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OBDIVOVALI KRÁSU A SILU AUTOMOBILOVÝCH VETERÁNOV

Štyridsaťpäť historických automobilov  
a šestnásť motocyklov. To je bilancia  
22. ročníka Ružomberskej ruže veteránov, 
ktorá opäť po niekoľkých rokoch zavítala  
v sobotu 22. júna do Dolného Kubína. 

Automobilové a motocyklové vete-
rány si na Hviezdoslavovo námestie prišli 

pozrieť stovky ľudí. „Tento rok sme na tra-
se Ružomberok – Dolný Kubín – Martin 
a čaká nás 117 kilometrov. Každý rok sa 
snažíme obmieňať trasy, preto sme radi, 
že sme opäť po prestávke navštívili aj 
Dolný Kubín,“ uviedol Marián Sila, pred-
seda Automotoklubu Ružomberok, ktorý 
je organizátorom podujatia. 

Všetky historické vozidlá na pre-
hliadke boli vyrobené do roku 1945. 
Dolnokubínčania mohli obdivovať auto-
mobilové značky ako Tatra, Aero, Trium-
ph, Ford, Praga, Jeep Willys, M.G., Škoda, 
Mercedes Benz Buick či Dodge. Medzi 

01 Mesto v roku 2019 vyčlenilo na 
opravu svojich ciest a chodníkov 

viac ako 600-tisíc eur. Počas celého roka sú 
tak naplánované celoplošné opravy miest-
nych komunikácií a väčšie opravy chodní-
kov, schodov i výtlkov.

02 V MsKS sa od 18. do 22. júna ko-
nal už 65. ročník prestížnej súťa-

že Hviezdoslavov Kubín. Podujatie otvorila 
spomienka na historickom cintoríne pri hro-
be básnika, ktorá pokračovala programom 
pri jeho soche na námestí.

03 Na špeciálne upravenom bicykli 
prechádza Slovenskom, aby po-

máhal. Reč je o správcovi nadácie TA3 Pet-
rovi Káčerovi a jeho charitatívnej akcii. Jeho 
predposledná etapa sa v piatok 28. júna 
začala v Dolnom Kubíne. 

pokračovanie na 2. strane  »

Foto: redakcia



www.infostudio.sk

2 samospráva

DEŇ RODINY A PRORODINNÁ SAMOSPRÁVA

Bohatú ponuku zábavných súťaží pre rodi-
ny a množstvo ďalších atraktívnych aktivít 
zažili návštevníci Dňa rodiny, ktorí v nedeľu 
16. júna prišli pred Mestské kultúrne stre-
disko v Dolnom Kubíne. 

Organizátori už po siedmykrát po-
núkli súťaže, ktoré mohli účastníci zvlád-
nuť iba s výdatnou pomocou ďalších, 
aspoň dvoch rodinných príslušníkov, 
rodičov alebo súrodencov. Podujatie, na 
ktorom tento rok participoval aj Žilinský 
samosprávny kraj (ŽSK), ponúklo napriek 
nepriaznivému počasiu množstvo aktivít 
na utuženie rodín a vzťahov. „Naším zá-
ujmom je upriamiť pozornosť na rodinu, 
ktorá je dôležitá a nenahraditeľná. Chce-
me ju podporiť nielen vtedy, keď sa cíti 
dobre a v kondícií, ale aj keď sa ocitne  
v núdzi. Preto sme krátko po nástupe na 
úrad založili nadáciu aj centrum na pod-
poru rodiny a popritom pokračujeme 

v našich pro-rodinných aktivitách,“ uvied-
la predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Ústrednou témou oslavy rodiny 
v Dolnom Kubíne bol tento rok Tréning 
krotiteľov. Vychádza zo symbolického prí-
behu pútnika, ktorý pozýva ľudí naučiť sa 
ovládať šesť zvierat,  a to skrotením leva 
(teda srdca), chytením dvoch zajacov (na-
šich nôh), vyumývaním slona (našich uší), 
dávaním pozor na hada (náš jazyk), strá-

žením sovy (našich očí), ako aj zadržaním 
straky (našich rúk). Na návštevníkov Dňa 
rodiny preto čakalo šesť súťažných sta-
novíšť, k dispozícii bol aj populárny foto-
kútik a nechýbalo ani sokoliarske pred-
stavenie. Odmenou pre všetkých, ktorí 
sa zapojili do aktivít, bol odznak krotiteľa. 

To, že je rodina pre Dolný Kubín dô-
ležitá, umocňuje fakt, že poslanci na svo-
jom poslednom mestskom zastupiteľstve 
pred letnými prázdninami jednomyseľne 
schválili Memorandum k prorodinnej sa-
mospráve. K dnešnému dňu sa k nemu 
prihlásilo viac ako 30 miest a obcí a tento 
zoznam sa stále rozširuje. Dolnokubínska 
samospráva týmto aktom deklaruje, že 
bude v rámci svojich možností a zákonov 
podporovať rodinu v našom meste. Pre-
javí sa to napríklad aj zvýšením príspevku 
pri narodení dieťaťa.

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

motocyklami nechýbali obľúbené ČZty  
a Jawy, ale i značky ako Ogar, Ariel či BMW. 
Viacerí majitelia vozidiel prišli v dobových 
kostýmoch.

Jedným z takých bol aj Daniel Pal-
ko z Papradna, ktorý prišiel do Dolného 
Kubína ukázať svoje Aero 30 z roku 1935. 
Unikátne je tým, že slúžilo ako vojenské 
vozidlo. „Je to veľká láska, ale, samozrej-
me, aj dosť finančne náročná. Takýchto 
vozidiel bolo vyrobených len pár kusov  
a že slúžilo na vojenské účely je možné 
zistiť aj podľa konštrukčných postupov, 
aké boli pri výrobe auta použité,“ zhod-
notil Daniel Palko. 

Na svoj historický motocykel nedá 
dopustiť ani Stanislav Panis z Ružomber-
ka, ktorý lásku k starým motorkám po-
chytil od svojho otca. Ten ho zasvätil do 
tajov zberateľstva i jazdenia. „Prišiel som 
na motorke NSU 201 OS, ktorá bola vy-
robená v roku 1933. Atypická vec na nej 
je ručné radenie, ktoré bolo využívané  
v období pred 2. svetovou vojnou. Motor-

ka je zároveň stavaná na straty oleja, čo 
znamená, že počas jazdy sa z nej odkvap-
káva či odparuje olej. Po vojne túto kon-
štrukčnú vadu, samozrejme, odstránili, 
ale toto je predvojnový model,“ vysvetlil 
Panis. 

Na zrazy veteránov jazdí pravidelne 
s celou rodinou aj Dalibor Bubla z Topoľ-
čian. Svoj historický Citroën 11 doviezol 
pred tromi rokmi z Francúzska. „Šoférom 
je moja manželka, ktorá auto dostala do 
daru, keď sme mali výročie. Spoločne  
s manželkou, synom a jeho priateľkou 
chodíme na zrazy veteránov. Je to taký 
náš koníček, všetci sa tu poznáme, je to 
ako stretnutie starých kamarátov,“ po-
vedal  Dalibor Bubla. Svojho veterána 
nechal schválne s francúzskou ešpézet-
kou. Návštevníci si potom myslia, že na 

prehliadku prišla rodina z krajiny galské-
ho kohúta, no má to aj iné výhody. „Vy-
krikujú, že Francúzi idú a dievčence vždy 
chodia za nami a niektoré sa nám priho-
várajú francúzsky,“ smeje sa Bubla. 

Primátor Dolného Kubína udelil  
v závere prehliadky šesť pohárov pre naj-
zaujímavejšie  automobily a motocykle. 
„Udeľovali sme tri poháre v kategórii au-
tomobil a tri v kategórii veterán motocyk-
el. Nebolo to odborné hodnotenie, skôr 
subjektívne, ale snažili sme sa spravod-
livo vybrať aj veterány, ktoré ešte neboli 
ocenené v Ružomberku,“ uviedol primá-
tor Ján Prílepok. 

História na kolesách sa z Hviezdo-
slavovho námestia postupne presunula 
do Martina. 

redakcia
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MESTO PRIŠLO S OPATRENIAMI PRED HORÚČAVAMI

Vlna horúčav zasiahla v poslednom období 
celé Slovensko a aj Dolný Kubín. Mesto preto 
pre obyvateľov zabezpečilo viacero možnos-
tí, ako doplniť pitný režim alebo sa ochladiť. 
V meste sa nachádzajú fontánky s pitnou 
vodou, vodné rozprašovače a pribudli aj 
ďalšie možnosti pre zlepšenie celkovej klímy. 

Fontány s pitnou vodou sú v Dol-
nom Kubíne tri. Jedna sa nachádza na 
Námestí P. O. Hviezdoslava, druhá je 
pred hotelom Park a tretia na Vojtaššáko-
vom námestí pri kostole. Vodné rozpra-
šovače sú tiež umiestnené na Námestí  
P. O. Hviezdoslava. „Sú nastavené v ta-
kom režime, že pokiaľ teplota stúpne 

nad 20 stupňov, tak sa zapnú, aby zvlh-
čili vzduch,“ vysvetlil konateľ Technických 
služieb DK Pavol Heško. 

