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ROZPOČET MESTA NA ROK 2018
—

Vo štvrtok 1. februára sa zišli poslanci na rad-
nici na mimoriadnom rokovaní mestského 
zastupiteľstva. Hlavným bodom programu 
bolo schválenie rozpočtu mesta Dolný Kubín 
na rok 2018. Materiál sa im na stôl dostal už 
po druhýkrát po tom, čo ho ešte minulý rok  
v decembri neschválili. 

Poslancom sa vtedy nepáčil spôsob jeho 

tvorby i prezentácie a volali po väčšej ko-
munikácii a participácii na rozpočte. Po 
viacerých rokovaniach, poslaneckých ná-
vrhoch, úpravách v rozpočte a dohode 
medzi vedením mesta a poslancami do-
stal najdôležitejší dokument mesta zelenú. 
Všetci poslanci ho jednomyseľne schválili. 
Rozpočtové provizórium je tak po mesiaci 
minulosťou. 

 Mesto Dolný Kubín plánuje v roku 
2018 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, 
pričom celkové príjmy aj výdavky sú naplá-
nované v objeme 15 836 261 eur. Radnica 
predpokladá, že by tento rok v rámci bež-
ných príjmov malo do rozpočtu pribudnúť 
14 009 486  eur, a to vrátane príjmov roz-

01 Rozšíriť existujúcu cyklotrasu medzi 
Trstenou a Nowym Targom o ďalšie 

úseky je cieľom spoločného projektu s náz-
vom „Na bicykli za kultúrnym a prírodným 
dedičstvom pohraničného regiónu“, ktorý 
realizuje od júna 2017 naše mesto.

02 Dolný Kubín navštívil majster sveta 
v mestských zjazdoch na bicykli Filip 

Polc. Spolu s Janou Vasovou prišli v mene 
svojej spoločnosti mestu ponúknuť možnosť 
vybudovania pumptrackového areálu. Pove- 
rila ich k tomu Nadácia KIA Motors Slovakia.

03 Pri príležitosti 50. výročia od tra-
gickej udalosti, ktorá sa odohrala 

na Kubínskej holi, zorganizoval Horolezecký 
klub JAMES Dolný Kubín v spolupráci s mes-
tom a horskou záchranou službou v piatok  
19. januára spomienkové podujatie.

Foto: Peter Ilčišin

pokračovanie na 2. strane  »
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počtových organizácií a prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu. Kapitálové príjmy sú na 
rok 2018 rozpočtované v objeme 755 480 
eur. Podľa slov hlavného kontrolóra Petra 
Floreka rozpočet mesta Dolný Kubín na 
rok 2018 v takomto zložení s predpoklada-
ným množstvom finančných prostriedkov 
a ich určením predstavuje nástroj, ktorý 
mestu umožňuje tentoraz nielen fungova-
nie,  ale  obsahuje  v sebe  aj prvky  obnovy  
a mierneho  rastu. Takto  schválený  rozpo-
čet umožňuje  lepšiu údržbu majetku ako  
v minulom roku.
 Rozpočet bežných výdavkov sa-
mosprávy na rok 2018 predstavuje sumu 
13 550 617 eur. Ich súčasťou sú aj výdav-
ky rozpočtových organizácií. Na rok 2018 
sú kapitálové výdavky schválené vo výške  
1 927 632 eur a podmienené sú napl-
nením kapitálových príjmov z predaja 
pozemkov v celkovej výške 755 480 eur  
a zostatkom na účte rezervného fondu 
k 31. decembru 2017 minimálne v sume 
499 000 eur. V aktuálnom roku sú výdav-
kové operácie rozpočtované vo výške  

358 012 eur a ich použitie je spojené so 
splácaním úverov mesta Dolný Kubín.
 Samospráva sa aj tento rok roz-
hodla najviac peňazí investovať do  ko-
munikácií. Do stavebno-technickej úpra-
vy križovatky na Aleji slobody vrátane 
odbočovacieho pruhu na sídlisko Bre-
zovec, chodníka, odvodnenia, osvetlenia  
a dopravného značenia investuje 350 000 
eur. Celková suma však bude spresnená 
po zhotovení projektovej dokumentácie  
a po verejnom obstarávaní. Ďalšou investí-
ciou mesta sú inžinierske siete pre IBV 
Brezovec, kde by malo z rozpočtu mesta 
smerovať takmer 150 000 eur. Začiatok 
prác je naplánovaný v letných mesiacoch 
2018. Rovnakú sumu chce mesto vyčleniť 
na stavebné úpravy križovatky Kňažskej, 
Mládežníckej a Komenského ulice. Re-
konštrukciou prejde tiež jedna z hlavných 
miestnych komunikácií na sídlisku Brezo-
vec s plánovaným výdavkom 195 000 eur, 
kde sa počíta aj s kompletnou výmenou 
asfaltového povrchu.
 Samospráva sa aj tento rok za-

viazala v oblasti športu investovať 60 000 
eur do letného štadióna na ďalšiu etapu 
rekonštrukcie priestorov. Dolnokubínski 
poslanci schválili aj 65 000 eur na výstavbu 
športových zariadení. Na  rozšírenie  cinto-
rína pri dome smútku na Malom Bysterci 
radnica použije 30 000 eur. Mesto tento 
rok investuje  finančné prostriedky aj na 
rekonštrukciu domu smútku a schodov  
v mestskej časti Mokraď.  Ďalších 200 000 
eur bude smerovať do obnovy materských, 
základných a základných umeleckých škôl. 
Do rozpočtu sa dostali aj financie na dvoch 
nových príslušníkov Mestskej polície, ktorí 
budú v teréne a jedného pracovníka chrá-
nenej dielne, ktorý bude obsluhovať kame-
rový systém. 
 O všetkých investičných akciách 
Vás budeme počas celého roka podrobne 
informovať. Kompletný, jeden a pol hodi-
nový záznam z mimoriadneho mestského 
zastupiteľstva si môžete pozrieť v archíve 
na našej webovej stránke www.tvdk.sk.

redakcia

CYKLOTRASA BY MALA BYŤ HOTOVÁ DO KONCA OKTÓBRA
—
Rozšíriť existujúcu cyklotrasu medzi Trste-
nou a Nowym Targom o ďalšie úseky je 
cieľom spoločného projektu s názvom „Na 
bicykli za kultúrnym a prírodným dedičst-
vom pohraničného regiónu“, ktorý realizu-
je od júna 2017 mesto Dolný Kubín spolu  
s mestami Trstená, Zakopané, obcami 
Liesek, Hladovka, Suchá Hora a Gminami 
Poronin, Czarny Dunajec, Koscielisko a s far-
nosťou Trstená.

Financovanie zabezpečuje Európsky fond 
regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR 
v rámci Programu cezhraničnej spoluprá-
ce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 
– 2020. „Vďaka partnerstvu vzniknú nové 
úseky na poľskej strane a tiež pribudne 
1,5 kilometra cyklotrasy priamo v Dolnom 
Kubíne. Úsek cyklotrasy medzi Trstenou  
a Suchou Horou je doplnený vodorovným, 
zvislým značením a mobiliárom. Súčasťou 
projektu je rekonštrukcia krypty Kostola 
sv. Martina v Trstenej, ktorá je už hotová, 
vytvorenie spoločnej cyklomapy a niekoľ-
ko spoločných cezhraničných podujatí,“ 
povedala hlavná koordinátorka projektu 
Beáta Valeková. 
 Mesto Dolný Kubín aktuálne za-
bezpečuje proces verejného obstarávania 
na zhotoviteľa diela. Po jeho ukončení sa 
začne s realizáciou stavebných prác. Dol-
nokubínska radnica v tejto súvislosti pri-
vítala v stredu 24. januára 2018 všetkých 
partnerov projektu s cieľom zanalyzovať 
vecný a finančný postup jeho realizácie 

od začiatku do konca roka 2017. V úvode 
stretnutia hlavná koordinátorka projektu 
Beáta Valeková pripomenula všetky plá-
nované úlohy, ku ktorým sa zaviazali jed-
notliví partneri. 
 Následne odprezentovala plne-
nie úloh, zosumarizovala proces podáva-
nia čiastkových a sumarizačných správ za 
projekt, na základe ktorých vyhodnotila 
finančné plnenie projektu. V prezentácii 
sa Valeková venovala aj žiadostiam part-
nerov o zmeny v projekte či plneniu part-
nerskej zmluvy a povinnosti partnerov  
v oblasti publicity a propagácie projektu. 
 Pri spoločnom rokovaní sa jed-

notliví partneri navzájom informovali  
o problémoch pri realizácii projektu a o ich 
riešení. Taktiež sa dotkli možných kompli-
kácií a rizík vrátane odchýlok a oneskorení 
pri uskutočňovaní úloh naplánovaných na 
rok 2018. Spoločne dospeli k záveru, že 
projekt ukončia v plánovanom termíne do 
konca októbra 2018 a merateľné ukazo-
vatele projektu budú naplnené. Závereč-
ným bodom stretnutia bola prezentácia  
k návrhu spoločnej cyklomapy, ktorá bude 
umiestnená na území každého partnera 
popri spoločnej cyklotrase.

Martin Buzna

Foto: redakcia

Foto: redakcia
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INEKO: MESTO DOLNÝ KUBÍN ZNÍŽILO DLH
—

Mesto Dolný Kubín kontinuálne znižuje 
svoj dlh. Jeho celková výška dosiahla na 
konci roka 2016 hodnotu 24,04 %, čo je  
3 321 992 eur. V nominálnom vyjadrení 
dosiahol pokles dlhu na konci roka 2016 
v prepočte na jedného obyvateľa hodnotu 
157,55 eur, pričom ešte v roku 2015 to bolo 
172,19 eur. 

Vyplýva to z Analýzy finančnej stability  
50. najväčších miest, ktorú tradične v zá-
vere roka zverejňuje Inštitút pre ekono-
mické a sociálne reformy (INEKO) v spolu-
práci s Ministerstvom financií Slovenskej 
republiky. „Myslím si, že aj tieto výsledky 
sú dôkazom toho, že sa mestu Dolný Ku-
bín darí. Okrem toho, že sa nám podari-
lo v roku 2016 výrazne znížiť dlh mesta, 
v tomto roku sme zároveň realizovali aj 
množstvo investičných akcií, ktoré určite 
zlepšili život obyvateľom. Očakávame, že 
za rok 2017 bude dlh mesta ešte nižší,“ 
povedal Roman Matejov, primátor mesta. 
 Vo výsledkoch hodnotenia hos-
podárenia miest, obcí a územných celkov 
za rok 2016 mestu Dolný Kubín priná-
leží miesto v desiatke „skokanov roka“, 
teda miest, ktoré najlepšie hospodária  
a znižujú dlh. „Pozíciu miest s najlepším fi-
nančným zdravím potvrdili ku koncu roka 
2016 Nové Mesto nad Váhom a Dubnica 
nad Váhom. Spomedzi veľkých miest sú 
naopak na tom nie najlepšie Senica a Bra-
tislava, ktorú ťahá dole magistrát a mest-
ská časť Devín,“ konštatuje Matej Tunega, 
analytik inštitútu. 
 INEKO skúmalo celkové finančné 
zdravie miest, obcí a územných celkov. 
Teda to, ako vedia hospodáriť, šetriť či 
včas splácať svoje záväzky. Medzi päť uka-
zovateľov, ktoré skúmalo, patria napríklad 

celkový dlh, dlhová služba, záväzky neu-
hradené 60 a viac dní po lehote splatnos-
ti, okamžitá likvidita a základná bilancia. 
INEKO hodnotí samosprávy na stupnici 
od 0 do 6. 
 Dolný Kubín dosiahol v skóre fi-
nančného zdravia hodnotu +4,83, pričom 
hodnoty nad 3 naznačujú, že mesto je 
prevažne zdravé. Finančnú stabilitu opi-
suje práve dosiahnuté skóre, čím vyššie 
skóre, tým lepší výsledok pre mesto.
 O finančnej kondícii samospráv 
dokážu dobre vypovedať aj ďalšie uka-
zovatele, hoci ich konkrétne plnenie na 
nejakej úrovni zákon nevyžaduje. Najza-
ujímavejším z nich je bilancia bežného 
účtu, ktorá sleduje, ako samospráva do-
káže vykrývať svoje bežné výdavky z bež-
ných príjmov (t.j. prevažne z daňových 
a nedaňových príjmov). Ku koncu roku 
2016 malo mesto Dolný Kubín podľa ana-
lýzy INEKO bilanciu +10,43 %. „Platí, že 
čím väčší prebytok dokáže samospráva 
pri svojom bežnom hospodárení vytvoriť, 
tým väčší priestor jej vznikne na zveľaďo-
vanie svojho majetku. Práve tento preby-
tok totiž predstavuje prostriedky, ktoré 
samospráve každý rok ostanú a o ktorých 
môže vedenie samosprávy ďalej rozhodo-
vať,“ vysvetlil Tunega.

Martin Buzna

ZMENA REŽIMU PARKOVANIA NA ALEJI SLOBODY
—
Mesto Dolný Kubín na základe analýzy stavu 
dopravy v meste a príslušných uznesení 
mestského zastupiteľstva pristúpilo s plat-
nosťou od 01.06.2016 k regulácii statickej 
dopravy v centre mesta. Stanovenými cieľmi 
regulácie bolo zvýšenie obrátkovosti existu-
júcich parkovacích miest, vytlačenie dlhodo-
bo parkujúcich motorových vozidiel z centra 
mesta a v neposlednom rade zlepšenie do-
pravnej situácie. 

V súlade s projektovou dokumentáciou 
statickej dopravy v centre mesta boli na 
Aleji slobody realizované parkovacie mies-
ta pre pozdĺžne státie v časti od autobu-
sovej zastávky pri Sociálnej poisťovni sme-
rom k odbočke na Ulicu Samuela Nováka 
v počte 12 parkovacích miest. Tieto boli 
prerozdelené v pomere 5 parkovacích 
miest vyhradených pre rezidentské par-
kovanie a 7 parkovacích miest vyhrade-
ných pre platené parkovanie. 
 Na základe požiadaviek občanov 
s trvalým pobytom v tejto lokalite a po 

prehodnotení dopravnej situácie mesto 
Dolný Kubín ako prevádzkovateľ parko-
vacieho systému v termíne od 1.2.2018 
sprístupnilo všetky tieto parkovacie mies-
ta (12 parkovacích miest) do režimu re-
zidentského parkovania, t.j. pre potreby 
parkovania občanov s trvalým pobytom  
v zóne regulovaného parkovania. 
 Pre potreby občanov využívajú-

cich platené parkovanie budú v tejto loka-
lite slúžiť parkoviská pri Slovenskej pošte, 
parkovisko na Aleji slobody - šikmé státie 
a parkovisko za reštauráciou Marína. Tie-
to sú v súčasnosti obsadzované na 45% 
ich celkovej parkovacej kapacity. 

odbor dopravy, miestneho hospodárstva 
a cestovného ruchu MsÚ DK

Foto: MsÚ DK

Foto: redakcia
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REKONŠTRUKCIA RADNICE SA POSÚVA
—
Od začiatku júna minulého roka prechádza 
rekonštrukciou nová budova Mestského 
úradu v Dolnom Kubíne. Cieľom rekonšt-
rukcie je predovšetkým nadstavba časti ob-
vodového plášťa a zmena geometrie časti 
strechy, zníženie energetickej náročnosti 
budovy, výmena vnútorných osvetľovacích 
telies, či inštalácia zariadení pre aktívnu 
výmenu vzduchu budovy prostredníctvom 
rekuperácie. 

Celková vynaložená investícia do rekon-
štrukcie je k dnešnému dňu 221 508,15 
eur, čo predstavuje zdroje z Európskej 
únie, štátneho rozpočtu a povinné spo-
lufinancovanie a neoprávnené náklady 
projektu. „Z dôvodu nepriaznivých klima-
tických podmienok, ktoré neumožňujú 
dokončenie prác na vonkajších častiach 
budovy do stanoveného času, sa termín 
odovzdania stavby upravil do konca mája 
2018. Taktiež sa termín posunul z dôvo-
du rozdielov medzi vypracovanou projek-
tovou dokumentáciou a skutočnosťami, 
ktoré boli zistené počas realizácie prác. 
Sankcie za prípadné porušenie zmluv-
ných podmienok sú zakotvené v zmlu-
vách o dielo,“ povedal Pavol Starek, vedúci 
odboru výstavby a život. prostredia MsÚ.

Počas šiestich mesiacov sa menil vzhľad 
radnice. Stavbári urobili nové ústredné 
vykurovanie, rozvody vzduchotechniky, 
nové svietidlá a podhľady. Taktiež  boli 
vymenené okná, zateplený obvodový  
a strešný plášť. Zároveň bola vybudovaná 
aj nadstavba na časti objektu. „Potrebné 
je ešte vyspravenie okenných a dverných 
ostení, nadpraží a parapetov, ale predo-
všetkým dokončenie prác na vonkajších 
častiach budovy: realizácia finálnej povr-
chovej úpravy fasády budovy, osadenie 
klampiarskych prvkov, bleskozvodu, vy-
úsťujúcich prvkov vzduchotechniky, osa-
denie vstupných dverí a garážových brán, 
osadenie striešky nad vstupom do bu-
dovy, označenie názvu budovy, osadenie 
erbu mesta na fasádu objektu,“ spresnil 
Starek.
 Plánovaný termín dokončenia 
prác musel byť posunutý kvôli objektív-
nym príčinám, ktoré nastali pri realizácii 
rekonštrukcie. „Mesto z uvedených dô-
vodov požiadalo Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej republiky ako ra-
diaci orgán o predĺženie termínu realizá-
cie projektu. Ministerstvo žiadosti mesta 
vyhovelo a umožnilo tým realizovať práce 
na stavbe aj v priebehu roku 2018,“ vy-

svetlila Beáta Valeková, projektová mana-
žérka MsÚ.
 Mesto Dolný Kubín podpísalo vo 
februári 2017 zmluvu s Ministerstvom ži-
votného prostredia Slovenskej republiky 
o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku na realizáciu projektu s názvom 
Zníženie energetickej náročnosti budo-
vy Mestského úradu Dolný Kubín, ktorý 
mesto predložilo ešte začiatkom roka 
2016. Pôvodná predpokladaná hodnota 
projektu bola 436.175,77 eur s DPH. Na 
základe procesu verejného obstaráva-
nia sa ju samospráve podarilo znížiť na 
277.800,- eur s DPH.

Martin Buzna

DOLNÝ KUBÍN JE V HRE O PUMPTRACKOVÉ IHRISKO
—

Dňa 21. decembra 2017 navštívil Dolný 
Kubín majster sveta v mestských zjazdoch na 
bicykli Filip Polc. Spolu s Janou Vasovou priš-
li v mene svojej spoločnosti mestu ponúknuť 
možnosť vybudovania pumptrackového 
areálu. 

Poverila ich k tomu Nadácia KIA Motors 
Slovakia (nadácia), ktorá vyhľadáva vhodné 
lokality na realizáciu takýchto areálov na 
území Žilinského samosprávneho kraja. 
Nadácia v súčasnosti dokončuje areál v Ži- 
line a ďalší plánuje v kraji vybudovať do 
konca roka 2019. Samospráva poskytne 

vhodný pozemok a zabezpečí spracova-
nie projektovej dokumentácie, samotnú 
výstavbu zafinancuje a zrealizuje nadá-
cia. Primátor Roman Matejov prejavil na 
stretnutí o takéto športovisko veľký záujem 
a verí, že si nadácia vyberie práve naše 
mesto. 
 Pumptracková dráha je vyasfal-
tovaný ovál s terénnymi nerovnosťami  
a klopenými zákrutami, kde je pri jazde po-
trebné prísť na spôsob využívania zotrvač-
nej energie a len vďaka nej pri prejazde vĺn 
a zákrut zrýchľovať. Na jazdu možno využiť 
bicykel, kolobežku, skateboard či kolies-

kové korčule, pričom areál môžu využívať 
všetky vekové skupiny obyvateľov. Je vhod-
ný aj na doplnenie fyzickej kondície a zlep-
šenie stability pre aktívnych športovcov.
 V podmienkach Dolného Kubína 
je na výstavbu areálu potrebný pozemok  
o rozmeroch cca 50 x 30 m, podľa mož-
ností na rovine a v blízkosti obytných bu-
dov. Po obhliadke viacerých lokalít boli ako 
najvhodnejšie navrhnuté dva pozemky: 
jeden na Okružnej ulici, na ktorom je dnes 
trávnaté športové ihrisko medzi budovou 
garáží a bývalou reštauráciou „U zelenej 
lipy“. Druhý sa nachádza na sídlisku Brezo-
vec v areáli bývalej Základnej školy Nemoc-
ničná, na mieste amatérsky vybudovanej 
provizórnej cyklistickej dráhy.
 Podľa vyjadrenia zástupcov spo-
ločnosti sú obidva pozemky na vybudo-
vanie areálu približne rovnako vhodné. 
Do konečnej správy pre nadáciu, pokiaľ  
s tým budú súhlasiť zástupcovia dotknu-
tých bytových domov, chce preto mesto 
Dolný Kubín navrhnúť alternatívu s obidvo-
mi pozemkami. Veríme, že sa šťastie usme-
je práve na nás.

Vladimír Adamec

Foto: redakcia

Foto: Nadacia KIA Motors Slovakia
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NOVÉ BODY VEREJNÉHO OSVETLENIA 
—

Dolnokubínska samospráva ešte koncom 
minulého roka rekonštruovala a moder- 
nizovala verejné osvetlenie. Dôvodom prác 

bolo zvýšenie bezpečnosti občanov. Mes-
to zrealizovalo celkovo päť nových trás  
s osvetľovacími bodmi na báze led svietidiel.

Rozšírenia verejného osvetlenia pri gará-
žach v celkovom počte šesť svietidiel a štyri 
reflektory sa dočkala Ulica Martina Hattalu. 
Nové osvetlenie bolo realizované aj v uličke 
k cintorínu v mestskej časti Medzihradné. 
Na tomto mieste sa práce týkali ôsmich ku-
sov svetelných bodov. 
 Modernejšie osvetlenie dostal aj 
chodník pri obchodnom dome Tesco, kde 
je päť nových svietidiel a došlo aj k výmene 
štyroch svietidiel nahrádzajúcich pôvodné 

sodíkové svietidlá lemujúce chodník ku 
kruhovému objazdu pri Všeobecnej zdra-
votnej poisťovni. Rozšírené verejné osvet-
lenie je aj na chodníku na Ulici dukelských 
hrdinov na Brezovci. Tu pribudlo jedno 
kompletné svietidlo. Nové osvetlenie má 
aj detské ihrisko Žihadielko na Brezovci. 
Osvetľujú ho tri nové svietidlá a nechýba 
ani doplnenie svietidla o nový výložník. 
 S prácami na rozšírení verejné-
ho osvetlenia sa začalo v novembri 2017. 
Všetky činnosti boli ukončené v decembri 
minulého roka.

redakcia

PELHŘIMOV JE NAŠIM PARTNERSKÝM MESTOM UŽ 50 ROKOV
—
Počas posledného januárového víkendu sa 
po pätnástykrát udeľovali v pelhřimovskom 
Kultúrnom dome Ceny mesta Pelhřimov 
osobnostiam a firmám, ktoré pozitívne 
ovplyvnili dianie v meste a prispeli k jeho 
propagácii. 

Súčasťou slávnostného večera v part-
nerskom meste Dolného Kubína bola 
aj oslava 50. výročia partnerstva medzi 
Pelhřimovom a Dolným Kubínom, ktorej 
sa zúčastnili aj predseda senátu Parlamen-
tu Českej republiky Milan Štěch, primátor 
Pelhřimova František Kučera a vedenie 
mesta na čele s primátorom Romanom 
Matejovom.
 Primátor mesta Pelhřimov Fran-
tišek Kučera vo svojom príhovore pripo-
menul, že tento rok je významný niekoľký-
mi výročiami. Jedným z nich je rozdelenie 
spoločnej republiky a následný vznik dvoch 
samostatných štátov pred 25-rokmi. „Som 
veľmi rád, že aj keď sa naše štáty rozdelili, 
naše partnerstvo trvá stále. Veľmi si to vá-

žim a myslím, že toto partnerstvo v posled-
ných rokoch naberá na intenzite,“ podotkol 
Kučera. Pelhřimov je okresné mesto na 
juhovýchode Čiech v kraji Vysočina. Prvá 
písomná zmienka o spolupráci s Dolným 
Kubínom sa datuje už 20. augusta 1968  
a práve tento rok uplynie 50. výročie spo-
lupráce.
 Pri tejto príležitosti odovzdal pri-
mátor mesta Roman Matejov a viceprimá-
tor Jozef Šimek zástupcom Pelhřimova pa-
mätné listy. Doterajšiu spoluprácu medzi 
oboma mestami bude pripomínať umelec-
ká drevorezba, ktorú odovzdalo vedenie 
mesta s prianím, nech dobrá spolupráca  
s Pelhřimovom trvá aj naďalej. „Je mi obrov-
skou cťou, že dnes v tento slávnostný deň 
vám môžem odovzdať úprimný a srdečný 
pozdrav z Oravy, z mesta Dolný Kubín, kto-
ré už päťdesiat rokov spolupracuje s vaším 
krásnym mestom Pelhřimov. Mnohí z tých, 
ktorí túto spoluprácu začínali, už nie sú 
medzi nami. Patrí im veľká vďaka, že toto 
partnerstvo pred mnohými rokmi začali.  

Z viacerých pracovných vzťahov sa stali dl-
horočné priateľstvá, ktoré trvajú dodnes, 
čo je pre nás povzbudzujúce a motivujúce,“ 
povedal Roman Matejov. 
 Vedenie mesta Dolný Kubín oce-
nilo pamätným listom aj bývalého dlhoroč-
ného starostu Pelhřimova Leopolda Bam-
bulu a riaditeľa Kultúrnych zariadení mesta 
Pelhřimov Martina Eclera.

Petr Přibyl,  šéfredaktor Pelhřimovských novín.
Redakčne upravené

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU INFORMUJE
—
V meste Dolný Kubín v poslednom obdo-
bí dochádza v dennej dobe ku zvýšenému 
nárastu krádeží vlámaním do bytov na 
rôznych sídliskách mesta (hlavne na sídlis-
ku Brezovec), kde páchateľ po vniknutí do 
bytu (vypáčení zámku na vchodových dve-
rách), z bytu odcudzí rôzne hodnotné veci 
- šperky, elektroniku, peniaze a pod. 
 Žiadame preto občanov, aby ve-
novali zvýšenú pozornosť cudzím osobám, 
ktoré sa pohybujú vo vchode ich bytovky 

resp. v jeho blízkosti, tiež motorovým vo-
zidlám a ich posádke a v prípade akého-
koľvek podozrenia ihneď telefonicky kon-
taktovali políciu na bezplatnom tel. č. 158  
a žiadali o vyslanie hliadky polície na preve-
renie. Ďalej žiadame občanov, aby zamyka-
li vchod bytovky a nepúšťali do vchodu ne-
známe osoby bez toho, aby sa presvedčili, 
o koho ide.

mjr. Gabriel Líška, 
riaditeľ obvodného oddelenia PZ DKFoto: redakcia

Foto: Petr Přibyl

Foto: redakcia
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OPÄŤ  MÔŽEME VYHRAŤ DETSKÉ IHRISKO ŽIHADIELKO
—
Dolnokubínska radnica sa tento rok opäť 
zapojila do úspešného projektu Lidl ihrisko 
Žihadielko, kde môže vyhrať nové detské 
ihrisko. Stačí, ak budú obyvatelia Dolného 
Kubína hlasovať od 15. januára do 28. feb- 
ruára 2018 na internetovej stránke www.zi-
hadielko.sk. Ak by mesto Dolný Kubín uspelo 
v súťaži, nové ihrisko by vyrástlo v mestskej 
časti Bysterec.

„Hlasovanie začalo v pondelok 15. janu-
ára od 9:00 hodiny a skončí 28. februára 
o 23:59:59 hodine. Naše mesto je prira-
dené do piatej kategórie - víťazi 2016  
a 2017. Preto by sme chceli vyzvať oby-
vateľov mesta, školy, škôlky, detské centrá 

a všetky inštitúcie v meste, aby podpori-
li náš projekt,“ povedala Beáta Valeková, 
projektová manažérka MsÚ.
 Široká verejnosť môže hlasovať 
prostredníctvom vyššie uvedenej webo-
vej stránky. Každý hlasujúci môže v čase 
konania hlasovania odovzdať maximálne 
dva hlasy v jeden kalendárny deň a to 
kombináciou dvoch spôsobov. Jeden hlas 
odovzdá hlasujúci tak, že podľa inštrukcií 

uvedených na webovej stránke si vyberie 
jedno mesto z hlasovacej mapy, ktorému 
chce svoj hlas odovzdať, klikne na políčko 
„HLASUJ“. Druhý hlas môže získať a odo-
vzdať prostredníctvom zapojenia sa do 
online hry „Uletená Maja“, v ktorej je úlo-

hou hráča preletieť s včielkou Majou ur-
čenú minimálnu vzdialenosť. Ak hlasujúci 
preletí stanovenú minimálnu vzdialenosť, 
získa možnosť hlasovať. Hlas odovzdá klik-
nutím na políčko „HLASUJ“ po úspešnom 
odohraní hry a pripočítaný bude mestu, 
ktorému hlasujúci odovzdal hlas pri jeho 
predchádzajúcom hlasovaní.
 „Novinkou tohtoročnej súťaže je, 
že sa mohli do súťaže prihlásiť aj mestá, 
ktoré Žihadielko získali v rokoch 2016 
alebo 2017. Organizátori súťaže pre nich 
vytvorili jednu samostatnú kategóriu,“ vy-
svetlila Valeková. Do projektu boli zarade-
né len tie mestá, ktoré v termíne do 31. de- 
cembra 2017 potvrdili, že disponujú 
vhodným pozemkom pre realizáciu det-
ského ihriska. 
 Tento rok sa mohlo uchádzať  
o ihrisko 104 miest v piatich kategóriách, 
ktoré boli rozdelené podľa počtu obyvate-
ľov, aby mal každý rovnakú šancu. Do pro-
jektu sa nakoniec zapojilo 74 miest. Každá 
kategória získa vždy dve ihriská. Minulý 
rok sa cez projekt podarilo spoločnosti 
Lidl postaviť ďalších 10 ihrísk Žihadielok 
v 10-tich mestách. Na Slovensku tak od 
roku 2016 pribudlo 20 Žihadielok v celko-
vej hodnote 1 740 000 eur. Mestu Dolný 
Kubín sa ho podarilo získať hlavne vďaka 
hlasom všetkých občanov mesta, keď pro-
jekt získal 198 419 hlasov, čo bol druhý 
najväčší počet hlasov.

redakcia

NAJOBĽÚBENEJŠIE DETSKÉ MENÁ V ROKU 2017
—
Nadišiel nový rok a s ním aj tradičné zhod-
notenie toho uplynulého. Pripravili sme 
preto pre Vás rebríček najobľúbenejších  
a najpoužívanejších mien pre novorodencov 
v Dolnom Kubíne. Rovnako Vám prinášame 
aj zaujímavé informácie ohľadom počtu 
občanov nášho mesta.

Príjemné starosti s výberom mena pre svo-
je dieťa malo opäť mnoho rodičov. V roku 
2017 sa v našom meste narodili o 2 deti 
viac ako v minulom roku. Išlo presne o 185 
detí, z toho 99 chlapcov a 86 dievčat. Kým 
zoznam mien pre chlapcov ostal podobný 
ako v roku 2016, v dievčenskom nastala 
väčšia zmena. Pri výbere mien dominovala 
Ema. Za ňou je na druhej priečke Karolína 
a Lea. Rodičia si zvolili aj mená ako Sofia, 
Simonka, Paulína a Sára. Medzi chlapčen-
skými menami najviac rezonuje Tomáš  
a Matej. Rodičia dali svojim synom aj mená 
Dávid, Marek, Samuel či Jakub a Lukáš. 

 Niektorí Dolnokubínčania na-
rodení v uplynulom roku zrejme svojich 
menovcov len tak ľahko nestretnú. Rodičia 
siahali aj po netypických menách. Fantá-
zii sa medze nekladú, čo dokazuje aj fakt, 
že dnešné deti už nenosia len mená po 
svojich rodičoch. Tí sa nechali inšpirovať 
zahraničnými kalendármi. Stretnete tak 
dievčatá, ktoré sa volajú Carla, Jazminka 
Terezka, Larisa, Melany, Mona, Tamia, Zara 
Tempera či Natally Vivien. Rovnako neza-
ostávajú ani chlapci. Aj tí sa pýšia netra-
dičnými menami. Do zoznamu tak pribudli 
mená ako Jonáš, Krištof, Vojtěch, Benjamín, 
ale i Maxim a Alexej. 
 Rok 2017 so sebou priniesol aj 
145 uzavretých manželstiev, čo je o 17 viac 
ako v roku 2016. V štatistike rozvodov fi-
guruje údaj 54 a v kolónke úmrtí číslo 155 
(75 žien, 80 mužov). V uplynulom roku sa 
z nášho mesta odsťahovalo 352 ľudí a tr-
valý pobyt si u nás prihlásilo 223. V rám-

ci Dolného Kubína sa ich presťahovalo 
287. Kým v roku 2016 malo naše mesto 
18 536 občanov, k 31. decembru 2017 to 
bolo presne 18 466, konkrétne 9 545 žien  
a 8 921 mužov. 

redakcia

Foto: redakcia

Foto: Lidl

naše deti
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UPLYNULO 50 ROKOV OD TRAGICKÉHO PÁDU LAVÍNY
—
Pri príležitosti 50. výročia od tragickej udalos-
ti, ktorá sa odohrala na Kubínskej holi 16. ja-
nuára 1968 zorganizoval Horolezecký klub 
JAMES Dolný Kubín v spolupráci s mestom 
Dolný Kubín a horskou záchranou službou 
v piatok 19. januára spomienkové podujatie 
a večerný výstup s následným pietnym aktom 
pri Pamätníku obetiam lavíny nad Chatou 
Kubínska hoľa.

„Tohtoročné spomienkové podujatie sa 
koná na 50. výročie tejto tragickej udalosti. 
Okrem zástupcov mesta sa na spomienke 
zúčastnilo aj vedenie Elektrotechnickej fa-
kulty Vysokého učenia technického v Brne. 
Pamätník je umiestnený približne 300 met-
rov nad Chatou Kubínska hoľa v lesnom 
poraste, kde sa nachádza šesť obrovských 
žulových kameňov s menami ľudí, kto-
rí stratili to najcennejšie – život. V pozadí 
žulových kameňov sú drevené samorasty, 
ktoré sa týčia do neba a pripomínajú uda-
losť, ktorá sa tam odohrala,“ vysvetlil Patrik 
Bartoška, jeden z členov dolnokubínskeho 
horolezeckého klub JAMES. 
 Účastníci spomienkového aktu 
položili veniec a zapálili sviečky k Pamät-
níku obetiam lavíny. Ako dodal Bartoška, 
takto symbolicky si chceli účastníci spo-
mienky uvedomiť krehkosť ľudských ži-
votov uprostred väčšinou mlčiacich hôr, 

ktoré však vedia prehovoriť svojou veľkou 
silou. „Tragédia, ktorá sa odohrala pred 
50 rokmi na Kubínskej holi zasiahla nielen 
rodinných príslušníkov, ktorí prišli po páde 
lavíny o milované osoby, ale aj samotnú 
fakultu, ktorá prišla o študentov. Pochopi-
teľne sa to podpísalo aj pod celkové vedo-
mie mesta Dolný Kubín, keďže išlo o naozaj 
smutnú udalosť, ktorá mimoriadne za-
siahla celé bývalé Československo, nielen 
mesto a región Oravy,“ doplnil Roman Ma-
tejov, primátor mesta. Súčasťou podujatia 
bolo aj prijatie zástupcov Elektrotechnic-
kej fakulty Vysokého učenia technického 
v Brne na radnici v Dolnom Kubíne.
 Predpoludním pred päťdesiatimi 
rokmi sa Dolný Kubín stal svedkom jednej 
z najväčších snehových katastrof na Ku-
bínskej holi a v Československu. Približne 
o 10:15 hodine dopoludnia sa uvoľnila vo 
výške 1320 metrov lavína, ktorá bola široká 
približne 500 metrov a hrubá 2,5 metra. 
Stovky ton snehu sa rútilo dolu svahom 
stokilometrovou rýchlosťou. Lavína lámala 
stromy, vytrhávala skaly, zničila vlek a brala 
so sebou všetko, čo jej prišlo do cesty. Sne-
hová masa prešla viac ako jeden kilometer 
a zastavila sa približne 600 metrov pod 
chatou. Pod nánosom snehu ostalo spo-
lu 53 lyžiarov, študentov Elektrotechnic-
kej fakulty Vysokého učenia technického 

v Brne, ktorí mali v tom čase na Orave ly-
žiarsky výcvik. Ťažko zranených bolo osem 
študentov, traja utrpeli ľahké zranenie, 
šiesti v lavíne zahynuli. Neľútostné počasie 
skomplikovalo aj záchrannú akciu. Pomoc 
študentom prišla neskôr, pretože deň 
pred tragédiou sa dolinou prehnala vích-
rica a telefonické spojenie bolo nefunkčné. 
Záchranárov privolali dvaja študenti, kto-
rých poslal inštruktor do najbližšej dediny 
(dnešná mestská časť Dolného Kubína 
Záskalie). Prvého zraneného podľa žijúcich 
pamätníkov odviezli do ružomberskej ne-
mocnice približne po deviatich hodinách, 
posledného po šestnástich hodinách. Na 
svahu zahynuli Miloš Kalabis, Miloslav Zika, 
Zdeněk Mikulica, Marie Fialová, Milan Hav-
ránek a Petr Navrátil.

redakcia

ROK VÝZNAMNÝCH VÝROČÍ 
—
Rok 2018, tak ako každý rok, ktorý sa končí os-
mičkou, je na Slovensku bohatý na významné 
výročia (100 rokov od konca prvej svetovej 
vojny, 80 rokov od podpísania Mníchovskej 
dohody, 70. výročie Februárového prevra-
tu či 25. výročie vzniku Slovenskej repub-
liky). V tomto článku sa chceme zamerať 
na dve okrúhle výročia, ktoré sa v minulosti 
závažným spôsobom dotkli aj života nášho 
mesta a jeho obyvateľov. 

V tomto roku uplynie 100 rokov od zalo-
ženia spoločného štátu Čechov a Slovákov. 
Československá samostatnosť bola vyhlá-
sená 28. októbra 1918 v Prahe, Slovensko 
prijalo prehlásenie o pripojení sa k nové-
mu štátu tzv. Martinskou deklaráciou dňa 
30.10.1918 v Turčianskom Sv. Martine. Za 
dvadsať rokov sa z Československej re-
publiky stala jedna z hospodársky najroz-
vinutejších krajín vtedajšej Európy, ktorej 
rozmach zastavila až druhá svetová vojna. 
K spoločnému štátu sa obidve krajiny vrátili 
aj po skončení vojny, avšak po roku 1948 
už v úplne inom spoločenskom zriadení. 

Pokračovalo vyrovnávanie ekonomických 
rozdielov medzi obidvomi krajinami, z pre-
važne agrárneho Slovenska sa stala prie-
myselne vyvinutá krajina. Spoločný štát Če-
chov a Slovákov nakoniec nevydržal proces 
demokratizácie spoločnosti po roku 1989, 
keď začiatkom roku 1993 došlo k jeho 
rozdeleniu a vzniku dvoch samostatných 
štátov. Spoločný štát splnil svoju historic-
kú úlohu, jeho vznik mal veľký význam pre 
obidva národy. Potvrdením toho je, že aj 
v súčasnosti sú vzťahy medzi Českou a Slo-
venskou republikou príkladom pre mnohé 
iné krajiny.
 V auguste uplynie 50 rokov od 
okupácie Československa armádami Var-
šavskej zmluvy. V šesťdesiatych rokoch mi-
nulého storočia sa zmiernilo medzinárod-
né napätie a postupne sa zlepšovali vzťahy 
so Západom, čo malo za následok narasta-
nie tlaku verejnosti na väčšiu slobodu, re-
formu systému a zrušenie plánovaného 
hospodárstva. Občania, ktorí mali možnosť 
vycestovať na Západ, videli prehlbujúce sa 
rozdiely v životnej úrovni dvoch spoločen-

sko-ekonomických systémov. Na rozdiel 
od bohatej kapitalistickej cudziny u nás 
pretrvával nedostatok spotrebného tova-
ru, bytov, ale aj zasahovanie komunistickej 
strany do života občanov. Prirodzeným dô-
sledkom toho bolo, že za vrcholného pred-
staviteľa komunistickej strany bol zvolený 
predstaviteľ reformného krídla Alexander 
Dubček a zároveň sa začal proces demo-
kratizácie, známy ako „Pražská jar“. To však 
vyvolalo reakciu na strane Sovietskeho zvä-
zu, ktorý sa spolu so spojencami nedokázal 
nečinne prizerať na ohrozenie svojej sféry 
vplyvu. V noci z 20. na 21. augusta 1968 
našu krajinu napadlo vyše 500 000 vojakov 
s asi 6 300 tankami, 2 000 delami a 800 
lietadlami. Nasledovalo obdobie normali-
zácie, počas ktorého sa konzervatívna časť 
komunistickej strany vyrovnávala s tými, 
ktorí podporovali demokratizačné zmeny. 
Komunistický režim u nás dokázal fungo-
vať ešte viac ako dvadsať rokov, ukončila 
ho až Nežná revolúcia v novembri 1989.

Vladimír Adamec

spomíname

Foto: redakcia
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VERNISÁŽ NOVOROČNÝCH VÝSTAV V ORAVSKEJ GALÉRII
—

Kroky všetkých milovníkov umenia smerovali 
vo štvrtok 25. januára do Oravskej galérie. 
Opäť nadišiel veľký deň, keď sa konala 
vernisáž nových výstav. Tentoraz tu svoju 
tvorbu vystavuje oveľa viac umelcov ako zvy-
čajne.

Veľká výstavná sieň patrí v týchto dňoch 
dielam Milana Paštéku. Výstava je v réžii 
tunajšej galérie v spolupráci s partnerskými 
galériami Žilinského samosprávneho kraja. 
Vďaka nim vznikla expozícia pri príležitosti 
20. výročia úmrtia umelca. „Milan Paštéka 
mal na Oravskej priehrade chatu. Často 
sme sa tu stretávali a v našich zbierkach 
máme jeho nádherné diela. Preto sme sa 
rozhodli pripomenúť si toto jubileum. Aby 
sme naplnili veľkú výstavnú sieň, oslovila 
som partnerské inštitúcie v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti ŽSK, a to Kysuckú galériu 
v Oščadnici, Považskú galériu umenia v Ži-
line a Turčiansku galériu v Martine. V spo-
lupráci s týmito galériami tak vznikol nád-
herný konvolút diel, ktoré ohraničujeme 
rokom 1955 až 1998, teda rokom úmrtia 
umelca,“ uviedla Eva Ľuptáková, kurátorka 
výstavy. Milan Paštéka sa radí medzi dô-
ležité osobnosti slovenského výtvarného 
umenia druhej polovice 20. storočia. Jeho 
diela patria medzi skvosty, ktoré môžete 
obdivovať v trvalých expozíciách v Župnom 

dome v Dolnom Kubíne. „Keď už dať poc-
tu človeku, tak rozhodne takému, ktorého 
diela budú ešte dlhé desaťročia slúžiť na 
inšpiráciu a zamyslenie. Milan Paštéka bol 
intelektuálne mimoriadne zdarný človek,“ 
dodala kurátorka výstavy.
 Novými dielami dýcha aj malá vý-
stavná sieň. Tu vystavuje svoju tvorbu až 
päť umelcov, ktorí výtvarne a pedagogicky 
pôsobia v liptovskom regióne, no ich tvor-
ba a význam presahuje regionálne hranice 
a sú tak neodmysliteľnou súčasťou výtvar-
ného umenia na Slovensku. „Sú to autori, 
ktorí reprezentujú rôzne druhy umenia. 

Máme tu maliara, sochára, textilných vý-
tvarníkov či reštaurátora. Ich tvorba je 
rozmanitá, ale aj napriek tomu v ich tvorbe 
môžeme nájsť isté súvislosti. Tou najdôle-
žitejšou veličinou je vzťah k prostrediu, ku 
krajine a k tradícii. V niektorých prípadoch 
je to mapovanie reálnej krajiny, samozrej-
me v maliarskej štylizácii a v inom prípade 
ide o projektovanie krajiny, ktorá je vymys-
lená a fantazijná. Vidieť tu môžete aj men-
tálnu vnútornú krajinu. Svoje diela tu vy-
stavuje Marta Bošelová, Rastislav Biarinec, 
Ján Hrnčiarik, Pavol Rusko a Ján Kudlička. 
Vystavený súbor diel dokumentuje ich 
tvorbu z posledných rokov, tematicky pre-
viazanú s liptovským regiónom. Punc ver-
nisáži nových výstav dodal krst knihy pod 
názvom Zachovanie a pokračovanie rodu 
z pera Igora Krpelána, ktorý je známy ako 
bádateľ a obdivovateľ tradičných foriem 
ľudovej architektúry. Na svojom konte má 
veľké množstvo revitalizácií a rekonštrukcií 
pôvodných objektov ľudovej architektúry. 
Svoje viac ako 30 ročné skúsenosti pretavil 
do knižnej podoby.
 Diela, ktoré dotvárajú priestory 
Oravskej galérie, konkrétne výstavy Mi-
lan Paštéka - Dimenzia ticha a Kontexty - 
vzťahy - súvislosti si môžete pozrieť až do  
8. apríla 2018. 

redakcia

MARTINSKÍ HERCI NA DOLNOKUBÍNSKYCH DIVADELNÝCH DOSKÁCH
—
Milovníci divadla si opäť prišli na svoje. 
V utorok 23. januára si vychutnali pred-
stavenie Kumšt v podaní hercov Slovenského 
komorného divadla Martin. 

Komédia v réžii Petra Mankoveckého je  
o priateľstve troch mužov, o umení a o ne- 

viditeľnej hranici medzi umeleckým maj-
strovstvom a podvodom. Hra je metaforou 
života, priateľstva, rešpektu, ale aj pokry-
teckej morálky s množstvom konvencií. 
Negatívne prejavy však atakujú diváka 
komediálnymi javiskovými prostriedkami, 
predovšetkým textovou a situačnou ko-

mikou či zlomyseľnou a vtipnou absurdi-
tou. Predstavenie Kumšt tak Kubínčanom 
ponúklo inteligentnú zábavu s výborným 
hereckým obsadením. V hre sa predstavil 
František Výrostko, Martin Horňák a Ján 
Kožuch.

redakcia

Foto: redakcia

Foto: redakcia

kultúra
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V MSKS VYSTAVUJÚ UMELCI Z RUŽOMBERKA 
—
Priestory výstavnej siene dotvárajú od stredy 
24. januára diela v podaní ružomberských 
umelcov. Svoju tvorbu tu prezentujú peda- 
gógovia Školy úžitkového výtvarníctva v Ru- 
žomberku. 

Výstava ponúka diela Andrey Mirjanskej 
Nociarovej a Vladimíra Barana. Andrea 
Mirjanská Nociarová pôsobí na oddele-
niach propagačnej grafiky a grafického 
dizajnu. Autorka sa viackrát prezentovala 
sebareflexívnym vyjadrením v maľbe. Už  
v predchádzajúcej tvorbe sa objavovali 
fragmenty figúry, inklinovala skôr k expresi-
vite. Na aktuálnej výstave prezentuje kolek-
ciou grafík, ktoré sú voľným pokračovaním 
predchádzajúcej výstavy Denníka. Andrea 
Mirjanská Nociarová uprednostňuje klasic-
ké grafické techniky, konkrétne suchú ihlu. 
Exprimentuje s podkladovým materiálom 
i samotným spôsobom tlače, ktoré nado-
búdajú charakter autorského prístupu.  
V prezentovanej tvorbe dominujú štylizo-
vané ženské a mužské figúry sprevádzané 
textami a vlastnými postrehmi. Pokračuje  
v línii, kde poskytuje akési osobné denníko-
vé záznamy, ktoré sú reakciou na pozitívne 
a negatívne vplyvy okolia, na ľudí s ktorými 
prichádza do kontaktu. 
 Spolu s Andreou Mirjanskou No-
ciarovou vystavuje aj Vladimír Baran, kto-
rý na ŠÚV vyučuje figurálne kreslenie. Vo 
svojej tvorbe sa zaoberá vytváraním so-
chárskych objektov, pričom výstupom je 
vyabstrahovaný, zjednodušený, elegantný 
a uhladený tvar. Inšpiráciou v jeho tvorbe 

je žena. Autor rád experimentuje s ma-
teriálmi. V súčasnosti však preferuje prá-
cu s kameňom, konkrétne s travertínom  
v komparácii so železom, pričom zvýraz-
ňuje kontrast medzi brúseným, niekedy až 
lešteným povrchom a prirodzenou štruk-
túrou železa a s jej korodujúcim procesom. 
Vladimír Baran sa venuje aj práci s hlinou, 

ktorá sa dá donekonečna pretvárať, čo 
má pre neho svoje výhody aj nevýhody, 
kým pri kameni je to úplne inak. Umelec si 
uvedomuje nezvratnosť tvorivého procesu  
s týmto materiálom, ale zároveň jeho klad-
né vlastnosti. Nepôsobí na neho chladne 

a neživo, je trvácny a odolný. Pokiaľ je so-
cha v exteriéri, akýkoľvek zásah prírodných 
zákonitostí chápe ako podiel na tvorivom 
procese.
 V Dolnom Kubíne môžete do 
tvorby umelcov zo Školy úžitkového výtvar-
níctva nahliadnuť už po druhýkrát. Pred ro-
kom tu bola retrospektívna výstava odboru 

Scénická kostýmová tvorba. Kurátorkou 
aktuálnej výstavy s názvom Na telo je Mária 
Martinková. Expozíciu môžete navštíviť do 
2. marca 2018.

redakcia

ZOSTAVUJÚ MONOGRAFIU O VLADIMÍROVI MEDZIHRADSKOM
—
V roku 2018 sa dožíva 84 rokov fotograf, pub-
licista a bývalý riaditeľ Okresnej správy ces-
tovného ruchu v Dolnom Kubíne (OSCR DK) 
Vladimír Medzihradský, právom označovaný 
za jedného z nestorov cestovného ruchu na 
Orave. 

Pri tejto príležitosti sa rozhodli jeho bývalí 
spolupracovníci z OSCR DK pod vedením 
profesora Petra Patúša, blízkeho priate-
ľa Vladimíra Medzihradského a bývalého 
vedúceho oddelenia odboru obchodu 
a cestovného ruchu Stredoslovenského 
krajského národného výboru v Banskej 
Bystrici,  spracovať monografiu venovanú 
životu a dielu tohto významného orav-
ského rodáka. Monografiu je však možné 
spracovať len za predpokladu, že do nej 
prispejú ľudia, ktorí Vlada Medzihradského 
poznali a poznajú, v minulosti s ním spo-

lupracovali alebo sa s ním priatelili a majú 
rôzne dokumenty o jeho činnosti v jednot-
livých obciach a strediskách cestovného 
ruchu na Orave, fotografie, ale aj osobné 
spomienky naň. 
Obraciame sa preto na Vás, ktorí chcete  
a môžete pomôcť pri spracovaní uvedenej 
monografie, s prosbou o zaslanie akých-
koľvek relevantných podkladov mailom 
alebo poštou na adresu: Peter Patúš, Nám. 
Ľ. Štúra 10, 974 05 Banská Bystrica, e-mail: 
peter.patus1@gmail.com. Zapožičané do-
kumenty Vám samozrejme po spracova-
ní vrátime. V prípade akýchkoľvek otázok  
a pripomienok ma môžete kontaktovať na 
tel. čísle: 0905 164 849. Za zaslanie vhod-
ných podkladov Vám vopred ďakujem.

Peter Patúš, 
zostavovateľ monografie

Foto: archív Petra Patúša
Vladimír Medzihradský - prvý vľavo

Foto: redakcia

kultúra
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KŇAŽANSKÉ FAŠIANGY
—

Fašiangy, čas zábav, veselosti, šišiek a pre-
dovšetkým dobrej nálady. Inak tomu nebolo 
ani v Kňažej, v sobotu 27. januára. Aj tento 
rok sme sa pod záštitou mestského výboru 

snažili pokračovať v dávnej tradícii. 

V tento deň nám počasie prialo, takže fa-
šiangovým maskám nič nebránilo vydať sa 

do ulíc našej mestskej časti. Prezlečený vlk, 
stará žena, cigánka, hasič, Mirko z Uragánu 
a mnoho iných masiek sa za sprievodu har-
moník a spevu vydali na tradičný pochod 
masiek. Mestský rozhlas už v piatok dával 
našim obyvateľom na vedomie, čo sa vlast-
ne pripravuje. Takže v sobotu ľudia vyzerali 
a očakávali fašiangový sprievod. Vychádzali 
zo svojich príbytkov, aby masky pozdra-
vili a fašiangový kočík postupne zapĺňali 
slaninkou, klobáskami, vajíčkami a ne- 
chýbali ani fľaštičky „páleného“. Za to ich 
masky vytancovali a ponúkli čerstvo upra-
ženými šiškami. Zároveň ich pozývali na fa-
šiangové posedenie pri praženici, ktoré sa 
pripravuje na poslednú fašiangovú sobotu. 
 V tejto uponáhľanej dobe ľuďom 
dobre padne trošku sa rozptýliť, zabaviť, 
vyčariť úsmev na tvári a hlavne sa navzá-
jom stretnúť. To bolo cieľom aj tejto akcie. 

Vlasta Batunová, MsV Kňažia

DÔCHODCOVIA NA KŇAŽEJ BILANCOVALI
—
Posledná januárová nedeľa patrila našim 
dôchodcom. Začiatok roka je obdobím 
výročných členských schôdzí. Tak sa zišli aj 
naši dôchodcovia v požiarnej zbrojnici, aby 
zhodnotili predchádzajúci rok, skonštatova-
li, čo bolo dobré, čo sa dá vylepšiť a predovš-
etkým, čím novým prekvapia tento rok.

Pani predsedníčka M. Gállová v úvode 
oboznámila prítomných členov o aktivi-
tách, ktoré organizovali počas roka. Bolo 
ich neúrekom. Pozvanie prijali aj naši 
poslanci mestského zastupiteľstva Ján 
Briestenský i Ján a Pavol Heškovci. Hlav-
ným bodom programu bola voľba do 
samosprávy denného centra Kňažia, čo 
pod vedením Bc. Maríny Gruchalákovej  
a Mgr. Evy Palugovej prebehlo k spokoj-
nosti všetkých členov. Novozvolená samo-

správa poďakovala za dôveru a hlavne sa 
zaviazala, že ich činnosť bude smerovaná 
v prospech všetkých členov. 
 Po oficiálnej časti nasledoval 
kultúrny program. Predstavili sa členovia 
FS Kňažan krátkou ukážkou „pytačiek“  
a pásmom ľudových piesní. Bratia Mar-
tinko a Andrejko Dúhovci si pripravili pár 
zábavných vtipov, na ktorých sa naši se-
niori od srdca zasmiali. V závere nechýba-
la harmonika a Jozef Gruchalák, ktorí ro-
zospieval celú hasičiareň. „Nieto krajšieho  
a jemnejšieho pohladenia, ako pohla-
denie starého otca či starej mamy, nieto 
šťastnejších chvíľ, ako keď sú s nami.“ 

Vlasta Batunová, 
MsV Kňažia

POĎAKOVANIE ZA POSUNUTIE DOPRAVNÝCH ZNAČIEK
—
My, hlavne tí starší obyvatelia mestskej 
časti Záskalie, ktorí na cestu za povinnos-
ťami používame bicykel, sa týmto chceme 
poďakovať MsV Záskalie (osobitne pánom 
Okoličánimu a Chovančákovi), pánovi 
Kosmeľovi z Mestského úradu v Dolnom 
Kubíne a bývalému riaditeľovi OR PZ Dolný 
Kubín Ľubomírovi Lehotskému. Menovaní 
sa najviac pričinili o to, že dopravný in-

