Stavanie mája
v Kňažej

Najstaršia Dolnokubínčanka
oslávila 100 rokov

V predvečer 1. mája bolo
v mestskej časti Kňažia mimoriadne veselo. Domáci sa stretli v centrálnej časti niekdajšej
dediny, aby za spoločného spevu
a tanca postavili vyzdobený máj.
Tradičné podujatie popretkávané
ľudovými
zvykmi
pripravil
Mestský výbor Kňažia v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi. Akciu
svojou prítomnosťou podporili
všetky vekové kategórie. Sprievod
sa neskôr presunul na nábrežie
Oravy, kde sa pálila vatra. Zábava skončila v neskorých nočných
hodinách. Sviatok práce a vstup
Slovenska do Európskej únie sa
oslavoval aj v meste. Radnica pripravila kultúrny program v piatok
29. apríla pred MsKS.

Júlia Maťugová má za sebou 100 rokov života! V narodeninový deň
si jej životné jubileum uctila aj radnica. Na malú oslavu s primátorom
Romanom Matejovom si vykračovala sama, bez pomoci doprovodu. Slávnostný okamih zvečnila zápisom do Kroniky mesta, stretnutie bolo pre ňu cťou. Júlia Maťugová si za svoj dlhý život prešla
ťažkými životnými skúškami, ale i veľkými radosťami. Dnes sa už
teší z pravnúčat a na svoj krásny vek i z dobrej kondície. Rada, ako
sa dožiť vysokého veku, je podľa oslávenkyne úplne jednoduchá:
„Musíte byť počúvni Pánu Bohu. Ten vám nadelí.“

Aprílové rokovanie Mestského zastupiteľstva

Žilinský župan ocenil učiteľa
Predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár ocenil
22 pedagógov stredných škôl v pôsobnosti Žilinskej župy.
Do zoznamu vyznamenaných sa dostal i jeden Dolnokubínčan Ľuboslav Kováčik z Gymnázia P. O. Hviezdoslava. Vyštudovaný
učiteľ matematiky, fyziky a informatiky pracuje v školstve 43 rokov.
Okrem vyučovania žiakov zastáva i funkciu zástupcu riaditeľa
školy. Ocenenie získal za dlhoročné úspechy v oblasti vzdelávania
mládeže, za ľudský prístup a prínos v riadiacej funkcii.

Vo štvrtok 28. apríla zasadalo Mestské zastupiteľstvo po
druhýkrát v tomto roku. Na vedenie mesta a poslancov čakalo
14 bodov programu a rekordných osem hodín rokovania.
V rámci schvaľovania investičných akcií dali poslanci
zelenú viacerým stavebným
plánom, ktorých realizácia vyrieši predovšetkým havarijné stavy a naplní dlhoročné
požiadavky obyvateľov mesta.
Kolonádový most čaká výmena strešnej krytiny a modernizácia verejného osvetlenia. Re-

konštruovať sa bude i futbalový štadión a opravy sa dočká
i lavica pre peších na Záskalí.
V kapitole vzdelávanie bola
na rekonštrukcie mestských
škôl schválená suma takmer
76 000 eur. Pre Mestské kultúrne
stredisko sú vyčlenené peniaze
na opravu podlahy v estrádnej
sále a rekonštrukciu poškodených vonkajších schodov. Na
nové detské ihrisko sa môžu tešiť
deti na Brezovci, na Medzihradnom i na Zochovej ulici. Mesto
v najbližších mesiacoch pokročí
aj v budovaní inžinierskych sietí

Modernizácia dopravného
ihriska
Vďaka úspešnému projektu mestských policajtov sa deti v D. Kubíne
budú dopravne vzdelávať. Mestská polícia získala peniaze na zakúpenie detských dopravných prostriedkov a cyklistických pomôcok.
Od Prezídia Policajného zboru získala dotáciu vo výške 4 260 eur.
Detské bicykle a kolobežky, šliapacie autíčka, ochranné prilby,
súpravy chráničov a reﬂexné vesty, ktoré MsP získala vďaka projektu, sú určené pre užívateľov vo veku od štyroch do ôsmich rokov.
Časť peňazí bude použitá na náter vodorovného dopravného značenia.

V Dolnooravskej nemocnici
pribudlo pracovisko magnetickej
rezonancie. Nový špičkový prístroj
skráti čakacie doby na vyšetrenie,
umožní rýchlejšiu liečbu a skvalitní diagnostiku. Magnetická rezonancia sa nachádza vedľa mamograﬁckého centra na prízemí
polikliniky. O pacientov sa budú
starať skúsení laboranti. Vďaka novému prístroju v Dolnom
Kubíne tak naši občania už nebudú
musieť cestovať do neďalekého
Ružomberka, Martina či Žiliny.

25. výročie Mestskej polície
Mestská polícia v Dolnom Kubíne oslávila 25. narodeniny! Pri
tejto príležitosti sa na konci apríla
na radnici stretli jej zamestnanci i spolupracovníci zo štátneho
i súkromného sektora.
„Štvrťstoročie úspešnej práce iba
potvrdzuje, že zriadenie Mestskej polície v roku 1991 bolo pre
život v našom meste správnym
rozhodnutím,“ uviedol počas
príhovoru primátor Roman
Matejov. V slávnostnej chvíli
nechýbalo odovzdávanie plakiet

Rekonštrukcia Gymnázia
P. O. Hviezdoslava
Dolnokubínske Gymnázium P. O. Hviezdoslava odštartovalo druhú
etapu rekonštrukcie. V týchto dňoch sa opravuje vonkajšia časť
budovy. Na rad prišla kompletná výmena strechy, zateplenie a fasáda. Koncom júna sa začnú práce na elektroinštalácii a znižovaní
stropov v triedach s cieľom znížiť energetickú náročnosť budovy.
Vnútorná časť Gymnázia P. O. Hviezdoslava sa rekonštruovala aj
počas letných prázdnin. Vymenili sa okná, zmodernizoval sa aj
celý systém vykurovania. Všetky stavebné činnosti by podľa plánov
mali byť ukončené do konca augusta.

na IBV Brezovec. O historický
moment sa poslanci postarali pri schválení reﬁnancovania
komerčných úverov, čím mesto i spoločnosť Aqua Kubín
ušetrí veľké množstvo peňazí.
V prípade Aquarelaxu budú
ušetrené peniaze použité aj
na 1. etapu dobudovania saunového sveta. Všetky pracovné
materiály k rokovaniu sú zverejnené na webovej stránke mesta.
Televízia mesta Dolný Kubín
zo zasadnutia vysielala priamy
prenos. Videozáznam je uložený
v jej televíznom archíve.

Otvorili pracovisko
magnetickej rezonancie

Jarné upratovanie Brezovca
Obyvatelia Brezovca pridali ruku
k dielu, aby ich sídlisko vyzeralo
k svetu! V sobotu 16. apríla sa
vlastnou prácou zaslúžili o to, aby
bol Brezovec čistejší a na pohľad
príjemnejší. Malou odmenou
spoločného víkendového upratovania bolo občerstvenie a kvetiny na zasadenie od sponzora.
O spestrenie dňa sa kultúrnym
programom postarali škôlkari

z Brezovca, dolnokubínska speváčka Denisa Mešková a ľudový
súbor Trnkárik zo Žaškova.
Uvoľnenú, priateľskú atmosféru
podujatia dotvorilo i krásne slnečné počasie. Celodennú akciu zorganizoval Ján Prílepok, predseda Mestského výboru Brezovec.
S upratovaním pomohli aj poslanci J. Štefák, L. Vajdulák a viceprimátor Jozef Šimek.

a pamätných listov tým, ktorí
sa pričinili o rozvoj činnosti
Mestskej polície v našom meste.
Mestská polícia bola zriadená
ako poriadkový útvar mesta.
V súčasnosti sa o bezpečnosť
Dolnokubínčanov stará deväť
mestských policajtov vrátane
náčelníka, pričom v chránenej
dielni pracuje šesť pracovníkov,
ktorí majú na starosti obsluhu
bezplatnej telefónnej linky č. 159
a zároveň nepretržite sledujú
výstupy z kamerového systému.

Zmeny v systéme parkovania v meste – PARKOVACIE KARTY
V aprílovom čísle novín sme
uviedli základné informácie
o spoplatnení parkovania v centre mesta od júna tohto roka. Tento príspevok má za cieľ vysvetliť,
aké sú možnosti predplateného
parkovania
prostredníctvom
parkovacích kariet.
REZIDENT
Obyvateľ s trvalým alebo prechodným pobytom v zóne
spoplatneného parkovania (tzv.
„rezident”) môže na základe
písomnej žiadosti a predloženia požadovaných dokladov,
uvedených v žiadosti, požiadať
o vydanie tzv. rezidentskej parkovacej karty. Karta oprávňuje
žiadateľa parkovať na parkovacích miestach s vyhradeným
státím pre rezidentov, označeným
zvislým dopravným značením,
a to nepretržite počas celého
kalendárneho roka. Rezidentská
parkovacia karta je vydávaná
na bytovú jednotku, na ktorú je
možné si zakúpiť aj viacero parkovacích kariet. Je však potrebné počítať s podstatne drahším
spoplatnením druhej, a hlavne
tretej a každej ďalšej karty. Naopak, rezidentné parkovanie pre
motoristov - starobných dôchodcov, je výrazne zlacnené. Parkovacie karty sú neprenosné,
t. j. nie je možné ju preniesť
na iné motorové vozidlo, platí len
pre to motorové vozidlo, ktorého
ŠPZ je uvedená na parkovacej
karte. Cenník parkovného aj
parkovacích kariet sa nachádza
na webovej stránke mesta v sekcii „Platené parkovanie“.
ABONENT
Fyzická alebo právnická osoba
s trvalým pobytom mimo zóny
spoplatneného parkovania (tzv.
„abonent”) môže na základe
písomnej žiadosti a predloženia
požadovaných dokladov, uvedených v žiadosti, požiadať o vydanie tzv. abonentskej parkovacej
karty. Karta oprávňuje žiadateľa
parkovať na parkovacích miestach pre platené parkovanie,
označených zvislým dopravným
značením, počas prevádzkovej
doby spoplatneného parkovania. Tieto parkovacie karty sa
predávajú v dvoch variantoch.
Neprenosná abonentská parkovacia karta platí len pre motorové
vozidlo, ktorého ŠPZ je uvedená
na parkovacej karte. Naopak,
prenosná abonentská karta platí
pre viaceré motorové vozidlá žiadateľa.
TAXI
Prevádzkovateľom služieb TAXI
dávame do pozornosti, že budú
zriadené štyri parkovacie miesta
pre státie motorových vozidiel
taxislužby: dve miesta pred Slovenskou poštou a dve miesta na
Matúškovej ulici pred bývalým
kinom Choč. Pokiaľ prevádzkovateľ taxislužby chce využívať
tieto parkovacie miesta, musí
písomne požiadať o vydanie tzv.
parkovacej karty TAXI a uhradiť
cenu za parkovaciu kartu podľa
platného cenníka.
PREDAJ KARIET
Predaj všetkých druhov parkovacích kariet začína 2. mája
2016, bude zabezpečovaný cez
Mestský úrad Dolný Kubín,
odbor dopravy, miestneho hos-

Neutekajme pred problémom,
snažme sa ho riešiť
Každý región vníma negatívny dopad sociálno-patologických
javov závislosti na alkohole, drogách a gamblerstvo. Pred problémom si nemôžeme zakrývať oči. Sieť protialkoholických liečební
a zariadení na resocializáciu je u nás na patričnej úrovni, no náklady na liečbu sú vysoké a úspešnosť nízka. Ak závislosť berieme
ako chorobu, nie je to otázka medikamentov, ale hlavne človeka,
ktorý má problém. Neexistuje liek, ako napríklad na chrípku, ktorý
nám naordinujú, a je po probléme. Je to o zmene životného štýlu,
o odstránení rôznych stereotypov v živote, o práci na sebe samom,
o zmene osobnostných vlastností. Zmena nemusí byť až taká
drastická, no musí nastať. Sú kluby, ktoré združujú ľudí, čo svoj
problém chcú riešiť. V našom meste už 10. rok pôsobí klub DAK Dolnokubínsky klub abstinujúcich a drogovo závislých ľudí, ktorí
sa stretávajú v svojpomocnej skupine s odborníkmi aj so sympatizantmi. Navzájom si pomáhajú prekonávať a riešiť problémy. Členovia sa stretávajú každý druhý štvrtok v mesiaci o 16:00 hodine
v priestoroch Zariadenia opatrovateľskej služby na ulici Obrancov
mieru č. 1778/7. Kontaktná osoba: Peter Kontra – tel. 0911 232 985
Pavol Stuchlý

PREDAJ PARKOVACÍCH
KARIET
Predajná doba
Pondelok

08:00 - 14:30 hod.