Ďalším prvkom v rámci letnej 
údržby je aj polievanie verejnej zelene 

a novej kvetinovej výsadby. Technické 
služby tieto práce zabezpečujú v ran-
ných hodinách. „Následne využívame 
auto na to, aby skrápalo cesty kvôli zvlh-
čeniu vzduchu a odstráneniu prašnosti  
v meste. Tiež sme pokosili priestor plá-
že pri Kopačke, čiže aj tam majú občania 
možnosť sa ovlažiť a ochladiť. Rovnako 
si tam môžu spraviť aj príjemný piknik,“ 
dodal Pavol Heško. Okrem fontán s pit-
nou vodou je možné doplniť tekutiny aj 
v budove Mestského úradu v DK. Letné 
opatrenia mesto realizuje prostredníc-
tvom technických služieb. 

redakcia

MESTO VYČLENILO 644-TISÍC EUR NA OPRAVU KOMUNIKÁCIÍ

Mesto Dolný Kubín v roku 2019 vyčlenilo na 
opravu svojich ciest a chodníkov viac ako 
600-tisíc eur. Počas celého roka sú tak na-
plánované celoplošné opravy miestnych ko-
munikácií, väčšie opravy chodníkov, scho-
dov a výtlkov i rekonštrukcie komunikácií 
vrátane opravy podkladov. 

Dokopy sa tak zrekonštruuje 
takmer 13 000 metrov štvorcových. „Aj 
keď býva zvykom, že najväčšie rekon-
štrukcie na cestách a chodníkoch sa ro-
bia vo volebnom roku, my sme sa rozhod-
li inak. Najväčšiu investíciu sa snažíme 
uskutočniť v prvom roku po voľbách, jed-
nak sú o niečo nižšie ceny, ale hlavne kva-
lita odvedenej práce je na vyššej úrovni,“ 
povedal primátor Ján Prílepok. Ako podo-
tkol, niektoré z chodníkov v meste neboli 
opravované 30 a viac rokov, teda nepo-
trebovali malé úpravy, ale komplexnú vý-
menu celého povrchu. Poškodenia ciest 
sa zároveň opravujú vo väčšom výreze  
a špeciálnou technológiou, ktorá by mala 
byť trvácnejšia. „Väčšinu týchto technoló-
gií nie je možné získať vo volebnom roku, 
pretože vtedy sa asfaltujú takmer všetky 
obce, mestá, spoločnosti to poväčšine 
nestíhajú a ceny sú neporovnateľne vyš-
šie,“ zhodnotil Ján Prílepok.

Najväčší balík financií smeruje  
k dvom veľkým opravám ciest vrátane 
podkladov v celkovej výmere približne  
3 200 metrov štvorcových. „Jednou  
z väčších opráv je oprava ulice Športov-
cov v dĺžke 290 metrov. Najskôr ju musí-
me projekčne pripraviť, a potom by sme 
chceli celú ulicu komplexne zrekonštru-

ovať. Čiže od jej napojenia na ulicu Na 
Sihoti až po AquaRelax. Druhou veľkou 
investíciou je oprava Mokraďskej ulice od 
štátnej cesty po križovatku s Priemysel-
nou ulicou v dĺžke 120 metrov, ktorá je 
veľmi zaťažená kamiónovou dopravou,“ 
priblížil  Miroslav Kosmeľ, vedúci odboru 
dopravy MsÚ.

Veľkú časť s finančného balíka uk-
roja aj celoplošné opravy miestnych ko-
munikácií. Jedná sa o 6 veľkých lokalít  
v celkovej výmere približne 5 500 metrov 
štvorcových. „Patrí tu Chočská a Záska-
lická ulica, opravili sme aj komunikáciu na 
Kocmáli. Ďalej je to ulica MDŽ a Generála 
Svobodu. V mestskej časti Kňažia sa zre-
konštruovala komunikácia na Vodáren-
skej ulici,“ vysvetlil Miroslav Kosmeľ.

Okrem celoplošných rekonštrukcií 
ciest sú naplánované aj väčšie opravy 
chodníkov a výtlkov. Robotníci opravia 
plochu o výmere približne 3 900 metrov 
štvorcových. „Opravy chodníkov budú 

realizované na Matúškovej ulici od byto-
vého domu 1643 po parkovisko v dĺžke 
140 metrov. Všetko sú to vlastne spojova-
cie chodníky k bytovým spoločenstvám. 
Veľká oprava chodníkov je už aj v súčas-
nosti vykonávaná na Nemocničnej ulici 
okolo športoviska. Veľká časť chodníkov 
bude opravovaná na dĺžke 35 metrov 
pod ulicou M. Hattalu. Čo sa týka sídlis-
ka Bysterec, celoplošná oprava chod-
níka je naplánovaná a bude realizovaná 
na Bystereckej ulici v dĺžke 290 metrov. 
Ide o chodník, ktorý je trasovaný popred 
Historickú zvonicu, kde by sme chce-
li opraviť aj jednotlivé krátke napojenia  
k bytovkám. Ďalšia veľká oprava prebehla 
na Beňovolehotskej ulici v dĺžke 100 met-
rov. V Kňažej budeme celoplošne opravo-
vať  chodník na Mládežníckej ulici v dĺžke 
asi 70 metrov,“ priblížil opravy Miroslav 
Kosmeľ. 

Opráv sa dočká aj chodník na ulici 
Šmidkeho a Martina Hamuljaka i chodní-
ky v časti Na Sihoti. Chodník sa bude re-
konštruovať aj na Mierovej ulici a ďalší sa 
dokončuje medzi bytovými domami 1950 
a 1949 na Brezovci. Opravovať sa bude 
prístupová komunikácia na ulici Martina 
Hattalu za bytovými domami 2159 a 2160 
i miestna komunikácia ku garážam na uli-
ci Dukelských hrdinov. Mesto naplánova-
lo aj opravy schodov. Tie sa budú realizo-
vať na Chočskej ulici, na ulici Dukelských 
hrdinov a na Mierovej i Nemocničnej ulici. 
V rozpočte mesta je na tieto práce vyčle-
nených 30-tisíc eur.

 
redakcia
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65. ROČNÍK HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA

V Mestskom kultúrnom stredisku (MsKS)  
v Dolnom Kubíne sa od 18. do 22. júna ko-
nal už 65. ročník prestížnej súťaže Hviezdo-
slavov Kubín (HK). Podujatie otvorila spo-
mienka na historickom cintoríne pri hrobe 
básnika, ktorá pokračovala programom pri 
jeho soche na Hviezdoslavovom námestí.

Cieľom súťaže bolo už od jej začiat-
ku viesť mladých ľudí k literatúre. „Prvý 
ročník, ktorý bol v roku 1954, nastolil isté 
ciele. Šlo o to, aby ľudia čítali, rozvíjali svoj 
emocionálny a vnútorný svet, zušľachťo-
vali rečovú kultúru a jazyk. Dovtedy sa na 
Slovensku hovorilo dialektmi a táto sú-
ťaž mala viesť aj k tomu, aby sa spisovná 
norma jazyka dostala do bežného života  
a aby deti a mládež boli touto súťažou ve-
dení k tej slovenčine, ktorá by mala znieť 
v súčasnosti aj v našich médiách,“ vy-
svetlila poslanie HK predsedníčka súťaže  
a programovej komisie Jaroslava Čajková. 
„P. O. Hviezdoslav neodmysliteľne patrí 
k Dolnému Kubínu a k Orave. Som veľmi 
rád, že súťaž HK trvá už 65 rokov a pomá-
ha propagovať poéziu a prózu medzi mla-
dými ľuďmi po celom Slovensku,“ povedal 
primátor Dolného Kubína Ján Prílepok. 

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna 
postupová súťaž a prehliadka umelec-
kého prednesu poézie a prózy, tvorby 
recitačných kolektívov a divadiel poézie 
detí, mládeže a dospelých. Celosloven-
skému podujatiu predchádzalo niekoľko 
stupňov súťažných kôl – triedne, školské, 
obvodné, okresné, regionálne a krajské. 
„Tento rok sa tu zišlo 330 účastníkov, 
ktorí sa predstavili v jednotlivých ka-
tegóriách. Je to vekovo ohraničené, takže 
môžeme povedať, že sme tu mali všetky 
vekové kategórie zo Slovenska. Rovnako 
sme pozvali aj víťazné divadelné pred-
stavenia – deväť detských recitačných 
kolektívov a šesť divadiel poézie mládeže 
a dospelých,“ povedala riaditeľka MsKS 
Jana Greššová. 

V programe súťaže sa odrazi-
li aj viaceré výročia spojené s Pavlom  

Országhom Hviezdoslavom, ktoré si ten-
to rok pripomíname. „Napriek tomu, že 
sme nepripravovali žiadnu kampaň, reci-
tátori a aj súbory veľmi spontánne siahali 
po dielach Hviezdoslava, týmto bol tento 
ročník výnimočný,“ uviedla Jaroslava Čaj-
ková. Pre spropagovanie súťaže sa mesto 
rozhodlo vytvoriť aj špeciálne darčeky 
pre súťažiacich. „Vyrobili sme bodkované 
ponožky s podpisom Hviezdoslava, ktoré 
mali byť ozvláštnením tohto ročníka. Ob-
darovali sme nimi účastníkov,“ povedal 
Ján Prílepok.

Súčasťou súťaže bol aj sprievodný 
program, ktorý odštartovali Seniorenky  
na stretnutí recitátorov seniorov. Nasle-
dovali diskusie so spisovateľmi, tvorivé 
dielne, výstavy v MsKS a vo Florinovom 
dome či knižný bazár. Tento rok sa pred-
nášalo nielen na pódiu, ale dokonca aj 
v rádiu. „S Rádiom Devín sme pripravili 
program, v ktorom sa predstavili dnešní 
porotcovia s výkonmi, ktoré prezentova-
li vo svojej mladosti a zaspomínali si tak 
na staršie ročníky, ktoré ich formovali,“ 
povedala Jaroslava Čajková. Vo štvrtok  
20. júna tak v estrádnej sále MsKS vystú-
pili redaktori Rozhlasu a televízie Sloven-
ska (RTVS) a porotcovia súťaže HK, ktorí 
vymenili porotcovské stoličky za mikro-
fóny a prednášali na pódiu. Medzi reci-
tátormi boli redaktori RTVS Laco Kerata, 
Jozef Palaščák a Pavol Náther. Spomedzi 
porotcov vystúpili Soňa Paláriková, Ri-
chard Veselý, Jaroslava Čajková, Peter 
Zemaník a Roman Féder. Niekdajší výher-
covia Hviezdoslavovho Kubína v disku-
siách spomínali na svoje súťažné vystú-
penia. O hudobný sprievod sa postarali 
Martin Geišberg a Daniel Špiner. Záznam  
z podujatia bude tiež súčasťou vianočné-
ho vysielania Rádia Devín. 

65. ročník Hviezdoslavovho Kubína 
vyvrcholil sobotným Poetickým popolud-
ním spojeným so slávnostným vyhláse-
ním výsledkov a vystúpením víťazov.

redakcia

kultúra

VYŠNOKUBÍNSKE 
PRVIESENKY MAJÚ 
15 ROKOV

Pozoruhodné umelecké výkony pred-
vádzali malí recitátori na 15. ročníku 
Vyšnokubínskych prviesenok, ktoré sú 
akýmsi Hviezdoslavovým Kubínom pre 
žiakov prvého stupňa základných škôl. 
V prednese poézie a prózy sa 20. júna 
predstavili školáci zo ZŠ Martina Kukučí-
na, Cirkevnej spojene školy v DK a zo ZŠ 
Oravský Podzámok. 

„Tradícia vznikla pred pätnástimi 
rokmi v čase 50. výročia Hviezdosla-
vovho Kubína. Prviesenky sú recitátor-
ská súťaž malých detí zo základných 
škôl, pričom súťažia v dvoch kategó- 
riách, prvý a druhý ročník a tretí a štvr-
tý ročník,“ povedal Antonín Zámečník, 
starosta Vyšného Kubína. 

Hviezdoslavove prvé kvietky - 
prviesenky prišla povzbudiť dlhoročná 
úspešná recitátorka a dnes divadelná 
režisérka Renáta Jurčová. Hosťom ju-
bilejného ročníka bola aj spisovateľka 
Alžbeta Pániková. Viaceré deti stáli 
pred väčším publikom vôbec po prvý-
krát. „Keďže Hviezdoslavov Kubín po-
núka možnosť skôr pre starších, chceli 
sme vymyslieť súťaž v prednese po-
ézie a prózy pre školáčikov, ktorá ich 
zároveň bude postupne pripravovať 
na veľkú súťaž Hviezdoslavov Kubín,“ 
vysvetlil Antonín Zámečník.

V sále obecného úradu sa pred-
stavili aj deti z vyšnokubínskej mater-
skej školy. Predškoláci zarecitovali ne-
súťažne báseň, ktorú ich naučili pani 
učiteľky. 15. ročník Vyšnokubínskych 
prviesenok patril aj spomienke na Mi-
lenu Zábrženskú, ktorá bola dlhé roky 
iniciátorkou kultúrnych aktivít Vyšné-
ho Kubína. V rodisku Pavla Országha 
Hviezdoslava rozkvitnú prviesenky 
opäť o rok. 

redakcia

Foto: redakcia

Foto: redakcia

Foto: redakcia
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HASIČI Z LIMANOWEJ PREDVIEDLI 100-ROČNÚ TECHNIKU

V nedeľu 9. júna sa pri príležitosti Dňa detí 
na Gäceli konalo športovo-zábavné podu-
jatie. Pre najmenších boli pripravené rôzne 
zábavné atrakcie, športové súťaže a tvori-
vé dielne. Hlavným bodom programu však 
bola ukážka historickej 100-ročnej techniky 
hasičov z Limanowej. 

„Naša hasičská technika je z roku 
1920 a tradícia pochádza ešte z čias Galí-
cie. Do roku 1950 bolo v každej hospodár-
skej časti takého vybavenie, takže takto 
vyzeralo v Galícii hasenie požiaru do roku 
1950. Po tomto roku už prichádzali čoraz 
novšie pojazdné stroje a autá. Na Gäceli 
sme ukazovali, ako hasíme domček. Naši 
hasiči prítomným predviedli rekonštruk-

ciu nešťastnej udalosti spojenej s požia-
rom,“ povedal hlavný veliteľ Dobrovoľ-
ných hasičov Limanowa Bogdan Koza. 

Prehliadka starej hasičskej techni-
ky bola súčasťou 50. výročia partnerskej 
spolupráce medzi naším mestom a Lima-
nowou. V rámci výročia vznikol aj projekt 
Zachovávania tradície hasičskej techniky 
poľsko-slovenského pohraničia. Dolný 
Kubín bol partnerom tohto projektu. 
Jeho prvá časť prebiehala 3. mája v meste 
Limanowa. „Bola to veľká slávnosť, preto-
že sa zároveň oslavovalo aj 145. výročie 
tamojšieho hasičského zboru. Počasie 
nebolo priaznivé, ale druhá časť u nás 
prebiehala už za lepších poveternost-
ných podmienok, čo ocenili aj naši poľskí 
priatelia,“ povedal vedúci odboru kultúry 
MsÚ Michal Švento. 

Vďaka projektu sa tieto 100-ročné 
hasičské vozy z Limanowej podarilo zre-
konštruovať. „Bola to technika ťahaná 
koňmi. Museli ju natrieť, zrekonštruovať 
a sfunkčniť. Pre Poliakov to do Dolného 
Kubína bola náročná cesta, museli sem 
prísť so štyrmi koňmi,“ vysvetlil Michal 
Švento. „Je to historický exponát, ktorý 
používame raz do roka, keď príležitost-
ne ukazujeme takéto hasenie požiaru. 

Máme skvelú posádku, chlapi sú výborne 
preškolení, každý jeden vie, čo má robiť. 
Ideme na akciu, furman má na staros-
ti kone, jeden vybieha, ostatní si robia 
svoju prácu a ja ako hlavný veliteľ musím 
nad všetkým dozerať a koordinovať ich. 
Musím mať oči všade a oni ma musia po-
čúvať,“ vysvetlil priebeh fingovaného zá-
sahu Bogdan Koza.

Na podujatí svoju prácu predviedli 
aj dolnokubínski hasiči, policajti a prís-
lušníci Horskej záchrannej služby. Akciu 
pripravil Kemp Tília Gäceľ v spolupráci  
s mestom Dolný Kubín a obcou Oravská 
Poruba. 

redakcia

ŠTEFÁNIKA SI UCTILI ZHOTOVENÍM PAMÄTNEJ BUSTY A KNIHY

Pri príležitosti viacerých výročí spojených  
s Milanom Rastislavom Štefánikom sa v so-
botu 15. júna konalo podujatie venované 
tomuto významnému slovenskému dejate-
ľovi. Zúčastnení sa najskôr zhromaždili na 
historickom cintoríne, kde si uctili spolubo-
jovníkov generála Štefánika, a to Mikuláša 
Gaceka a Václava Vašátka.

Následne v Čaplovičovej knižni-
ci predstavili knihu s názvom „Štefánik 
očami detí“. Publikácia je výnimočná 
tým, že ju ilustrovali mladí Dolnokubín-
čania – žiaci ZUŠ Petra Michala Bohúňa. 
Kniha je určená pre deti základných škôl. 
Stručne a jasne dokumentuje celý život 
Milana Rastislava Štefánika od narode-
nia, cez štúdiá a pôsobenie v zahraničí 
až po jeho tragickú smrť. „Deti podľa ur-
čitého scenára nakreslili svoje nápady. 
Tie diela sú úžasné, určite z nich vyrastú  
schopní umelci. Vložili sa do toho s ce-
lou svojou osobnosťou a ukázali aj to, že 
o Štefánikovi vedia naozaj veľa,“ pove-
dal autor knihy Ferdinand Vrábel. Pod-
ľa jeho slov ilustrácie obsahujú viaceré 
detaily, z ktorých mnohé by dospelému 
človeku nenapadli. 

Okrem knižky generálovi Štefániko-
vi venovali aj pamätnú bustu. Vyhotovil ju 
akademický sochár a rodák z Oravy Sta-
nislav Kľúčik. „Snažil som sa výrobu busty 
konzultovať s viacerými ľuďmi, aby sa 
predišlo nejakým historizujúcim omylom. 

Je z bronzu, čiže chyby sa neodpúšťajú. 
Musel to byť taký materiál, ktorý by vysti-
hoval nášho národného hrdinu,“ vysvetlil 
autor busty, ktorý je zároveň absolven-
tom ZUŠ Petra Michala Bohúňa.

Tak, ako každý umelec, aj on na 
dielach, ktoré tvorí, zanecháva svoj ru-
kopis. „Pri bližšom skúmaní tohto bron-
zového portrétu máte možnosť vidieť 
moje odtlačky prstov. Rozmerovo je to 
zatiaľ moje najväčšie dielo – má 70 cen-
timetrov na výšku a generál Štefánik je 
tu zachytený v životnej veľkosti,“ dodal 
Stanislav Kľúčik.

Busta bude umiestnená v exteriéri 
na Ulici Milana Rastislava Štefánika v Dol-
nom Kubíne. Poctu generálovi v podobe 
vydania knihy a vyhotovenia busty pod-
porili Nadácia Milana Rastislava Štefáni-
ka, mesto Dolný Kubín, Oravské múze-
um, Klub vojenskej histórie Beskydy, ZUŠ 
Petra Michala Bohúňa a miestny odbor 
Matice slovenskej.

redakcia
Foto: redakcia

Foto: redakcia

Foto: redakcia
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S ROCKOVÝM ZÁBEROM NA KONCERTY SVETOVÝCH HVIEZD

Vlani odštartoval festival Rockový záber tre-
tiu dekádu svojho fungovania. Organizátori 
si zrejme povedali, že zmena je život a po 
Dolnom Kubíne nasledovala dvojdňovka  
v Námestove. Mnohí, ktorí pravidelne nav-
števujeme tento festival, sme správne tušili, 
že v Dolnom Kubíne sa tento rok pravdepo-
dobne konať nebude.

Nábrežie Oravskej priehrady nebo-
lo jedinou novinkou, ktorú Rockový záber 
so sebou priniesol. Orava sa totiž stala 
súčasťou európskeho turné maďarskej 
skupiny Omega, ktorá vystúpila v kempe 
na Gäceli. Nerád by som v tejto súvislosti 
vynechal minuloročných headlinerov ná-
mestovskej časti festivalu Slade a Drupi-
ho. Zmena nenastala len v mieste kona-
nia. Tou najzásadnejšou bol počet pódií. 
Tentoraz na nábreží Oravskej priehrady 
vyrástli dve pódiá Amfi stage a Rock sta-
ge. Urýchlili sa tým prestoje medzi kape-
lami a návštevníci dostali počas jedného 
dňa viac muziky.

Ďalšou zmenou, ktorá sa v rámci 
Rockového záberu udiala, bol aj počet 
moderátorov. Po ročnej pauze sa na 
hlavné pódium - rock stage vrátila mo-
derátorská stálica festivalu Dalibor Bíro 
a na amfi stage sa postavil Branko Sokol, 
ktorý nás záberom sprevádzal minulý 
rok. Už len dodám, že kým sa na jednom 
pódiu hralo, druhé sa pripravovalo na 
ďalší hudobný nápor. Keďže z programu 
na poslednú chvíľu vypadlo dievčenské 
trio POISON CANDY, začiatok festivalu sa 
posunul zhruba o hodinku.

Festival odštartovali chlapci z RI-
SING SIGN, ktorým tento rok vychádza 
debutový album. Chlapci z Dolného Ku-
bína nielenže odštartovali Rockový záber, 

ale aj otestovali amfi stage. Po nich hlav-
né pódium pre zmenu otestovali dámy zo 
susedného Česka THE AGONY. Tie máme 
mnohí v pamäti ako prekvapenie minulo-
ročného záberu. Mňa si tento rok získalo 
zoskupenie BIJOUTERRIER. Prvýkrát som 
túto veselú partiu videl pred šiestimi rok-
mi na festivale, ktorý svojho času v Ná-
mestove organizoval Julo Viršík. Z reakcií 
publika sa dalo vyčítať, že si nezískali len 
mňa. Ich vystúpenia sú dynamické a plné 
humoru. Akurát som sa chystal presunúť 
pod hlavné pódium, keď som na pódiu 
zbadal pána moderátora Branka, ktorý si 
s nimi strihol pieseň Babka Natatrouská 
a Dedo Moumuj. Túto pieseň nájdete na 
ich druhom albume In Autumn. 

Hlavné pódium už bolo pripravené 
pre zakladateľov záberu - skupinu TAR-
GO. Aj im na jeseň vychádza albumová 
prvotina. Na pódium sa vrátili po ročnej 
pauze. Tentoraz aj s malým prekvape-
ním. Coververziu piesne Láska je láska si 
spoločne s Romanom zaspievala dcéra 
Lenka. Ďalším, v poradí druhým českým 
zástupcom festivalu, bola skupina JOHN 
WOLFHOOKER. Tá v týchto dňoch vypus-
tila do sveta singel Break Me Down, z pri-

pravovaného tretieho albumu. Po nich sa 
na pódium postavila prešovská sedmička 
HEĽENINE OČI. Videoklip k piesni Agent 
SIS je pravdepodobne predzvesťou no-
vého albumu. Nechajme sa prekvapiť. 

POLEMIC som si vychutnal od za-
čiatku do konca. Hoci som ich zažil nie-
koľkokrát, tak skvelú prácu s fanúšikmi 
som na ich koncerte ešte nevidel. Odstup 
medzi nami a kapelou sa dal rátať na cen-
timetre. Spontánnosť koncertu gradova-
la každou pesničkou. Niektorí sme mali 
pocit, že by sme ešte hodinku navyše 
zvládli. TUBLATANKA začala pekne zo-
stra: Šlabikár, Priateľ, Dnes mám rande so 
svojím mestom, Ja sa vrátim a Môj starý 
dobrý kabát. Ja som si ešte počkal na Loď 
do neznáma a rýchlo pod amfi stage, kde 
sa už chystala skupina ARZÉN. Tá aj na-
priek celodenným problémom s autom 
úspešne uzavrela program vedľajšieho 
pódia. 

HORKÝŽE SLÍŽE vypustili svojho Ka-
rola približne o 23:30 hod. K vystúpeniu 
tejto nitrianskej kapelky ani nie je čo do-
dať. Každý, kto zažil ich vystúpenie, vie, že 
je to poriadna divočina, podfarbená vtip-
nými textami. Po ich vystúpení prišla na 
rad posledná novinka, ktorú si organizá-
tori pre návštevníkov festivalu pripravili. 
Branko s Daliborom postupne vylosovali 
výhercov vstupeniek na koncerty sveto-
vých hviezd METALLICA, BON JOVI a ED 
SHEERAN. Navyše k nim pribalili lístky na 
koncert PAĽA HABERU & TEAM do neďa-
lekého Popradu. Každá vstupenka bola 
totiž zlosovateľná. Line- up tohtoročného 
Rockového záberu uzavrela skupina ZOČI 
VOČI.

Boris Hrudál, autor je hudobný recenzent

ŽIACI ZAČALI PRÁZDNINY DOBROVOĽNÝM UPRATOVANÍM MESTA

Skupinka viac ako dvadsiatich Dolnoku-
bínčanov vo veku od 14 do 17 rokov sa od-
hodlala začiatok školských prázdnin prežiť 
ináč ako väčšina ich rovesníkov. Mladí sa 
rozhodli začiatkom týždňa dobrovoľným 
upratovaním spraviť niečo pre planétu Zem 
a pre mesto, v ktorom žijú. 

Počas niekoľkých hodín sa rozde-
lili do skupín po celom meste. Dolnoku-
bínska samospráva im poskytla vrecia, 
kliešte a postarala sa aj o ich pitný režim. 
„Chceli sme vyzbierať čo najviac odpad-

kov a pomôcť takto Dolnému Kubínu, aby 
sme si to tu spríjemnili a inšpirovali ostat-
ných obyvateľov k tomu, aby neignorovali 
odpad okolo seba, keďže sa mu nikto ne-
vyhne. Som preto veľmi rada, že sme sa 
tu zišli, lebo vidím, že nie všetkým je naša 
Zem ľahostajná,“ vysvetlila Natália Blahu-
tová, organizátorka akcie.

Aj touto akciou chcú mladí ľudia  
z Dolného Kubína poukázať na problém 
znečisťovania životného prostredia a ľa-
hostajnosť ľudí. „Chceme ukázať, že sa to 
dá, len treba chcieť. Preto nám napadla 

myšlienka, že by bolo potrebné niečo 
zmeniť na našom správaní v spoločnosti. 
Začali sme s myšlienkou plastov a odpa-
dov, lebo je to každý deň vidno, že ľudia 
nevedia často ani separovať či správne 
kompostovať,“ povedal Marek Janiga, je-
den z organizátorov.

Študenti počas troch hodín vyzbie-
rali odpad napríklad v areáli Kuzmínovo, 
na sídlisku Bysterec a Brezovec, popri 
rieke Orava a na hlavnej železničnej  
zastávke. 

redakcia

Foto: Boris Hrudál
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ZO ŽILINY ZAČAL PREMÁVAŤ TURISTICKÝ VLAK ORAVSKÝ EXPRES

Nový turistický vlak Oravský expres štartuje 
prvú sezónu. Premávať bude počas prázd-
nin a každú sobotu odvezie turistov zo Žiliny 
do Oravského Podzámku a späť. Na prvú 
jazdu bol vypravený zo žilinskej železničnej 
stanice v sobotu 6. júla.

Vlak bude zo Žiliny odchádzať vždy 
v sobotu o 8. hodine ráno a do Oravské-
ho Podzámku dorazí po necelých dvoch 
hodinách, o 9.54 hod. Odtiaľ sa vracia  
o 16.30 hodine. „Krajská organizácia ces-
tovného ruchu Žilinský turistický kraj pri-
chádza s ďalšou novinkou na podporu 
cestovného ruchu v regióne. Výhodou 
Oravského expresu je, že na rozdiel od 
bežných vlakových spojení, ktoré smerujú 
na Oravu, premáva bez prestupov a počas 
pilotnej sezóny bude pre cestujúcich za-
darmo,“ povedala výkonná riaditeľka Kraj-
skej organizácie cestovného ruchu (KOCR) 
Žilinský turistický kraj Iveta Chabadová. 

KOCR na projekte spolupracuje so 
Železničnou spoločnosťou Slovensko 

(ZSSK). Podobné turistické vlaky premá-
vajú aj v ďalších krajoch na Slovensku. 
„Som rád, že sa myšlienka expresov 
úspešne rozširuje do jednotlivých regió-
nov Slovenska. Každý expres má zaují-
mavú cieľovú stanicu, pre ktorú sa doň 
oplatí nastúpiť, v prípade Oravského 
expresu je to jedna z najvýznamnejších 

pamiatok hradného staviteľstva na Slo-
vensku – Oravský hrad,“ hovorí predseda 
predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK 
Filip Hlubocký.

V „motoráčiku“ bude 78 miest na 
sedenie a päť na prepravu bicyklov. Špe-
ciálny turistický vlak zastavuje okrem Ži-
liny a Oravského Podzámku na ďalších  
11 železničných zastávkach. V okolí kaž-
dej sa nachádzajú zaujímavé turistické 
ciele, okrem Oravského hradu napríklad 
aj hrady v Strečne, drevený artikulárny 
kostolík v Istebnom, jazdy na pltiach po 
Orave alebo Váhu, vodopád v Šútove  
a mnoho ďalších lokalít vhodných na 
turistiku a cykloturistiku. „Aj vďaka 
Oravskému expresu budú atraktívne 
destinácie v Žilinskom kraji dostupnej-
šie domácim a zahraničným turistom,” 
povedala predsedníčka Žilinského sa-
mosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová. 
Oravský expres premáva do 31. augusta.

tlačová správa ŽSK

VEREJNOSŤ A ČINNOSŤ SAMOSPRÁVY

Často sa stretávame s názorom, že obyčaj-
ný človek nemá možnosť ovplyvňovať veci 
verejné, že politici o nás stoja len vtedy, keď 
potrebujú náš hlas vo voľbách. Veď oddáv-
na sa hovorí, že politika je panské huncút-
stvo, od ktorého je lepšie sa držať ďalej. Je to 
ale naozaj tak? 

Udalosti z posledných rokov, hlavne 
po úmrtí novinára J. Kuciaka a jeho pria-
teľky, nás presviedčajú, že ľuďom nie je 
ľahostajné, akým smerom sa naša krajina 
uberá. 

A ako je to v tzv. malej politike? 
Má občan možnosť podieľať sa na roz-
hodovaní o smerovaní svojho mesta?  
A naopak, majú orgány mesta záujem 
na aktívnom zapájaní sa obyvateľov do 
vecí verejných? Sme presvedčení o tom, 
že občan by mal mať možnosť vyjadriť sa  
k spôsobu a efektívnosti riadenia a hos-
podárenia alebo zámerom rozvoja svojho 
mesta. A naopak, malo by byť všeobec-
ným záujmom, aby samospráva využila 
všetky myšlienky, nápady a podnety zo 
strany verejnosti. Môže tak získať návrhy 
na riešenie problémov z rôznych oblastí 
a zároveň využiť aktívnych občanov ako 
odborníkov do svojich poradných orgá-
nov. 

Na činnosti samosprávy sa obyva-
teľ mesta môže podieľať viacerými spô-
sobmi. Má právo voliť primátora mesta 
a poslancov mestského zastupiteľstva, 
prípadne byť sám zvolený do orgánov sa-
mosprávy. V miestnom referende môže 
hlasovať o dôležitých otázkach života  
a rozvoja mesta, pokiaľ takéto referen-
dum bude vyhlásené. Môže sa zúčastňo-
vať na zhromaždeniach obyvateľov mesta 
a vyjadrovať na nich svoj názor, alebo sa 
zúčastňovať na zasadnutiach mestského 
zastupiteľstva. Pokiaľ to schvália poslan-
ci, môže byť občanovi na rokovaní udele-
né slovo na vyjadrenie názoru. Požiadať 
môže aj o účasť na zasadnutí niektorého 
z poradných orgánov mestského zastu-
piteľstva. So svojimi podnetmi a sťažnos-
ťami sa môže obracať na orgány mesta, 
účinným nástrojom kontroly činnosti ve-
rejnej správy je možnosť podať žiadosť  
v zmysle infozákona. Významným prv-
kom účasti na činnosti samosprávy je 
možnosť pripomienkovať materiály,  
o ktorých rozhoduje mestské zastupiteľ-
stvo, hlavne všeobecne záväzné nariade-
nia, návrh  rozpočtu a záverečného účtu.

Pokiaľ má byť účasť verejnosti na 
činnosti samosprávy obojstranne pro-
spešná, musí samospráva informovať 

svojich obyvateľov o svojej činnosti, hlav-
ne o činnosti mestského zastupiteľstva  
a jeho orgánov, o termínoch ich zasadnu-
tí, o programe a materiáloch, o ktorých 
majú rozhodovať. Mesto Dolný Kubín  
k tomu využíva hlavne svoju webovú 
stránku, mestskú televíziu a noviny Ku-
bín. Rokovania mestského parlamentu sú 
vysielané v priamom prenose, ich zázna-
my možno vyhľadať v archíve. Od janu-
ára tohto roka zaviedol primátor mesta 
inštitút otvorených dverí, keď sa občania 
v poslednú stredu v mesiaci môžu infor-
movať o činnosti mesta alebo naopak, 
môžu oboznámiť primátora so svojimi 
problémami. 

Vedenie mesta sa však snaží vy-
tvoriť podmienky aj k tomu, aby občania 
mohli upozorňovať na prípadné nedo-
statky. Už v najbližších týždňoch bude 
na webovej stránke mesta spustená 
aplikácia Odkaz pre starostu, ktorá by 
mala prispieť k zlepšeniu života v našom 
meste.

Vladimír Adamec, Mesto Dolný Kubín

Použitý materiál: Účasť verejnosti na čin-
nosti samosprávy, Konzervatívneho inštitútu  
M. R. Štefánika, Bratislava 2013,

Foto: ŽSK
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FS KŇAŽAN SPIEVALA NIELEN PRE STARÝCH OTCOV

Veľakrát sa v bežnom živote, ale aj v člán-
koch a reportážach skloňuje slovo matka. 
Jednoducho najdôležitejšia osoba v živote 
každého človeka. A čo otec?

Na neho sa mnohokrát zabúda. Aj 
keď dieťa neporodili, mnohí boli pri svo-
jich deťoch od prvej chvíle príchodu na 
svet. Tíšili svoje dieťa, keď zaplakalo, no-
sili na rukách, keď nevládalo. A tie upra-

cované, mozoľnaté ruky, ktoré sú neve-
domky zovreté v päsť, odhodlané chrániť 
to svoje. Tento rok to bolo 16. júna, keď 
sme si mali spomenúť na svojich otcov. 
V mnohých rodinách to aj tak bolo. Deti 
odovzdali ockovi nakreslený obrázok, 
manželka obdarila toho svojho sladkou 
pusou, upiekol sa koláčik, proste rodinná 
idylka. 

A čo otcovia, ktorí nesú na svojich 
pleciach už, chvalabohu, sedem, mož-
no aj osem krížikov? Takýchto sme našli  
v Zariadení pre seniorov a domove soci-
álnych služieb v Dolnom Kubíne. Folklór-
na skupina Kňažan pri príležitosti Dňa ot-
cov aj tentokrát zavítala do spomínaného 
zariadenia, kde sme ich svojimi piesňami 
rozveselili, roztancovali a myslím, že aj 
potešili. Aj keď v spoločenskej miestnos-
ti, kde sa seniori zišli, mali prevahu ženy,  

o to viac si to vlastne už starí otcovia vá-
žili. V závere, keď nám ďakoval so slzami 
v očiach zástupca otcov – seniorov, pán 
Berec, boli sme dojatí aj my, že aj keď 
skromným darčekom, ale o to srdečnej-
ším, sme urobili radosť. 

Aj tentokrát sme si spomenuli na 
jubilantku, našu rodáčku Helenku, ktorá 
kytičku piesní, ale aj tú skutočnú, prijala 
k svojmu sviatku dojímavo. Opäť mu-
sím vyzdvihnúť personál v Zariadení pre 
seniorov a domove sociálnych služieb 
Dolný Kubín. Aj keď sa v súčasnej dobe 
veľa píše o zlej starostlivosti o seniorov, v 
Dolnom Kubíne to tak nie je. Ústretovosť  
a ochota riaditeľky Tatiany Nesvadbovej 
a láskavé srdcia ostatného personálu sú 
toho dôkazom.

Vlasta Batunová, FS Kňažan

OD KENEZ PO KŇAŽIU UŽ PO PIATYKRÁT

Pozývame Kňažancov, Kubínčanov, našich 
priateľov, všetkých, ktorí majú radi folklór, 
na 5. ročník podujatia Od Kenez po Kňa-
žiu. Posledná júlová sobota (27.7.) bude od  
15. hodiny patriť ľudovej piesni, divadlu, 
tvorivým dielňam, výstave a dobrej zábave. 

Občianske združenie Krpček ako 
hlavný organizátor chce popri pozvánke 
pripomenúť, ako sa folklórna akcia zro-
dila. Myšlienka uskutočniť toto podujatie 
vznikla ešte v roku 2015. Podporili nám 
dva projekty, jeden pod názvom Naše de-
dičstvo na vytvorenie výstavy a na kultúr-
ne podujatie a druhý pod názvom Bol raz 
jeden most, ktorého autorom bol Michal 
Batuna. Pôvodne bol úmysel uskutočniť 
iba jednorazové podujatie. Prvý ročník 
zažil peknú účasť a aj úspech u divákov, 
preto sme sa pustili do plánovania druhé-
ho, tretieho, štvrtého. Podujatie Od Ke-
nez po Kňažiu sa stalo miestom stretnutí 
rodín, priateľov, rodákov. Miestom, kde 
sa každý cíti jednoducho doma.  

Každý rok sme okrem podujatia pri-
pravili, zozbierali, napísali, vydali aj niečo 
ďalšie, čo by pripomínalo našu činnosť. 
Začal to Spevník Kňažanských piesní, vý-
ročný kalendár zostavený z historických 
fotografií Kňazej spolu s dvomi výstava-
mi o histórii komunity obyvateľov pod 
názvom Naša Kenez, ktoré môžete nájsť  
v požiarnej zbrojnici a pod pergolou ve-
dúcou ku kostolu. Alebo drevený miniam-
fiteáter s výstavou o starom moste, ktorý 
vznikol vďaka Michalovi Batunovi a dob-
rovoľníkom.  Od jeho vybudovania mô-
žeme Kňažanské slávnosti každoročne 
organizovať v amfiteátri pri rieke Orava. 
Posledným úspechom bola kniha Kňažia 
miesto rozprávky, ktorá sa stala aj Knihou 
Oravy roka 2018 v ankete, ktorú vyhlásila 
Oravská knižnica A. Habovštiaka.  

V týchto aktivitách chceme pokra-
čovať aj naďalej. Kňažia miesto rozprávky 
si žiada pokračovanie. Preto chceme aj 
touto cestou vyzvať rodákov a obyvate-

ľov. Ak sa chcete zapojiť svojimi príbehmi 
smiešnymi i strašidelnými, rozprávkami, 
ktoré si pamätáte z detstva alebo udalos-
ťami, ktoré sa stali v minulosti vašej rodi-
ne, staňte sa spoluautormi knihy Kňažia 
miesto rozprávky II.

A ešte jedno prekvapenie. Máte  
v rodine recept na výborný koláč, lekvár, 
bylinkový sirup, tinktúru, či chutný obed, 
ktorý sa traduje už niekoľko generácií? 
Podeľte sa s ním v pripravovanej publiká-
cii a najchutnejšej časti našich domovov – 
kuchyni.  Svoje príspevky môžete doniesť 
27.júla na slávnosti alebo sa skontaktovať 
s OZ Krpček. 

Na záver chcem poďakovať za päť 
rokov skúseností, poznatkov a zážitkov, 
za päť ročníkov podujatia Od Kenez po 
Kňažiu všetkým, ktorí nám dobrovoľne 
pomáhali a pomáhajú udržať túto myš-
lienku živú. 

Jana Greššová, OZ Krpček

Foto: Boris Hrudál

Foto: Boris Hrudál

Foto: Vlasta Batunová
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SENIORI A HENDIKEPOVANÍ OBČANIA MALI ŠPORTOVÝ DEŇ

Slovenský zväz telesne postihnutých (SZTP) 
v Dolnom Kubíne aj tento rok pre svojich čle-
nov pripravil Športový deň. Dvesto seniorov 
a hendikepovaných občanov už po 24-krát 
medzi sebou súťažilo v štyroch športových 
disciplínach, a to v hode do diaľky, hode do 
koša, do plechoviek a v šípkach. 

Podľa predsedníčky SZTP ZO Dolný 
Kubín Ruženy Sekerkovej sa na športové 
akcie prihlasuje rok čo rok stále viac záu-
jemcov. „Chceme, aby sa títo ľudia viacej 
stretávali, aby mali veselé zážitky a aby 
vyšli z domu von. Športovali sme, potom 
sme si dali guláš, vyhodnotili sme súťa-
že, odovzdali ceny a pokračovala voľná 
družná zábava. Ľudia sa porozprávali, za-
spievali si a hlavne si oddýchli,“ vysvetlila 
priebeh akcie Ružena Sekerková. 

Okrem tunajších obyvateľov sa 
Športového dňa zúčastnili aj priatelia  
z kysuckej obce Oščadnica. Prítomní 

mohli stráviť čas so známymi a zabudnúť 
tak na svoje každodenné starosti. „Toto 
podujatie sa už stalo tradíciou. Vždy sa 
zúčastňujeme, aj keď nevyhráme. Baví 
nás to tu a kamarátime sa už roky,“ po-
vedala seniorka z Oščadnice. „Chodíme 
sem už päť rokov, vždy sa nám páčilo  
a šli sme domov spokojní a s dobrým 

pocitom, pretože je tu výborná nálada 
a organizácia,“ zhodnotila členka SZTP. 
„Človek je väčšinou sám doma, tak aspoň 
príde medzi ľudí a zabaví sa,“ povedal se-
nior z Dolného Kubína. 

Športový deň sa niesol v duchu zá-
bavy a spolupatričnosti. Športové úlohy 
neboli náročné a pre súťažiacich nebolo 
dôležité vyhrať, ale najmä zúčastniť sa. 
Hlavným cieľom podujatia bolo popri 
športových aktivitách združovať hendi-
kepovaných ľudí do kolektívu a zaradiť 
ich viac do spoločnosti. „Všetci, dokon-
ca aj vozíčkari, mohli ukázať, že zvládnu 
hodiť loptičkou alebo šípky. Boli nadšení 
a spokojní, že mohli byť medzi toľkými 
ľuďmi a že sa aktívne zapojili do činnosti 
zväzu a športového podujatia,“ poveda-
la na záver spoluorganizátorka Gabriela 
Floreková. 

redakcia

SPOZNÁVAME SVOJU KRAJINU A SVOJICH KRAJANOV

V rámci aktivity Spoznávame svoju krajinu 
a svojich krajanov Denné centrum mesta 
Dolný Kubín zorganizovalo pre seniorov  
a občanov s nepriaznivým zdravotným 
stavom a ťažkým zdravotným postihnutím  
9. júna autobusový poznávací zájazd do 
rodiska Milana Rastislava Štefánika s náv-
števou jeho pamätného múzea v obci Koša-
riská na Myjave. 

V múzeu čakal účastníkov zájazdu 
sprievodca Marián Imriško, ktorý nás 
veľmi talentovane a autenticky sprevá-
dzal Štefánikovým príbehom. Sprievodca 
nám detailne porozprával o zaujímavej 
expozícii, ktorá podáva komplexný po-
hľad na Štefánikovu osobnosť. V šiestich 
miestnostiach sa dokumentuje jeho ži-
votná dráha, súkromie a záľuby, no najmä 

jeho vojenská, diplomatická a politická 
činnosť. 

Po absolvovaní exkurzie sa účast-
níci presunuli do Bratislavy, na pravý 
breh Dunaja, na Tyršovo nábrežie. Toto 
nábrežie sa nachádza v mestskej čas-
ti Petržalka a je pomenované podľa 
Miroslava Tyrša, zakladateľa organizo-
vaného telovýchovného hnutia Sokol.  
V 80. a 90. rokoch 20. storočia sa tu na-
chádzal Lunapark, začiatkom 21. storo-
čia bol odstránený a odvtedy sa nábre-
žie používa na kultúrno – spoločenské 
a rekreačné akcie aj preto, že nábrežie 
je záplavové územie. Účastníci zájazdu 
mali pár hodín individuálneho programu,  
a preto mohli prejsť cez nábrežie do Sadu 
Janka Kráľa, ktorý je najstarší verejný park 
v strednej Európe a jeden z najstarších 
stredoeurópskych parkov vôbec. Nachá-
dza sa v bratislavskej Petržalke medzi 
Starým mostom a Mostom SNP.

Dolnokubínski seniori sa mali mož-
nosť dostať aj na ľavý breh Dunaja do his-
torického centra na Šafárikovo námestie. 
Pred novou budovou Slovenského ná-
rodného divadla stojí socha generála 
Milana Rastislava Štefánika v nadživotnej 
veľkosti. Viac ako sedemmetrovú sochu 
spoluzakladateľa Československa pred 
10 rokmi odhalili pri príležitosti 90. výro-
čia jeho tragického úmrtia.  

Konečným cieľom nášho zájazdu 
bola hlavne návšteva divadelného pred-
stavenia v divadle Aréna. Toto divadlo 
svojou tradíciou patrí medzi najstaršie 
divadlá v Bratislave. Založené bolo v roku 
1828, spočiatku slúžilo ako letné divadlo 
a nekrytý amfiteáter, odtiaľ pochádza 
aj názov Aréna. Divadlo 9. júna uvied-
lo dramatizáciu Haškovho Švejka pod 
názvom Osudy dobrého vojaka Švejka. 
Hlavný hrdina Jozef Švejk je podľa tvorcov 
inscenácie jeden z nás. Všetci si myslia, 
že je slabomyseľný, ale on len úprim-
ne pomenúva ľudskú hlúposť v jej čírej 
podobe. Tešili sme sa na toto humorné 
predstavenie, v ktorom historický román 
českého spisovateľa Jaroslava Haška 
ožil slovenskými talentovanými hercami  
a herečkami. Podstatné je, že inscenácia 
bola v ľubozvučnej slovenčine a zážitok   
z divadelného predstavenia bol neza-
budnuteľný.

Spomienky na náš zájazd a naše 
nádherné Slovensko boli plné krásy a aj 
nových prijemných zážitkov. Tešíme sa na 
ďalšie spoznávanie našej krajiny, našich 
krajanov a poznávacie zájazdy, ktoré pre 
obyvateľov v dôchodkovom veku pripraví 
mesto v spolupráci s Denným centrom  
v Dolnom Kubíne.

Marina Gruchaláková, Denné centrum DK

Foto: redakcia

Foto: Marína Gruchaláková
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FUTBALISTI U13 VÍŤAZMI DRUHEJ LIGY

Mladší žiaci Mestského futbalového klubu 
Dynamo Dolný Kubín zvíťazili v druhej lige 
skupiny sever. Nad druhým Krásnom nad 
Kysucou majú v tabuľke náskok o šesť bo-
dov. Pri tejto príležitosti boli hráči ocenení 
na stretnutí s primátorom a zástupcami 
mesta.

Futbalisti odohrali 26 zápasov,  
z toho na jeseň iba dva prehrali a jeden 
remizovali. V jarnej časti ani v jednom 
stretnutí neprehrali a dve remizovali. 
„Každý jeden zápas je ťažký, ale pokiaľ 
chlapci pracujú tak, ako majú a chcú na 
sebe pracovať, tak to všetko vychádza. Je 
to super, ja sa teším s nimi. Do každého 

zápasu sme išli s tým, že ideme vyhrať  
a tak to vyšlo,“ povedal tréner U13 MFK 
Dynamo Dolný Kubín Marek Murín.

Podľa slov kapitána družstva Dávi-
da Nemčeka sú chlapci dobrá partia nie-
len na ihrisku, ale aj mimo neho. „Hráme 
to ako kolektívny šport a dokázali sme 
to spoločne. Každý súper bol ťažký, lebo 
sme začínali za stavu 0:0, no medzi naj-
silnejších súperov patrili tímy z Kysúc,“ 
zhodnotil Dávid Nemček. Klub pre nad-
chádzajúcu sezónu pripravuje vytvorenie 
dvoch mužstiev U13, aby si mohli zahrať 
všetci mimoriadne talentovaní hráči.  

redakcia

LÍZA HAZUCHOVÁ JE 
MAJSTERKA EURÓPY

V posledný júnový deň sa na ME 
v duatlone v rumunskom Targu Mures 
predstavila odchovankyňa Mestského 
plaveckého klubu Dolný Kubín (MPK 
DK), juniorka Líza Hazuchová. Jedi-
ná reprezentantka Slovenska, vekom 
ešte len dorastenka, šokovala zahra-
ničných funkcionárov, ale aj celé triat-
lonové Slovensko. Svojím suverénnym 
výkonom získala juniorský titul maj-
sterky Európy. Päťkilometrový beh, 
20 kilometrov na bicykli a opäť dva  
a pol kilometrový beh zvládla za 
1:03:55. Líza momentálne reprezentu-
je klub Trian ŠK Banská Bystrica, kde 
navštevuje strednú školu.

redakcia

NÁVRAT K VÝŠKAM ORAVSKEJ LATKY

V telocvični ZŠ Martina Kukučína sa špor-
tovalo aj počas posledných školských dní. 
Škola v spolupráci s Telovýchovnou jedno-
tou Orava (TJ Orava) pripravila pre svojich 
žiakov preteky v skoku do výšky. Návrat  
k výškam Oravskej latky trval dlhých päť 
rokov. 

„Kubínska latka mala viac ako 
25-ročnú tradíciu a jej rekord je až  
232 centimetrov. Žiaľ, prišli časy, keď 
sa zničilo doskočisko, nenašli sa finan-
cie na jeho obnovu a skončili aj preteky  
v skoku do výšky v ZŠ Martina Kukučína,“ 
zaspomínal  predseda TJ Orava Jaroslav 
Lupák. TJ Orava sa preto rozhodla obno-
viť dlhoročnú skokanskú tradíciu a spra-
covala projekt, na ktorý získala z grantu 
Šanca pre všetkých sumu 1 500 eur. Tá 
smerovala na kúpu profesionálneho inte-
riérového doskočiska. Jeho cenu pomohli 
dofinancovať aj priaznivci atletiky a part-
neri TJ Orava. 

„Aj s podporou mesta Dolný Kubín 
bolo zakúpené nové doskočisko pre skok 
do výšky, ktoré budú môcť využívať či už 

atléti z TJ Orava alebo žiaci ZŠ,“ uviedol 
Matúš Lakoštík, viceprimátor Dolného 
Kubína. „Vraciame sa k Oravskej latke, k 
jej výškam a skúšame znova zaviesť tra-
díciu. Vzhľadom na to, že nové doskočis-
ko sa nedá používať vonku, uvažujeme 
nad tým, že ho bezodplatne darujeme ZŠ 
Martina Kukučina, kde má naša TJ špor-
tové a atletické triedy. Tu by doskočisko 
bolo uložené a mohlo by sa využívať aj na 
vyučovanie skoku do výšky na  telesnej 
výchove,“ poznamenal  Jaroslav Lupák. 

Na prvé preteky s novým doskočis-
kom sa prihlásilo 32 súťažiacich v kategó-
rii najmladšieho, mladšieho a staršieho 
žiactva chlapcov i dievčat. „Štartovali 
žiaci prvého a druhého stupňa, dokonca 
aj predškoláci, ktorí sú členovia atletickej 
škôlky pri TJ Orava. Doskočisko je k dispo-
zícii asi tri týždne, takže sa využívalo naj-
mä na tréningy, ale aj na hodinách teles-
nej výchovy. My sme toto obdobie využili 
na to, aby si deti vyskúšali všetko pred 
samotným pretekom,“ doplnil Lupák. 

Napriek päťročnej prestávke za-
znamenali súťažiaci v skoku do výšky, 

podľa slov trénerov, prekvapivé výsledky.  
V kategórii prípraviek a mladšieho žiac-
tva zvíťazil Matej Marcinek, výkonom  
130 cm a Darina Kliačiková výkonom  
120 cm. V kategórii starších žiakov obsa-
dil prvé miesto Róbert Judiak výkonom 
137 cm a Lenka Zápotočná výkonom  
127 cm. „Uvedomujeme si, že to nebu-
de jednoduché. Cesta je dlhá, ťažká, ale 
chceli by sme sa v priebehu niekoľkých 
rokov dostať opäť nad úroveň 232 centi-
metrov, čo je rekord Oravskej latky, ktorý 
drží pán Roško, bývalý československý 
reprezentant,“ pripomenul Lupák.

Atletiku v Dolnom Kubíne by mal 
pozdvihnúť aj pripravovaný návrh no-
vého atletického tartanového oválu na 
letnom štadióne. „Prebehli už viaceré 
rokovania aj na najvyššej úrovni mesta  
a Slovenského atletického zväzu. Veríme, 
že tento projekt sa nám podarí realizovať 
a budeme tak môcť vrátiť atletike v Dol-
nom Kubíne časy zašlej slávy a posunúť 
ju vyššie,“ uzavrel viceprimátor Lakoštík. 

redakcia

Foto: redakcia

Foto: MPK DK
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CHARITATÍVNA CYKLOJAZDA PETRA KÁČERA

Na špeciálne upravenom bicykli prechádza 
Slovenskom, aby pomáhal. Reč je o správco-
vi nadácie TA3 Petrovi Káčerovi a jeho chari-
tatívnej akcii Káčer na bicykli. Počas posled-
ného júnového týždňa bicykloval pre dobrú 
vec a jeho predposledná etapa sa v piatok 
28. júna začala v Dolnom Kubíne. 

Aj keď je Peter Káčer telesne postih-
nutý, k športu má veľmi blízko. Jeho cie-
ľom je rozdávať nádej a motivovať aj os-
tatných zdravotne znevýhodnených ľudí. 
„Je to už šiesty ročník a keďže ja mám 
rád cyklistiku, spojili sme šport a chari-
tu. Ľudia sa zapájajú, esemeskujú, je tu 
veľa cyklistov a to je hlavné. Veľmi ma teší 
táto spolupatričnosť ľudí medzi sebou,“ 
zhodnotil podujatie správca Nadácie TA3 
Peter Káčer. „Káčer na bicykli je úžasná 
akcia, ktorá spája dobrých ľudí. Peter Ká-
čer každý deň bicykluje pre iný príbeh. 
Všetko sú to príbehy ľudí, ktorí potrebujú 
našu pomoc. Peťo je na cestách a mo-
tivuje nás všetkých, aby sme sa zapájali  
a aby sme týmto ľuďom pomáhali. Tá myš-
lienka je úplne jasná, zreteľná a s jasným 
cieľom – pomoc pre tých, ktorí to najviac 
potrebujú,“ priblížil cieľ akcie Káčer na bi-
cykli moderátor TA3 Pavol Kirinovič. 

Peter svoj okruh odštartoval 
na Hviezdoslavovom námestí, kde sa  
k nemu pridali viacerí starší aj menší cyk-
listi. Keďže bol posledný deň pred let-
nými prázdninami, okrem detí dostal od 
primátora mesta vysvedčenie so samý-
mi jednotkami aj on. „Charitatívnu akciu 
Káčer na bicykli som mal možnosť sledo-
vať už roky v televízii a som veľmi rád, že 
navštívili Dolný Kubín a aj my môžeme 
trochou prispieť k tomuto krásnemu pro-

jektu,“ povedal primátor Ján Prílepok.
K pelotónu Petra Káčera sa pripo-

jil aj viceprimátor Matúš Lakoštík. Trasa 
viedla miestnym časťami mesta a pelo-
tón zastavil aj v Parku Martina Kukučí-
na, kde Peter do Letnej čitárne venoval 
knihu. Ďalej cyklisti po náročnej ceste 
zavítali do Oravského Podzámku. Tam na 
nich čakalo dobové privítanie. 

Charitatívny cyklomaratón Petra 
Káčera mal tento rok sedem etáp, v rám-
ci ktorých bicykloval pre sedem rodín  
s ťažkými životnými príbehmi. Okrem 
toho v každom meste, kde štartoval, sa 
podporila ešte jedna rodina, ktorá v da-
nom regióne potrebovala pomoc. Peter 
Káčer spolu s primátorom odovzdal sym-
bolický šek hendikepovanej Dolnokubín-
čanke Lenke Šestákovej. „Chcela by som 
sa veľmi pekne poďakovať mestu Dolný 
Kubín a Televízii TA3 za takúto skvelú ak-
ciu. Každá finančná podpora pre hendi-
kepovaných sa zíde. Je to dobré, pretože 
na ťažko zdravotne postihnutých ľudí sa 
v našom štáte zabúda. Finančnú pomoc 
využijem na zdravotné pomôcky, rehabi-
litácie a tréningy,“ povedala Lenka Šestá-
ková.

Vo všetkých mestách Petra Káče-
ra sprevádzali aj známe osobnosti. Na 
Hviezdoslavovom námestí sa o hudobný 
program postarali La Goia a Usmievan-
ka. So svojimi vystúpeniami ho podporili 
aj deti z dolnokubínskych materských  
a základných škôl. Posledné kilometre 
šiesteho ročníka charitatívnej akcie Káčer 
na bicykli prešiel Peter so svojimi podpo-
rovateľmi v záverečnej etape vo Vysokých 
Tatrách.

redakcia

VZPIERAČI V JÚNI 
EXCELOVALI

V sobotu 15. júna sa v Košiciach konalo 
druhé kolo Extraligy mužov vo vzpieraní. 
Športový klub ELKOP WLC Dolný Kubín 
reprezentovali Richard Tkáč, Peter Mare-
ček, Ján Trebichavský, Miroslav Janíček, 
Peter Janák a Marián Bobček. 

Naši pretekári potvrdili prvú 
priečku aj v druhom kole a sú približ-
ne o 110 bodov pred mužmi z Krásna 
nad Kysucou. Po troch rokoch sa tak 
finále extraligy mužov bude konať na 
domácej pôde v Dolnom Kubíne, a to 
12. októbra. 

Popri extralige sa v ten istý deň 
v Košiciach konali aj Majstrovstvá Slo-
venskej republiky mužov vo vzpieraní 
2019. V kategórii do 81 kilogramov 
zvíťazil Richard Tkáč a Miroslav Janíček 
sa umiestnil na druhom mieste. V ka-
tegórii do 96 kilogramov získal druhé 
miesto Peter Janák a v kategórii do 67 
kilogramov na treťom mieste skončil 
Peter Janíček. 

Úspešný víkend pre našich 
vzpieračov pokračoval aj v nedeľu  
16. júna, keď prebiehali Majstrovstvá 
SR žien vo vzpieraní 2019. V kategórii 
do 49 kilogramov si Frederika Stuchlá 
vybojovala druhé miesto. V kategó-
rii do 59 kilogramov zvíťazila Terézia 
Chovancová a Marta Žiarová Žovčá-
ková sa umiestnila piata v nadhode. 
V kategórii do 64 kilogramov skončila 
Monika Fajnová šiesta.

redakcia

Foto: ŠK Elkop WLC DK

Foto: redakcia
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POBOČKA
RAIFFEISEN BANKY

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
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JE UŽ OTVORENÁ

Radlinského 29, Dolný Kubín
Tel.: 02/5050 5790, 5791, 5792, 5793

po – pia: 8.30 – 16.30

Oslávte s nami 24. 7. 2019 od 12.00 do 16.30 hod. 
otvorenie novej pobočky. 

Radi vám ponúkneme kávičku so sladkým koláčikom či ľadovú drť 
a zároveň sa môžete zapojiť do súťaže a vyhrať skvelé ceny.

Tešíme sa na vás!

www.raiffeisen.sk | info@raiffeisen.sk
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od 15,00 hod. 
pred MsKS na Bysterci 

kinečko 
za euríčko

AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3
16,00 hod. div. sála MsKS 1.- €

COCO
21,00 hod. Námestie Slobody

pred MsKS 

letné kino

HANDBALANCING SHOW A ŠKOLA PARKOURU 
MICHALA BARBIERA
WOLFIHO SRANDA BANDA...
...BRUCHOVRAVECKÁ SHOW
GITAROVÉ SOIRÉE PETRA MEDVECKÉHO
MY SME MALÍ MUZIKANTI... 
...HELIGONKÁRI ZO ZUŠ P.M.BOHÚŇA
FUJAROVÉ PRELUDOVANIE ROBA MICHALICU
UKÁŽKY AGILITY A VÝCVIKU PSOV
MAĽOVANIE NA TVÁR, TVORIVÁ DIELŇA
TETOVACIE ŠTÚDIO PRE DETI, 5D KINO
CUKROVÁ VATA, POPCORN, BALÓNY
ĽADOVÉ OSVIEŽENIE A DETSKÁ DISKOTÉKA

streda
3.7. štvrtok

11.7.

piatok
26.7.

koncerty v parku 
  stredy od 17,00 hod.

Park Martina kukučína

stredy od 17,00 hod.  
10.7. Robo Michalica / country, folklór

Robo Hulej / folk-etno world  17.7.

Denisa a Igor Meškovci24.7.

Sama slama - rock popSama slama - rock pop31.7.

pripravilo Mestské kultúrne stredisko z cyklu podujatí Mesto Dolný Kubín občanom

tvorivé dielne 
pre malých
 i veľkých

  KERAMIKA - glazovanie 
od 16,00 hod. klubovňa MsKS

FIMO - postavička na lyžičke
od 16,00 hod. klubovňa MsKS

utorok
9.7.

štvrtok
25.7.

  CYRILO-METODSKÝ DEŇ
O 15,00 HOD.VYŠNOKUBÍNSKE SKALKY

SLÁVNOSTNÉ PODUJATIE PRI SLOVENSKOM KRÍŽI EKUMENICKEJ JEDNOTY

nedeľa
7.7.

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

DOLNÝ KUBÍN

JÚL
2019MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

DOLNÝ KUBÍN

JÚL
2019cooltúrne LETO

11.7.11.7.

DOLNÝ KUBÍN

ahoooj leto
kinečko 
za euríčko
AQUAMAN

16,00 hod. div. sála MsKS 1.- €

štvrtok
8.8.

BOHEMIAN RHAPSODY
21,00 hod.

Hviezdoslavovo námestie

letné kinopiatok
23.8.

koncerty v parku 
  stredy od 17,00 hod.

Park Martina kukučína

7.8. ĽH Ondreja Chovana

Zuzana Removčíková
multi-kulti koncert  14.8.
Anet Suroviaková
The VOICE Česko Slovensko21.8.

pripravilo Mestské kultúrne stredisko z cyklu podujatí Mesto Dolný Kubín občanom

tvorivé dielne 
pre malých
 i veľkých

 PLSTÍŠ, PLSTÍM, PLSTÍME
Z OVČEJ VLNY

od 16,00 hod. klubovňa MsKS

TRADIČNÝM HÁČKOVANÍM 
K SÚČASNÉMU EKO-BIO

od 16,00 hod. klubovňa MsKS

utorok
6.8.

štvrtok
22.8.

AUGUST
2019

AUGUST
2019cooltúrne LETO

lne 
ahooj škola

DIVADLO  FORTISSIMO 
A MÍM VLADO KULÍŠEK

BALÓNOVÁ KLAUNIÁDA 
ROMANA VEČEREKA

OLO LOLOVIČ MUSIC PARTY
MAĽOVANIE NA TVÁR 

TVORIVÁ DIELŇA
DETSKÉ ZMRZLINOVÉ VARIÁCIE

od 15,30 hod. 
V PARKU MARTINA KUKUČÍNA

29.8.2019
OSLAVY SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA

streda
28.8.