špektorát schválil posunutie dopravných 
značiek s názvom obce a koncom obce na 
komunikácii III. triedy pri firme SEZ, a.s., 
smerom k mestskej časti Mokraď. 
 Pri ceste do mesta na bicykli zo 
Záskalia cez lavicu ponad rieku Orava sme 
teraz trvale v obci a aj keď nemáme pril-
bu, nemusíme sa obávať porušenia pred-
pisov. Podľa zákona o cestnej premávke 

je totiž cyklista povinný nosiť ochrannú 
prilbu, čo však neplatí pri jazde v obci. 
Uvedomujeme si, že situácia na cestách 
je každým rokom nebezpečnejšia, že bez 
ochrannej prilby aj v meste riskujeme zra-
nenie, preto si dávame záväzok používať 
ju pri každej jazde bicyklom.

obyvatelia - cyklisti z mestskej časti Záskalie        

Foto: Miroslav Batuna

Foto: Vlasta Batunová

Foto: Vlasta Batunová

Kňažia a Záskalie
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PARAHOKEJISTI TRÉNOVALI SPOLU S DEŤMI
—
Dolnokubínska a zároveň Slovenská národ-
ná parahokejová reprezentácia sa v posledný 
januárový piatok stretla na ľade s Kubínskymi 
medveďmi na historicky prvom spoločnom 
tréningu. Jeho cieľom bolo ukázať, že v našom 
meste sa hrá hokej bez bariér a zároveň vy-
slať signál do celého sveta, že parahokejisti 
môžu trénovať spoločne s mladšími žiakmi. 

„To hlavné motto je do sveta vyslať odkaz, 
aby aj v iných krajinách integrovali paraho-
kejistov medzi zdravých hokejistov. Nevidel 
som to ešte nikde vo svete. Hendikepovaní 
chalani dokážu trénovať spoločne so zdra-
vými hokejistami do štvrtej triedy základ-
ných škôl. Je to aj ukážka pre ľudí, že hokej 
spája,“ vysvetľuje  Miroslav Dráb, generálny 
manažér Slovenskej parahokejovej repre-
zentácie.
 Tréning trval hodinu a bol roz-
delený do piatich blokov. V nich pätnásť 
zdravých a pätnásť hendikepovaných ho-
kejistov precvičovalo herné činnosti jed-
notlivca, a to korčuľovanie, korčuľovanie  
s pukom či streľbu na bránu. Hráči sa na-
vzájom rešpektovali. „Bolo vidieť, že dávali 
na seba pozor. Keď sa tréning dobre roz-
delí, k zraneniam nemôže dôjsť,“ doplnil 
Dráb. „Takýto tréning sme ešte neabsol-
vovali. Naši chlapci nie sú takí obratní ako 
zdraví chlapci, takže to bola nová skúse-

nosť, ale bolo to výborné,“ hovorí Miroslav 
Pastucha, reprezentant Slovenska v para-
hokeji. „Bolo to skvelé. Chalani mohli vidieť, 
ako sa dá korčuľovať a strieľať na sánkach, 
my sme zase videli, že už od mladého veku 
musia chlapci výborne ovládať abecedu 
korčuľovania,“ pripája sa ďalší reprezen-
tant Slovenska v parahokeji Marek Gergely.
 Slovenská parahokejová repre-
zentácia chce čím skôr integrovať svojich 
hráčov do tréningového procesu mladších 
žiakov mestského hokejového klubu. „Cie-
ľom je, aby Slovenský zväz ľadového hoke-

ja (SZĽH), ktorý dnes vytvára podmienky 
pre hokejistov, rozšíril svoje pôsobenie  
o parahokej, aby mohli naši parahokejsti  
v ligových kluboch trénovať s deťmi,“ dodá-
va Dráb.
 Ak SZĽH rozšíri svoje stanovy o pa- 
rahokej, Mestský hokejový klub Dolný Ku-
bín príjme všetkých parahokejistov oficiál-
ne pod seba. Symbolicky sa tak stalo už na 
konci prvého spoločného tréningu. 

redakcia

PAVOL BAČA TRÉNEROM ROKA
—

Tréner mužstva dospelých a dorastu MFK 
Dolný Kubín Pavol Bača získal na začiatku 
roka významné ocenenie. V ankete jede-
nástka stredoslovenského futbalového 
zväzu ho vyhlásili za najúspešnejšieho 
trénera dospelých roku 2017. Vďaka jeho 
skúsenostiam sa naše mužstvo dospelých 
v uplynulej jarnej časti prebojovalo z 11. 
pozície až na 5. miesto. S tímom dorastu 

dosiahol v sezóne 2016/2017 prvenstvo  
v IV. lige Sever skupina B a v aktuálnej se-
zóne mu patrí po jesennej časti 1. miesto. 
Pavol Bača dosiahol svoj najväčší tréner-
ský úspech v ročníku 2011/2012, keď jeho 
zverenci obsadili 3. miesto v 2. lige.

redakcia

BEŽKÁRSKE TRATE NA BYSTERCI A KUZMÍNOVE
—
Aj tento rok si milovníci bežeckého lyžovania 
v Dolnom Kubíne môžu prísť na svoje. Do-
brovoľníci pre nich pripravili bežkársku trať 
na nevyužitej ploche priamo pod panelákmi 
na sídlisku Bysterec. 

Súhlas s využitím plochy dal aj Spolok bý-
valých urbarialistov obce Veľký Bysterec. 
Takmer kilometrovú dráhu už aktívne 
využívajú prví bežkári. „Táto dráha vzniká 

druhý rok. Vlani sme dostali nápad vyu-
žiť túto plochu v prospech ľudí, ktorí tu 
bývajú. Ohlasy sú vynikajúce, “ vysvetľuje 
Matúš Lakoštík, predseda MsV Veľký Bys-
terec. „Bysterčania pravidelne využívali 
túto plochu na bežkovanie. Rozhodli sme 
sa, že im s prvotnou úpravou trate pomô-
žeme. Minulý rok sme ju pomocou skút-
ra upravili celkom trikrát, takisto by sme 
chceli aj tento rok, “ dodáva Ján Prílepok, 

predseda MsV Brezovec.
 Bežecké trate sú pre verejnosť 
pripravené aj na Kuzmínove. Zimnú 
údržbu v podobe utláčania snehu o vrstve 
10 až 15 cm v celej dĺžke a šírke trate za-
bezpečujú Technické služby mesta Dolný 
Kubín. Osvetlenie areálu je zabezpečené 
denne do 22:00 hodiny.

redakcia

Foto: Igor Kupčo

Foto: www.ssfz.sk

šport
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Kalendár podujatí 
Kultúra
Fašiangy v meste 12. 2. 15.00 h 
Koncert zvykov a tradícií na dedine 13. 2.  17.00 h MsKS
Pavol „Hirax“ Baričák - prednáška 14. 2. 18.00 h MsKS
Kresťania v Sýrii - prednáška 15. 2.  18.00 h klub Garáž
SOM - Skutočný priateľ - prednáška  16. 2.  18.00 h klub Garáž
To nemá chybu - Rad. naivné divadlo  22. 2.  19.00 h MsKS
Miro Jaroš, Tuki tour 2 - koncert  17. 2.  16.00 h MsKS
Jestvuje krajina menom víkend? - divadlo 4. 3.  16.00 h MsKS
The Backwards - Beatles show 8. 3.  19.00 h MsKS
31. Kubínske akordy - súťaž 11. 3. 17.00 h MsKS
Svet za sklom - výstava do 28. 2.   OKS
Na telo - výstava do 2. 3.   MsKS
Milan Paštéka - Dimenzia ticha - výstava do 8. 4.   Or. galéria
Kontexty-vzťahy-súvislosti - výstava  do 8. 4.   Or. galéria

Šport   
Dolnokubínska stopa, zimný prechod 11. 2.  8.00 h chata Kuzmínovo
Oravský pohár v karate 24. 2. 9.00 h Gym. P. O. H. 
Najúspešnejší športovec a šport. kolektív 27. 2.  17.00 h MsKS

Pohotovosť lekární   
Lekáreň Schneider, OD Tesco 
9. 2. - 9. 3

Lekáreň Dr. Max, OD Kaufland 
9. 2. - 9. 3


