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ROZLÚČKA SO STARÝM KINOM CHOČ

Vedenie mesta chce v najbližších 
rokoch obnoviť dolnokubínske kino 
Choč. To nepremieta už od roku 2012  
a budova židovskej synagógy je pre ve-
rejnosť zatvorená. To sa zmenilo v piatok  
31. mája, keď mesto Dolný Kubín a mest-
ské kultúrne stredisko pozvali obyvateľov 
na rozlúčku so starým kinom. 

„Keďže kino skončilo pred siedmimi 
rokmi narýchlo a veľa ľudí nemalo mož-
nosť zažiť jeho derniéru, tak sme si po-
vedali, že možnosť rozlúčiť sa so starým 
kinom dáme obyvateľom aspoň teraz. 
Skôr než začnú prvé práce na odstrojení 
interiéru, mohli si návštevníci zaspomínať  
a naposledy vidieť vnútro kina v pôvod-

nom stave,“ vysvetlil Ján Prílepok, primá-
tor Dolného Kubína.  

V kine čakal na divákov rôznych 
vekových kategórií filmový maratón. 
Rozprávka pre deti, rodinný film a myste-
riózny triler. „Naposledy som tu bol pred 

01 V záhrade ZