovanie na 
technickú školu. Verím, že všetko, čo tu 
zažili a skúsili, budú neskôr uplatňovať 
v bežnom praktickom živote. Prvýkrát 
sa prihlásila aj základná škola z Ružom-
berka, takže sme radi, že rozširujeme 
pôsobnosť aj na Liptov,“ doplnila Bello-
vá. Titul najlepších mladých technikov 
si tento rok odniesli žiaci zo ZŠ Janka 
Matúšku v Dolnom Kubíne. 

redakcia

Načítajte QR kód  
a pozrite si priebeh súťaže:
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I Vo voľbách si volebné právo mohlo uplatniť 14 873 Dol-
nokubínčanov starších ako 18 rokov, z ktorých bolo tento 

rok 30 prvovoličov. Svoje hlasy mohli odovzdať v sedemnás-
tich volebných okrskoch. „O vydanie hlasovacích preukazov 
požiadalo 683 občanov s trvalým pobytom na území nášho 
mesta. V priebehu sobotňajšieho dňa prišlo odovzdať svoj 
hlas 10 595 oprávnených voličov, čo predstavuje 71,42% 
účasť. Oproti roku 2016 to bolo o takmer 7% viac, vtedy bola 
účasť 64,1%. Voliči v našom meste odovzdali vo všetkých vo-
lebných okrskoch celkovo 10 487 platných hlasovacích líst-
kov,“ uviedla Andrea Barienčíková, prednostka MsÚ DK.

OĽANO viedlo v takmer všetkých okrskoch 
Víťazom parlamentných volieb 2020 sa v Dolnom Kubíne 
stalo hnutie OĽANO, NOVA, Kresťanská únia a Zmena Zdola, 
ktoré získalo 2 922 hlasov a porazilo tak o 1 210 hlasov stra-
nu SMER SD, ktorej Dolnokubínčania odovzdali 1 712 hlasov. 
Na treťom mieste sa umiestnilo KDH, ktoré získalo v našom 
meste 1 055 hlasov. Štvoricu uzatvára SaS s 864 platnými 
hlasmi. „Hnutie OĽANO zvíťazilo v 16 volebných okrskoch  
v našom meste. Jedinou výnimkou bol okrsok č. 16 – mestská 
časť Malý Bysterec, kde väčšina voličov uprednostnila stranu 
Smer – SD a odovzdala jej spolu 101 platných hlasovacích 
lístkov. Vo volebnom okrsku č. 14 na sídlisku Bysterec 3 získa-
lo hnutie OĽANO až 264 hlasov, čo predstavuje najviac hlasov 
zo všetkých volebných okrskov,“ ozrejmila Barienčíková.

Najväčšiu podporu získal Igor Matovič
Najväčší počet preferenčných hlasov zo všetkých kandidátov 
na poslancov NR SR v Dolnom Kubíne získal predseda hnutia 

OĽANO Igor Matovič, a to 2 044. Na druhom mieste sa umiest-
nil s 1 327 hlasmi líder kandidátky strany SMER SD Peter 
Pellegrini. Trojicu uzatvára predseda SMER-u Robert Fico so 
769 hlasmi. „Najvyššiu volebnú účasť počas parlamentných 
volieb 2020 sme opätovne zaznamenali vo volebnom okrs-
ku č. 17 – mestská časť Beňova Lehota, kde prišlo odovzdať 
svoj hlas 90,19% oprávnených voličov. Beňova Lehota bola 
rekordmanom aj v inej kategórii – až 226 návštevníkov mesta 
s hlasovacími preukazmi využilo tento volebný okrsok na to, 
aby uplatnili svoje volebné právo,“ dodala prednostka MsÚ.

Volili aj lyžiari z Kubínskej hole
K volebným urnám prišli aj dovolenkári, turisti a lyžiari, ktorí 
svoj voľný čas trávili na Kubínskej holi. „Voliť chodili priebež-
ne na voličské preukazy. Skupinky chodili z chatovej oblasti, 
najväčší nápor sme čakali okolo tretej, keď dolyžovali,“ vy-
svetlila Renáta Letoštiaková, predsedníčka volebnej komisie, 
okrsok č. 17. Najmenej Dolnokubínčanov prišlo počas sobot-
ného dňa voliť do volebného obvodu číslo 5 – Staré Mesto 
II., kde bola volebná účasť len niečo viac ako 45%. Na druhej 
strane až 290 Dolnokubínčanov, ktorí majú trvalý pobyt na 
území mesta a zdržiavajú sa v zahraničí, požiadalo mesto  
o voľbu poštou. V porovnaní s parlamentnými voľbami v roku 
2016 je to o 177 voličov viac. Ich obálky sa vrátili napríklad aj 
z Normandských ostrovov, Indie či Kórey.

redakcia

foto: redakcia

Parlamentné voľby v Dolnom Kubíne  
vyhralo hnutie OĽANO

Slovensko v sobotu 29. februára rozhodovalo po ôsmykrát o zložení nového parlamentu. 
Vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky kandidovalo 24 politických subjektov. 
Voľby prebiehali v Dolnom Kubíne pokojne a neboli zaznamenané žiadne komplikácie. 

Video z volebných miestností si môžete pozrieť 
po načítaní QR kódu:
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Prvá konferencia žien z Oravy
Posedenie v kruhu zaujímavých a inšpiratívnych dám, ktoré sa 
podelili o svoje skúsenosti a momenty úspechu. Takto vyzerala 
prvá konferencia žien na Orave, kde diskutovali majsterky z ob-
lasti biznisu, športu, či kultúry.

I Ženy z Oravy sa inšpirovali Žilinčankami, ktoré sa takto 
združujú už dlhé roky. „Povedali sme si, že zorganizujeme 

niečo také aj na Orave, aby ženy prišli a vypočuli si inšpiratív-
ne príbehy. Mali sme 62 hostí, z toho osem speakeriek. Boli 
to dámy od podnikateliek, riaditeľka Oravského múzea, ženy, 
ktoré pôsobia v sociálnej sfére a bola tu aj pani županka,“ 
povedala organizátorka podujatia Zuzana Kupčová zo spolku 
Ženy Orava.

Deťom ukázali vesmír 
v prenosnom planetáriu

Krajská hvezdáreň v Žiline pripravila 4. marca pre deti podu-
jatie, v rámci ktorého sa atraktívnou a modernou formou učili  
o vesmíre. Vzdelávacie programy s astronomickou a prírodo-
vednou tematikou deťom premietali prostredníctvom prenos-
ného digitálneho planetária.

I Prenosné digitálne planetárium tvorí nafukovacia kupola, 
ktorá má z vnútornej strany projekčné plátno. Vo vnútri je 

počítačovo ovládaná projekčná aparatúra, pomocou ktorej 
sa premieta program. „Výhoda planetária je v tom, že ľudské 
zmysly sa dajú veľmi dobre oklamať a v takomto priestore sa 
oveľa lepšie učí, keďže ste strhnutí do deja. Tieto vedomosti 
žiaci využijú pre oveľa kvalitnejšie a efektívnejšie vzdeláva-
nie,“ povedal Ján Mäsiar, riaditeľ Krajskej hvezdárne v Žiline. 

Spôsob efektívneho vzdelávania
Žiaci z miestnych aj okolitých základných škôl v planetáriu 
videli hviezdnu oblohu aj počas dňa. Fungovanie vesmíru im 
priblížili projekcie súhvezdí, slnečnej sústavy, galaxií či gréc-
kej mytológie. „Púšťame deťom vzdelávacie rozprávky alebo 
originálne astronomické filmy, kde sa popisuje to, čo sa deje 
vo vesmíre. Filmy sú svojím spôsobom zábavné, ale zároveň 
aj vzdelávacie,“ doplnil Mäsiar. 

Vystavili fotografie z expedícií
Súčasťou podujatia bola aj výstava astronomických foto-
grafií, ktoré hvezdáreň získala pri expedíciách a odborných 
programoch. Snímky vznikali na miestach, ktoré sú čo naj-
menej ovplyvnené svetelným znečistením – v takzvaných 
parkoch hviezdnej oblohy. „Fotografií je tu zhruba šesťdesiat 
a vznikali postupne počas našej odbornej činnosti. Za niekto-
rými sme museli vycestovať až na koniec sveta. Väčšinou sú 
to snímky slnečnej koróny, ktorá sa dá pozorovať pri úplnom 
zatmení Slnka. Máme tu aj fotografie vesmírnych objektov, 
Mliečnej cesty, zatmenia Mesiaca a meteorov,“ ozrejmil Mä-
siar. Výstavu astronomických fotografií Za čiernym slnkom 
a premietanie vesmírnych filmov v planetáriu zorganizovala 
Krajská hvezdáreň v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilin-
ského samosprávneho kraja v spolupráci s MsKS.

redakcia

Rady od županky Eriky Jurinovej
Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurino-
vá chcela ženy motivovať a dala im aj niekoľko rád. „Aby sa 
nebáli ísť do verejného života, je to nielen veľké dobrodruž-
stvo, ale je dobré, keď aj v tom spoločenskom živote za sebou 
niečo vidíte. Takže chcela som ich povzbudiť a hovorila som 
aj o svojom životnom príbehu. Tou inšpiráciou sú pre mňa 
príbehy žien, ktoré som v tejto spoločnosti počula,“ dodala.

Ukázali aj svoju tvorbu
Súčasťou podujatia bola aj prezentácia šperkov a iných 
handmade výrobkov. Svoju prácu prišla ostatným ukázať 
aj Yuliya, ktorá šije oblečenie a doplnky pre deti. „Vyrábam  
v malej detskej izbe a keďže mám málo priestoru, šijem 
maličké detské veci. Zatiaľ sú to čelenky, rôzne čiapočky, 
nákrčníky a rodinné sety. Rada tým ukazujem, že aj ženy na 
materskej tiež niečo môžu tvoriť,“ dodala Yuliya Shykula, za-
kladateľka značky Shykko kids. V rámci stretnutia si prítomné 
dámy pozreli netradičné video o Oravskom hrade a aj módnu 
prehliadku. Konferenciu zorganizoval spolok Ženy Orava.

redakcia; foto: Facebook - Ženy Orava

Mestská polícia vynovuje  
monitorovací systém

Na bezpečnosť v D. Kubíne budú dohliadať dve nové kamery. 
Jedna je umiestnená na MsKS na Námestí slobody, druhá bola 
v týchto dňoch osadená na Zmeškalovom dome na Hviezdosla-
vovom námestí a nahradí starú analógovú technológiu.

I Otočný kamerový systém pomôže mestskej polícii pri 
sledovaní problematických oblastí. Samospráva na ne 

získala dotáciu z Ministerstva vnútra SR v sume 8 000 eur  
a mesto prispelo ďalšou sumou 5 230 eur. Do ostrej prevádz-
ky budú zaradené v priebehu mesiaca. „Naším zámerom 
bolo nainštalovať kamery na týchto miestach, pretože práve 
tu častejšie dochádza k znečisťovaniu verejného priestran-
stva, poškodzovania majetku mesta, narúšaniu verejného 
poriadku, či inej protispoločenskej činnosti,“ povedal Dušan 
Medzihradský, náčelník Mestskej polície DK.

V D. Kubíne bolo doteraz inštalovaných 17 kamier, z toho 15 
otočných a 2 statické. Umiestnené sú na najfrekventovanej-
ších miestach. Mestská polícia chce v tomto roku pokračovať 
v ich modernizácii. Plánuje napríklad zefektívniť aj dispečing 
kamerového systému.

redakcia
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I „Všetci sa z toho veľmi tešíme a veríme, že technika bude 
dlhé roky fungovať tak ako predchádzajúca,“ povedal Ma-

tej Bencúr, tajomník DHZ Záskalie. Členovia dobrovoľných 
hasičov sú radi, že obdobie bez auta nebolo také dlhé. Podľa 
slov člena DHZ Záskalie Jaroslava Kaprálika vozidlo využijú 
hlavne na prvozásahoch. „V prípade požiarov alebo povodne 
máme k nemu aj protipovodňový vozík, ktorý je tiež špičkovo 
vybavený,“ dodal.

Vybavenie je profesionálne
Cena jedného hasičského vozidla spolu s príslušenstvom 
sa pohybuje od 120-tisíc eur nahor. „Naše prvé auto bola 
tzv „erena“ s obrovskou spotrebou benzínu. Potom sme  
v osemdesiatych rokoch dostali aviu. S ňou sme boli už veľmi 
spokojní. Vtedy to bolo najmodernejšie auto a slúžilo nám 
do doterajšieho leta. Sme veľmi radi, že sme dostali nové vo-
zidlo. Je krásne vybavené a sme nadmieru spokojní,“ ozrejmil 
bývalý veliteľ DHZ Záskalie Ján Kaprálik. Nové vozidlo Iveco 
daily s trojlitrovým dieselovým motorom a s výkonom 120 kW 
je výkonné a špičkovo vybavené. „Je vybavené ako pre profe-
sionálnych hasičov. Sú tu nasávacie savice, krompáče, džbe-
rovky pre prípadný malý lesný požiar, hasiace prístroje, roz-
deľovače, nosiče hadíc s hadicami a hydrantový nadstavec. 
V zadnej časti sa nachádza čerpadlo a štvorvalcový magirus, 
ktorý slúži na prečerpávanie vody z nádrží. V bočnej časti sú 
takisto zásahové hadice, prúdnice, zberače, penidlo a aj no-
vinka, ktorú predošlé Iveca nemali. Je tu výbava pre doprav-
né nehody – svetielka či absorpčný materiál v prípade rozlia-
tia oleja,“ povedal Jaroslav Kaprálik.

Do nového hasičského vozidla sa zmestí šesťčlenná posád-
ka - vodič, veliteľ a štyria hasiči. Počas zásahu spolu môžu 
komunikovať prostredníctvom šiestich zabudovaných vysie-
lačiek a v kabíne je umiestnená ešte jedna centrálna. Nechý-
bajú nabíjateľné svietidlá či vyhrievanie sedadiel, ktoré v prí-
pade potreby zohrejú ranených.

Veria, že prilákajú aj mladých
 „Po dlhom čase sa nám podarilo získať dotáciu na obnovenie 
požiarnej zbrojnice, pretože predtým to bolo neporovnateľné 
a teraz máme aj nové auto. Disponujeme aj výškovou tech-
nikou, ktorú môžeme využiť pri rôznych zásahoch,“ vysvetlil 
Bencúr. Dobrovoľný hasičský zbor v Záskalí má bohatú člen-
skú základňu a aktívnych členov je okolo 30. Tí spoločne dú-
fajú, že nová technika vzbudí záujem o hasičské remeslo aj  
u mladšej generácie. „Snažíme sa robiť aj rôzne akcie pre 
deti, aby sme ich prilákali a veríme, že ich upúta aj nová tech-
nika a prídu medzi nás,“ konštatoval Matej Bencúr. Po získaní 
nového vozidla ocenili členovia zboru dlhoročnú dobrovoľnú 
prácu Jaroslava Kaprálika pamätnou medailou. Nové ha-
sičské vozidlá dostali aj viaceré obce na Orave. Ministerstvo 
vnútra Slovenskej republiky ich zakúpilo vďaka projektu Zvý-
šenie odborných a intervenčných kapacít na regionálnej a lo-
kálnej úrovni, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja cez Operačný program Kvalita 
životného prostredia.

redakcia

foto: redakcia

V areáli Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Žiline si v pondelok 
24. februára slávnostne prevzalo 56 miest a obcí Žilinského kraja nové hasičské 
vozidlá. Jedno sa ušlo aj Dobrovoľnému hasičskému zboru (DHZ) Záskalie a bolo 
načase, keďže im v lete minulého roka doslúžila stará, 46-ročná Avia. 

Hasiči zo Záskalia majú nové vozidlo
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Hasiči zhodnotili uplynulý rok
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (OR 
HaZZ) v Dolnom Kubíne informovalo o svojej činnosti za uply-
nulý rok 2019. Zo všetkých 210 výjazdov v zásahovom obvode 
Dolný Kubín väčšinu tvorili technické zásahy, pri ktorých hasiči 
poskytovali technickú pomoc.

Kvôli kalamitám pribudli technické zásahy
Oproti roku 2018 zaznamenali znížený počet požiarov, no 
zvýšilo sa množstvo technických zásahov. „Bolo to spôsobe-
né tým, že sa viackrát v roku vyskytla veterná kalamita, keď 
príslušníci odstraňovali popadané stromy z komunikácií,  
z domov, z budov či z koľajiska. Najkritickejšie obdobie sme 
zaznamenali v marci, keď bolo v priebehu dvoch dní vykona-
ných 14 zásahov k popadaným stromom,“ ozrejmila Katarí-
na Zápotočná, vedúca prevádzkovo-technického oddelenia 
OR HaZZ v Dolnom Kubíne. Podľa jej slov zasahovali aj pri 
snehovej kalamite na začiatku minulého roka, kde s lezeckou 
výbavou pomáhali sprístupňovať komunikácie v okrese Ná-
mestovo.

Zásahy, na ktoré sa ťažko spomína
Hasičské jednotky pomáhali minulý rok v obvodoch Dolný 
Kubín a Tvrdošín pri 116 dopravných nehodách. Najtragickej-
šou bola zrážka pri obci Zábiedovo v auguste 2019. „Násled-
kom zrážky dvoch osobných motorových vozidiel boli usmr-
tené štyri osoby. Boli to dve dievčatá a dvaja chlapci vo veku 
18, 16 a 15 rokov. Druhou tragickou dopravnou nehodou bola 
tiež zrážka dvoch osobných motorových vozidiel v neskorých 
nočných hodinách, takisto z augusta 2019. Aj napriek tomu, 
že bola poskytovaná prvá predlekárska pomoc, bola osoba 
usmrtená. Bolo to mladé 18-ročné dievča,“ konštatovala Zá-
potočná.

Požiare si vyžiadali veľké škody
Minulý rok zasahovali hasiči pri požiaroch v okrese Dolný 
Kubín 49-krát a v okrese Tvrdošín 56-krát. Vzniknuté priame 
škody boli vyčíslené na takmer 500-tisíc eur. „Najväčší požiar 
bol v obci Nižná vo firme Plastkovo, kde hodnota škody bola 
nad 300-tisíc eur. Ako zisťovateľ požiaru som si vyžiadal po-
žiarno-technický expertný útvar z Bratislavy, s ktorým sme 
vyšetrovali požiar do ranných hodín. Ďalší kuriózny požiar 
bol v obci Istebné, kde v bytovej jednotke pán, ktorý fajčil, 
zaspal a cigareta mu spadla do perín. Susedia zbadali, že sa 
dymí z bytu a vytiahli ho,“ doplnil Zdeno Drbiak, zisťovateľ 
príčin požiarov OR HaZZ v Dolnom Kubíne.

Vyslobodili zaseknutých lyžiarov aj paraglajdistu
Príslušníci Hasičského a záchranného zboru v DK zasahovali 
aj pri špecifických prípadoch. „V januári prebehla záchrana 
uviaznutých lyžiarov z lanovky v Lučivnej, kde bolo za pomo-
ci zlaňovacej a lezeckej techniky a horskej záchrannej služby 
zachránených 21 ľudí. Zachraňovali sme aj športovca z Poľ-
ska, ktorý sa pri paraglajdingu zachytil v korunách stromov 
vo výške 28 metrov. V súčinnosti s horskými záchranármi mu 
bola poskytnutá pomoc a všetko dobre dopadlo,“ upresnila 
vedúca prevádzkovo-technického odd. OR HaZZ v D. Kubíne.

Prevenciou proti vzniku požiarov
Hasiči sa minulý rok v rámci prevencie zamerali aj na kon-
troly škôl a školských zariadení, v čom plánujú pokračovať aj  
v tomto roku. Rovnako pravidelne vykonávajú aj kontroly by-
tových domov. OR HaZZ zabezpečuje aj ochranu lesov. Kaž-
doročne realizujú taktické cvičenia lesných požiarov a kon-
troly lesných subjektov.

redakcia; foto: OR HaZZ DK

Vyznamenali účastníkov 
II. svetovej vojny

Na Mestskom úrade v DK dostali koncom februára vyznamena-
nie od Ruskej federácie priami účastníci II. svetovej vojny Pavol 
Janiga, Ján Katrenčiak, Jaroslav Prokop a Jaroslav Thurský. 

I Pamätné medaily im odovzdal tajomník veľvyslanectva 
Ruskej federácie. „V tomto roku sa bude oslavovať 75. vý-

ročie veľkého víťazstva nad nacizmom. Každý priamy účast-
ník Slovenského národného povstania dostane medailu na 
spomienku toho, že Slováci i Česi spolu so Sovietskym zvä-
zom zvíťazili nad nacizmom,“ povedal Dmitrij Vaščenko, ta-
jomník veľvyslanectva Ruskej federácie. Veľvyslanectvo Rus-
kej federácie pri vyznamenávaní spolupracuje so Slovenským 
zväzom protifašistických bojovníkov a momentálne takto 
vzdáva úctu vojenským veteránom po celom Slovensku.  

Ďalšie vyznamenanie pre Jaroslava Prokopa
Medzi ocenenými bol aj priamy účastník II. sv. vojny Jaroslav 
Prokop. „Veľmi si vážim, že som bol ocenený. Od Ruskej fede-
rácie som dostal vyznamenanie aj pri päťdesiatom výročí za 
Pobiedu. Ja mám tých vyznamenaní hodne, ale toto sú všet-
ko vyznamenania zväzové a ja som bol v prvom rade vojak  
a najviac bojových peripetií som zažil ako vojak,“ dodal. 

redakcia; foto: redakcia
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foto: Kam
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I Objekt bol vyhlásený ako pamätné 
miesto, preto bolo prvou iniciatívou 

zo strany obce Oravská Poruba daný 
objekt zapísať. „Udialo sa to okolo roku 
2015/2016. Následne sa podarilo obci 
spracovať architektonicko-historický 
výskum a projektovú dokumentáciu. 
Na základe výskumu vieme, že veža 
pochádza z konca sedemnásteho storo-
čia. Dokazujú to aj trámy, ktoré lemujú 
horné otvory. Bola to skôr kuriálna väč-
šia stavba, pravdepodobne aj s ďalšou 
vežou,“ vysvetlil Karol Ďurian z Pamiat-
kového úradu Slovenskej republiky.

Vežu sa podarilo opraviť vďaka SMS 
hlasovaniu 
Architektonicko-historický výskum, kto-
rý detailne určil vek veže, i projektová 
dokumentácia boli hlavnými podklad-
mi pre žiadosť o financie na obnovu  
z pro jektu slovensko-poľskej spoluprá-
ce Interreg, ktorý ale nevyšiel. Oravská 
Poruba sa však nevzdala a v minulom 
roku sa prihlásila do hlasovacej súťaže 
Poklady Slovenska od Nadácie VÚB. 
„Pre obec to dopadlo vynikajúco vďaka 
neskutočnej sile ľudí, ktorí sa spojili nie-

len na Orave, ale na celom Slovensku. 
Bolo to napínavé do poslednej hodiny, 
no naša veža nakoniec grant získala,“ 
povedala projektová manažérka Mila-
da Antalová. Podľa slov starostu Orav-
skej Poruby Vladimíra Kubištu bolo vo 
verejnom hlasovaní pre obec Oravská 
Poruba zaslaných až 18 911 SMS správ. 
„Podieľali sa na tom všetci obyvatelia 
obce, mesto Dolný Kubín, ale aj ZŠ Mar-
tina Kukučína v Dolnom Kubíne, ktorá 
aktívne pomáhala získavať hlasy,“ do-
dal. „Urobili sme lístky, deti ich rozdá-
vali do domácností, dokonca niektorí 
žiaci chodili z domu do domu a pomá-
hali starším ľuďom hlasovať. Boli sme 
aj na Oravskom hrade, kde nám dovolili 
oslovovať ľudí, aby hlasovali,“ ozrejmila 
Katarína Števonková, riaditeľka ZŠ Mar-
tina Kukučína.

Opravy fasády odhalili vzácne dia-
mantové kvádrovanie 
Bajčiovská veža získala od nadácie VÚB 
grant vo výške 50 000 eur, no na obnovu 
prispela aj samotná obec. Prvá etapa 
rekonštrukcie začala ešte v minulom 
roku a skončila len nedávno. „Obec na 

celú rekonštrukciu použila z rozpočtu  
8 200 eur. Vynaložili sme aj nejakú prá-
cu v rámci údržby tohto zariadenia, 
hlavne okolia,“ konštatoval starosta 
obce. Podľa Antalovej peniaze použili 
na obnovu interiéru a exteriéru, vybu-
dovanie infraštruktúry a aj na reštau-
rátorský výskum. Počas obnovy veže 
reštaurátori objavili na jej fasáde formu 
nárožného diamantového iluzívneho 
kvádrovania. Po plnohodnotnom od-
krytí a odstránení súčasných cemen-
tových omietok by táto forma archi-
tektúry mala byť súčasťou prezentácie 
veže. „Je to nádherný priestor, viem si 
tu prestaviť aj organizáciu svadobných 
obradov, koncert alebo izbu tradícií  
a zachovaných artefaktov z Gäceľa. 
Veža však ešte potrebuje veľa času, kým 
nadobudne takú podobu, akú by sme 
chceli,“ povedala Antalová. Obec Orav-
ská Poruba už podala projekt na druhú 
etapu rekonštrukcie Bajčiovskej veže. 
Cez program Obnovme si svoj dom Mi-
nisterstva kultúry SR chce dokončiť prá-
ve vonkajšie a vnútorné fasády.

redakcia

Bajčiovská veža v Oravskej Porube je najstaršou architektonickou pamiatkou bývalej zemianskej 
osady Gäceľ. V roku 1848 oravskí národovci zásluhou Samuela Nováka práve v Bajčiovskej veži 
spísali požiadavky slovenského národa, takzvané Gäceľské žiadosti. V siedmich bodoch poža-
dovali zrovnoprávnenie maďarčiny a slovenčiny, zastúpenie Oravcov v sneme, výučbu v miest-
nych slovenských dialektoch, ale aj zastúpenie slovenských učiteľov na vysokých školách. Bývalá 
zbrojnica zemianskeho majera následne celé dekády chátrala. 

Zachránili Bajčiovskú vežu na Gäceli
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Ťapákovci vypredali 
MsKS hneď dvakrát

Tragikomický príbeh slovenskej rodiny 
Ťapákovcov zo začiatku 20. storočia od 
Boženy Slančíkovej Timravy ožil na dol-
nokubínskych divadelných doskách. Vý-
bornými hereckými výkonmi bavili divá-
kov 10 herci, medzi nimi aj známe mená 
ako Andrea Karnasová, Marek Majeský či 
Peter Sklár. 

I Andrea Karnasová hrá v Ťapákov-
coch postavu Ile. „V celom dome je to 

tá najprogresívnejšia žena. Je moderná 
a chce sa posunúť z miesta. Žiaľ, ne-
nachádza porozumenie a jej snaženie 
vychádza nazmar,“ povedala herečka 
Andrea Karnasová. Jej manžela Paľa 
v predstavení stvárnil Marek Majeský. 
Rola typického Ťapáka sa mu hrá vý-
borne. „Čo sa týka tejto postavy a insce-
nácie, cítim sa tu veľmi dobre. Kolektív 
hercov tvoria profesionáli aj neprofesi-
onáli, takže tu vznikol taký prienik z obi-
dvoch strán brehu. Myslím si, že aj jedni 
aj druhí si máme čo odovzdať a z toho 
sa veľmi teším,“ vysvetlil herec Marek 
Majeský. V predstavení si zahral aj herec 
Peter Sklár. „Moja postava je výborná. 
Som brat Čakaj, ktorý čaká a štartuje  
z postele a do postele sa aj vracia. Takže 
vždy, keď neviem, kam mám ísť, idem 
do postele a urobím dobre,“ dodal.

Úspech na celom Slovensku 
Herci s predstavením už niekoľko me-
siacov cestujú po celom Slovensku.  
V Dolnom Kubíne zožali 25. februára veľ-
ký úspech a vypredali hneď dve pred-
stavenia za sebou. „My sa z toho veľmi 
tešíme a vidíme, že je tu veľká sála, 
takže divákov teda bude na obidvoch 
predstaveniach požehnane. Verím, že 
sa im to bude páčiť,“ konštatoval pred 
predstavením Majeský. Podľa herečky 
A. Karnasovej majú slovenskí diváci  
o podobné predstavenia záujem. „Ľu-
dia sa stotožňujú s niektorými charak-
termi postáv a je im prirodzené aj pro-
stredie. Sme Slováci a poznáme takéto 
svoje zázemie. Myslím si, že inscenácia 
je naozaj veľmi pekne spracovaná, tak-
že aj po vizuálnej stránke si diváci majú 
na čo prísť,“ ozrejmila. 

Známi herci excelujú aj v seriáloch
Okrem inscenácie Ťapákovci hercov za-
mestnávajú aj mnohé ďalšie projekty. 
Môžeme ich vidieť v divadle a na tele-

víznych obrazovkách. „Momentálne sa 
venujem hlavne divadlu. Okrem Ťapá-
kovcov mám ďalšie dve predstavenia, 
je to Všetko o ženách a Zlatá baňa,“ vy-
svetlila Karnasová. M. Majeský účinku-
je spolu s P. Sklárom aj v seriáli Horná 
Dolná. „Myslím si, že je to stále popu-
lárny seriál, preto ho už šiestu sezónu 
nakrúcame. Mám tiež kopec divadel-
ných inscenácií, chodíme po zájazdoch 
a ešte popri tom pôsobím aj na škole,“ 
ozrejmil. P. Sklár v seriáli už šiesty rok 
stvárňuje postavu starostu Hornej Dol-
nej. „Veľmi sa pri tom bavíme. Aktuálne 
účinkujem vo viacerých divadelných 
predstaveniach a nahrávam audiokni-
hy, pôsobím v rozhlase a aj v dabingu,“ 
objasnil.
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Výstava fotografií 
Danky Števonkovej

Výstavný priestor MsKS ožil farbami jari. 
Výstava fotografií Danky Števonkovej, 
ktorá nás minulý rok opustila, prináša 
snímky, ktoré nafotila počas turistiky, vý-
letov a prechádzok v prírode. Tie boli jej 
veľkou vášňou.

I Vo fotogalérii na prízemí budovy 
môžu návštevníci vidieť zhruba de-

väťdesiat fotografií kvetov z fotoarchívu 
Danky Števonkovej. „Načasovanie tejto 
výstavy na mesiac marec je zázračné  
v tom, že farby, ktoré na vás žiaria z tých-
to fotiek, vítajú jar. Je to výpoveď Dan-
ky, autorky tejto výstavy, ktorá milovala 
prírodu a pre radosť seba a svojich pria-
teľov fotografovala nielen kvety, ale aj 
hory, prírodu, krajinu,“ ozrejmila Jana 
Greššová, riaditeľka MsKS.

Prírodu približovala aj ostatným 
V roku 2017 Danka prvýkrát predstavi-
la svoje výtvory na výstave s názvom 
„Orava mojimi očami“. Expozícia foto-
grafií, ktoré zachytávajú kvety, bola jej 
ďalším vysnívaným projektom. Svojím 
objektívom zachytila jednoduché jar-
né kvety, lúky plné lúčnych kvetov aj 
honosné ruže. Osud to však zariadil 
inak a jej životnú púť preťala choroba. 
„Už sú to takmer dva roky  odvtedy, čo 
sme spoločne pripravovali jej výstavu. 
Vtedy sme sa dohodli, že pripravíme 
ďalšiu, ktorá bude venovaná jari. Vtedy 
mi nenapadlo, že už ju budeme otvárať 
bez nej. Ten, kto Danku poznal,  vie, že 

každý jeden kvet vyjadruje jej obrovskú 
lásku k prírode. Jej túžbu žiť, jej nádher-
ný pohľad na tento svet,“ konštatovala 
bývalá kolegyňa Andrea Barienčíková.

Výstava „A jar je tu znova“ bola jej 
posledným projektom
Fotografie mohli uzrieť svetlo sveta 
vďaka jej rodine a dobrým priateľom. 
Pri prezeraní Dankiných snímok si jej 
bývali kolegovia zaspomínali na zanie-
tenie pre všetko, čomu sa venovala. 
„Naša Danka bola predovšetkým „tu 
Danka“. Vždy sa nám tak prihlásila aj  
v telefóne. Ona bola náš dvorný foto-
graf na všetkých akciách, ktoré sme 
organizovali. Mala pre to zmysel a ve-
dela krásne vytiahnuť farby. Keď sa vy-
beriem do hôr, vždy hľadám tie krásne 
zákutia, ktoré mi ju pripomínajú,“ dopl-
nila jej bývalá kolegyňa Alena Malíková.

Prítomná v lúčoch slnka
Danka sa rada stretávala s ľuďmi, vy-
počula si ich problémy a pokiaľ to bolo  
v jej silách, vždy pomohla radami aj 
skutkami. Slnko, ktoré sa opieralo  
o jej vystavené fotografie, bolo dôka-
zom toho, že bola s nami. „Mám pocit, 
že Danka je tu s nami. Už len tým, že 
vyšlo slnko a dnešný deň je taký krásny. 
Blíži sa jar, rastú prvé kvietky a v kaž-
dom jednom ju vidím. Vidím jej lásku  
k životu, k prírode a k všetkému, čo tak 
milovala,“ dodala A. Barienčíková.

Danka Števonková pracovala na mest-
skom úrade v Dolnom Kubíne a jej zá-
ľubou bolo fotografovanie a turistika. 
Dlhé roky bola členkou Klubu sloven-
ských turistov, s ktorými precestovala 
celé Slovensko. 7. septembra 2019 nás 
vo veku 49 rokov v dôsledku ťažkej cho-
roby opustila.

redakcia; foto: redakcia

Dankinu výstavu uvidíte 
po načítaní QR kódu:
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I Na tomto ročníku sa zúčastnilo tridsaťosem klubov z ce-
lého Slovenska. „Súťažilo vyše sto pretekárov, najlepších 

karatistov na Slovensku a boli zastúpené všetky regióny 
Slovenska. Od vekovej kategórie 18 rokov až po kategórie 
masters, v ktorých sú súťažiaci až nad 50 rokov,“ povedal Ján 
Nota, organizátor a tréner Karate klubu DK. Podľa viceprezi-
denta Slovenského zväzu karate Júliusa Valenta to bol v pod-
state nominačný turnaj na majstrovstvá Európy, ktoré budú 
v Baku. „Bol to turnaj, kde sa zišli tí najkvalitnejší pretekári.  
Z nich sa potom vyprofilujú ľudia, ktorí pôjdu na majstrov-
stvá Európy,“ dodal.

Súťaž slovenskej elity
V dolnooravskej metropole sa podujatie konalo po druhý-
krát. Na troch tatamoch súťažila celoslovenská karatistická 
špička a hodnotila ich rovnako kvalitná zostava skúsených 
rozhodcov a sudcov. „Tento rok sa nám zúčastnili aj preteká-
ri, ktorí tvoria elitu slovenského karate. Pravidelne sa zúčast-
ňujú súťaží svetového pohára a momentálne bojujú o svoju 
olympijskú miestenku na 32. olympiádu do Tokia,“ vysvetlil 
Nota. Organizátor Marek Radúch si pochvaľoval dobrú zosta-
vu medzinárodných a slovenských rozhodcov. „Tento rok vo 
februári sa konali skúšky v Budapešti a ako slovenskí rozhod-
covia sme mali šiestich zástupcov. Pravdepodobne prvýkrát 
v histórii sa podarilo všetkým šiestim spraviť medzinárodné 
JKS skúšky, čo je veľmi dobrá vizitka slovenských rozhodcov 
– na svetových súťažiach napredujeme,“ doplnil.

Predviedli sa aj seniori
Oproti ostatným seniorským súťažiam prichádza do Dolného 
Kubína väčšie množstvo starších karatistov. „Dostali možnosť 
sa realizovať, aj keď už sú po súťažnom zenite. Hala je vhodná 
aj na menšiu súťaž, pretože seniorov je čím ďalej, tým menej. 
Športové karate je založené predovšetkým na báze mládeže, 
takže sme radi, že sme zaangažovali aj starších a že aj oni si 
prišli zasúťažiť,“ ozrejmil Valenta. Dolnokubínski seniorskí ka-
ratisti tentokrát na M-SR svoje zastúpenie nemali.

redakcia

foto: redakcia

Tesne pred uzatvorením všetkých športových stánkov v Dolnom Kubíne a zrušením všetkých 
športových podujatí po celom Slovensku stihli karatisti usporiadať v sobotu 7. marca v te-
locvični Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava majstrovstvá Slovenska seniorov. V súbor-
ných cvičeniach kata a športovom zápase kumite sa predstavila viac ako stovka karatistov. 

Karatisti to stihli tesne 
pred uzatvorením športovísk

Cena fair play I. Chodáka 
pre Františka Okoličániho

Počas slávnostného galavečera Grass roots Slovenského fut-
balového zväzu si v nedeľu 1. marca Dolnokubínčan František 
Okoličáni prevzal Cenu fair play doktora Ivana Chodáka. Slo-
venský futbalový zväz ho ocenil za dlhoročnú príkladnú fun-
kcionársku činnosť a prínos pre futbal v súlade s princípmi fair 
play.

I Ocenenie si prevzal z rúk Ivana Chodáka ml. a primáto-
ra Dolného Kubína Jána Prílepka. „Samozrejme, že ma 

to potešilo. O to viac, že to bola cena fair play. Počas svojej 
kariéry aj funkcionárskej dráhy som sa vždy správal férovo. 
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Ocenenie si vážim o to viac, keďže na pódiu vedľa mňa stáli 
osobnosti ako pán Barmoš, pán Štibrányi, z rozhodcov pán 
Christov, tréner česko-slovenského manšaftu pán Lešický  
a iní,“ povedal František Okoličáni, laureát Ceny fair play 
MUDr. Ivana Chodáka.

Prevažnú časť svojho života venoval futbalu
František Okoličáni ukončil aktívnu hráčsku kariéru v 35 
rokoch a o rok neskôr sa stal funkcionárom vo futbalovom 
klube OFZ Istebné. Tu pôsobil ako prezident od roku 1983 až 
do roku 2003. V tom istom roku došlo k zlúčeniu futbalových 
klubov z Istebného a Dolného Kubína. Za pôsobenia Františ-
ka Okoličániho vo vedení klubu sa Dolný Kubín prebojoval do 
druhej ligy. Funkcionársku kariéru ukončil v roku 2010.

redakcia; foto: futbalnet.tv

Plavcom vyšiel štart do sezóny
Úvodné preteky v rámci triatlonovej sezóny sa nemohli zaobísť 
bez účasti Mestského plaveckého klubu Dolný Kubín. V sobotu 
22. februára preto 15 reprezentantov klubu vycestovalo do Le-
víc na piaty ročník akvatlonu o Pohár primátora mesta.

I Celkom 127 pretekárov sa nenechalo odradiť sychravým 
počasím a postavili sa na štart s úvodnou plaveckou a ne-

skôr bežeckou časťou. Mimoriadny úspech zaznamenal dol-
nokubínsky dorastenec Filip Lizák, ktorý ovládol nielen svoju 
kategóriu, ale po prvýkrát sa mu podarilo zvíťaziť aj v abso-
lútnej kategórii mužov. O šesť rokov staršieho a skúsenejšie-
ho súpera predbehol na poslednom kilometri a s rozdielom 
šiestich sekúnd minuloročný starší žiak Filip vyhral.

Víťazstvom v novej pretekárskej sezóne pokračovala aj Mar-
tina Mesárošová, ktorá náš plavecký klub reprezentovala 
naposledy. Martina prijala výzvu a stala sa členkou bansko-
bystrického klubu Trian ŠK. V žiackych kategóriách sa naj-
viac darilo mladším žiakom, kde bolo aj zastúpenie klubu 
najpočetnejšie. Svoje prvé veľké víťazstvo si vybojovala len 
sedemročná Petronela Jurigová. Do Dolného Kubína priviezli 
pretekári spoločne 5 pódiových umiestnení.

Zuzana Katreniaková, redakčne upravené

Päť medailí pre atlétov z M-SR
Štvorica atletických veteránov Telovýchovnej jednoty Orava 
Dolný Kubín sa v sobotu 22. februára predstavila na halových 
majstrovstvách Slovenskej republiky v atletike jednotlivcov, 
kde získali popredné umiestnenia. Okrem slovenského rekordu 
si z Bratislavy odniesli aj päť medailí. 

I O jednu striebornú sa v behu na 60 m cez prekážky posta-
ral Ján Paluga časom 9,98 sekundy.  Zároveň pridal dve 

bronzové, a to v skoku do výšky za výkon 170 cm a v behu 
na 60 m časom 7,79 sekundy. Peter Sládek zvíťazil v skoku 
do výšky výkonom 193 cm a vybojoval aj bronzovú medailu 
vo vrhu guľou za výkon 13,15 m. Vo vrhu guľou štartoval aj 
Jaroslav Lupák, no tentokrát mimo súťaž v kategórii 70 – 75 
ročných, kde si vytvoril osobný rekord 15,50 m. Štvrtou repre-
zentantkou Dolného Kubína bola Katarína Marettová vo vrhu 
guľou. V celkovom poradí bez rozdielu veku síce skončila na 
6. mieste, ale výkonom 11,97 m vytvorila nový slovenský re-
kord v kategórii 45 až 50-ročných žien.

Jaroslav Lupák, redakčne upravené; foto: TJ Orava

Atletická dráha je už osvetlená
Mesto Dolný Kubín na základe požiadavky výboru Brezovec 
upravilo verejné osvetlenie v bývalom areáli ZŠ na Nemocnič-
nej ulici. Ten navštevujú predovšetkým miestni bežci a priaz-
nivci nordic walkingu, ktorí využívajú atletickú škvarovú dráhu. 

I Viacerí občania si chodia zabehať večer po prá-
ci a pri nočnom behu si musia zapínať čelovky. To sa 

už zmenilo. Štyri reflektory, ktoré nasvecovali ihrisko  
s umelou trávou, mesto upravilo tak, aby svietili na bežeckú 
dráhu. „Boli veľmi málo využívané, preto sme sa rozhodli tie-
to reflektory vymeniť za také, ktoré sú so špeciálnou optikou  
a je možné ich otáčať. V súčasnej dobe sú otočené na bežec-
kú dráhu. Do rozvádzača sme doplnili astrálne hodiny, ktoré 
zabezpečujú, že pri zotmení sa osvetlenie bez zásahu človeka 
samo zapne. Prisvietenie je nastavené do 22:00 hodiny,“ vy-
svetlil Miroslav Kosmeľ, vedúci odboru dopravy, miest. hosp. 
a cest. ruchu MsÚ. Z finančných prostriedkov výboru Brezo-
vec mesto realizovalo aj ďalší svetelný bod. Piaty reflektor 
odteraz osvetľuje najtmavšiu časť dráhy.

redakcia; foto: redakcia
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