Utorok

práca v teréne

Streda

08:00 - 16:00 hod.

Štvrtok

08:00 - 14:30 hod.

Piatok

práca v teréne

utorok, piatok – zabezpečovanie činností súvisiacich s prevádzkou
parkovacích miest

podárstva a cestovného ruchu.
Predajné miesto sa nachádza
v novej budove Mestského úradu, I. poschodie, číslo dverí 210,
kontaktnou osobou je Ján Lavrík
- tel. 043/581 44 15.
Na vydanie akejkoľvek parkovacej karty nie je právny nárok, o jej
vydaní rozhoduje prevádzkovateľ
na základe aktuálnej dopravno-regulačnej situácie.

ŽIADOSŤ O VYDANIE
KARTY
Všetky typy žiadostí sú umiestnené na webstránke mesta
v sekcii „Platené parkovanie –
Prevádzkovateľ – Na stiahnutie“,
resp. je možné si ich vyzdvihnúť
na predajnom mieste parkovacích kariet alebo v centre pre
občanov v budove Mestského
úradu. Občanov a návštevníkov

mesta zároveň upozorňujeme, že
v priebehu mesiaca máj budú
na určené pozície inštalované
parkovacie automaty. Zároveň
bude prebiehať osádzanie zvislého dopravného značenia a na
niektorých miestach dôjde aj
k preznačeniu vodorovného dopravného značenia, čo môže
krátkodobo obmedziť premávku
v centre mesta Dolný Kubín.
Po inštalovaní parkovacích
automatov, približne v polovici mesiaca máj, bude automat
na ul. Matúškovej – pred bývalým
kinom Choč spustený do režimu
testovacej prevádzky. Motoristi si
budú môcť vyskúšať jeho funkcie
a vytlačiť parkovací lístok v testovacom režime.
Plánované spustenie parkovacieho systému mesta Dolný
Kubín pre zónu spoplatneného parkovania staré mesto je
01. 06. 2016. Parkovací poriadok,
mapa spoplatnených parkovísk,
cenník parkovného a ďalšie informácie k problematike zavedenia parkovacieho systému
v meste Dolný Kubín sú uvedené
na webovej stránke mesta www.
dolnykubin.sk v sekcii „Platené
parkovanie“.
Ján Lavrík - správca parkovacieho
systému mesta, MsÚ

Kniha Oravy 2015
V pondelok 25. apríla sme sa dozvedeli, ktoré knihy získali titul
Kniha Oravy 2015. V kategórii beletria zvíťazila kniha autorských
rozprávok Tretie kráľovstvo od autorov Pavla Janíka a Zuzany
Lukáčovej. V kategórii odborná literatúra získala od čitateľov najviac hlasov publikácia s názvom Zázrivské lazy od Jozefa Juríka,
Anny Gáborovej a Evy Dudášovej. Do 8. ročníka čitateľskej súťaže
Kniha Oravy 2015 prišlo 1101 hlasov. O titul bojovalo celkom
33 kníh. Dvanásť ich bolo v kategórii beletria a 21 v odbornej literatúre. Z kníh, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach súťaže,
bude v každej regionálnej knižnici ŽSK zostavená putovná výstava.

Kubínske spievanky
V poslednú aprílovú nedeľu sa v Dolnom Kubíne stretli folklórne
kolektívy a sólisti z piatich regiónov severného Slovenska, aby
si svoje kvality preverili v hudobnej súťaži Kubínske spievanky.
Vlastnou interpretáciou ľudových piesní súťažiaci bojovali o postup na celoštátny festival detského hudobného folklóru. Ocenenie v súťaži získali aj dvaja Dolnokubínčania. V hre na píšťalku uspel Adam Podbrežný a medzi spevákmi - sólistami porotu
zaujala Agáta Kováčiková. Podujatie pripravilo Oravské kultúrne
stredisko.

POHOTOVOSŤ
LEKÁRNÍ

Mestský výbor Beňova Lehota

VIA NATURA, A. Sládkoviča 14
Dr. MAX, Nemocničná 1944
Lekáreň Nemocničná, Nemocničná 2904/4A
Lekáreň ALFA, SNP 1203/10
Lekáreň ANNA, Nemocničná 1987/24
Lekáreň ALFA, SNP 1203/10

6. 5. – 8. 5.
9. 5. – 15. 5.
16. 5. – 19. 5.
20. 5. – 22. 5.
23. 5. – 29. 5.
30. 5. – 31. 5.

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

KALENDÁR PODUJATÍ

O MsV Beňova Lehota, jeho
víziách a práci sme sa rozprávali s predsedkyňou Michaelou
Porvichovou a dlhoročnou poslankyňou Julianou Gregovou.
Opíšte nám v krátkosti MsV
Beňova Lehota.
Mestský výbor Beňova Lehota
má 7 členov. Veľkou nevýhodou
je, že ani jeden zo zvolených
poslancov nepochádza z tejto
mestskej časti. Nakoniec som
funkciu predsedkyne prijala
ja (M. Porvichová) aj napriek
tomu, že daná lokalita mi nie je

Kultúra
Mierový pochod po stopách Spitzovcov
Míľa pre mamu, rodinné podujatie
Tanečný Kubín, celoslovenská súťaž
Noc literatúry, čitateľské podujatie
Ako byť správny chlap, diskusia
Srdce muža, babinec
Folklórny Kubín, hudobné podujatie
Atlantída, muzikál
Čapkovci a Slovensko, putovná výstava

7. 5.
7. 5.
7. 5.
11. 5.
14. 5.
21. 5.
28. 5.
4. 6.

9.00 h
pred MsÚ
15.00 h
pred MsKS
8.00 h
MsKS
17.30 h
Or. múzeum
17.00 h
Klub Garáž
18.00 h
Klub Garáž
10.30 h penzión Koliba
19.00 h
MsKS
Or. knižnica

10.00 h
10. 00 h

Spojená cirkevná škola
Vyšný Kubín

Šport
Svetový deň atletiky
Beh do Choča

14. 5.
28. 5.

Preteky vo vodnom slalome
V sobotu 9. a v nedeľu 10. apríla sa v Dolnom Kubíne zišli vodnoslalomári zo Slovenska i zo zahraničia. Domácu sezónu na Gäceli
otvorili prvé a druhé kolo Slovenského pohára v slalome, tretie kolo
Slovenského pohára v zjazde a šprinte a druhé Nominačné preteky
v zjazde a šprinte. Štartovalo celkom 170 pretekárov z Kazachstanu,
Švédska, Francúzska a Slovenska. Stále sa darí aj našim dolnokubínskym reprezentantom Soni a Samuelovi Stanovským, ktorí si
na svoje konto nedávno pripísali ďalšie úspechy. Reprezentovali nás
na Majstrovstvách Austrálie a Majstrovstvách Oceánie. Na obidvoch podujatiach zvíťazili v kategórii do 18. rokov.

Volejbalový turnaj KUB CUP
Prvý májový týždeň v Dolnom Kubíne patrí už tradične volejbalovému turnaju KUB CUP. 13. ročník hostil 36 tímov z celého Slovenska. Trojdňové športové podujatie je výsledkom štvormesačnej
intenzívnej práce. Na organizácii sa podieľalo 80 dobrovoľníkov.
Tento ročník, ktorého mottom je “Viac než len volejbal“, priniesol
so sebou niekoľko noviniek. Pre hráčov bola okrem skvelej atmosféry pripravená aj masáž a kaviareň. Vyzbieraný dobrovoľný príspevok poputuje na výstavbu nového multifunkčného ihriska u sestier
saleziánok na Jánoškovej ulici. Podujatie sa koná na počesť Márie
Dominiky Mazzarelovej, zakladateľky ich inštitútu. Prvú priečku
si v turnaji vybojoval domáci tím.

Denné centrum mesta Dolný Kubín,
ul. Obrancov mieru
AKTIVITY v mesiaci MÁJ
Individuálne poradenstvo:
každý utorok od 9:00 do 12:00 hod.
(v Dennom centre na prízemí)

Skupinové aktivity:
13. mája 17:00 – 20:00 hod.
V piatok o piatej - (muzikoterapia, arteterapia)
kultúrne - spoločenské stretnutie klientov zariadenia
s hosťami v zariadení opatrovateľskej služby
18. mája 9:00 – 12:00 hod.
Ručné práce v záhrade - fytoterapia a ergoterapia
s členmi DC a aj s klientmi ZOS.

Komunitné aktivity:
25. mája - 14:00 hod.
Členská schôdza s programom a skladaním „mája“.
26. – 27. 5. - Poznávací zájazd na Južnú Moravu –
Lednice, Rakvice.

až tak známa. Problémy občanov musím neustále spoznávať.
Prijala by som pestrejšie zloženie výboru. Stretávame sa približne raz za polrok v priestoroch Mestského kultúrneho
strediska na Bysterci. Budeme
sa snažiť stretávať častejšie,
aby sme intenzívnejšie vyvíjali
“tlak” na Mestský úrad a efektívnejšie prispievali k riešeniu predkladaných problémov našej mestskej časti.
Čo trápi obyvateľov Beňovej
Lehoty, aké sú problémy, ktoré

je potrebné riešiť do budúcna?
Podľa nás najväčší stavebný
rozmach mesta je práve v tejto lokalite, a keď pridáme
k tomu fakt, že lyžiarske stredisko Kubínska hoľa má len
v zimnej sezóne cez 100 000
návštevníkov, tak cesta cez Beňovu Lehotu je najfrekventovanejšia v rámci všetkých mestských
častí. Aj z tejto lokality plynie
do mestského rozpočtu balík
peňazí za dane z nehnuteľností, dane z ubytovania, či za
poplatky za smeti, a pritom

pri výdavkoch z mestského
rozpočtu sa na túto malú
mestskú časť, podľa nás, väčšinou zabúda! Približne pred
rokom sme spoločne vypracovali zoznam priorít na základe
požiadaviek občanov žijúcich
v tejto mestskej časti. Musím
však zdôrazniť, že najväčším
problémom je už spomínaná
cesta, ktorá je v zlom stavebnotechnickom stave. Mesto
v minulosti vypracovalo projekt na jej rekonštrukciu, ale
nezapojilo sa so žiadosťou
o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ, pretože sa
uchádzal o finančné prostriedky z EU urbár Veľký Bysterec, ktorý bol vo výzve aj
úspešný. Na poslednom MsZ
boli odsúhlasené aj financie
na prístupový chodník k cintorínu. Ďalej občanov trápi
napríklad aj to, že musia voziť
smeti do polovice dediny, platia
pritom rovnaké dane ako občania z iných mestských častí.
Aké plány a vízie má MsV?
Spolu so všetkými členmi
výboru urobíme všetko preto, aby boli všetky požiadavky občanov mestskej časti Beňova Lehota splnené.
J. Šimek – zástupca primátora
v D. Kubíne

Futbalový turnaj U10
V sobotu 23. apríla sa na futbalovom štadióne MUDr. Ivana Chodáka uskutočnil medzinárodný
futbalový turnaj žiakov U10
“O pohár primátora mesta Dolný
Kubín“. Akcie sa zúčastnilo šesť
slovenských a dve poľské mužstvá. Domácim hráčom z MFK sa
darilo až do samotného ﬁnále.
Posledný zápas proti Spartaku
Trnava im však nevyšiel podľa
predstáv. Kubínčania napokon
skončili druhí. Turnaj zorganizovalo OZ Dynamovček MFK
Dolný Kubín.

Žinčicový plavecký míting
Posledný aprílový víkend sa
v Aquarelaxe konal Žinčicový
míting. Plavecké preteky absolvovalo viac ako 320 športovcov
z 36 plaveckých klubov z celého
Slovenska, ale i zo susedných
Čiech a Rakúska. Mestský plavecký klub Dolný Kubín reprezentovalo 16 pretekárov, ktorí
svojimi výkonmi vytvorili 75
osobných rekordov a získali 12 medailí. Medzi všetkými
zúčastnenými klubmi skončil
MPK D. Kubín na 4. mieste. Najviac sa darilo našim najmladším
plavcom. Medaily získali Margaréta Moskaľová a Ján Katreniak. Medzi staršími zažiarila
Kristína Foltínová a Martina
Mesárošová.
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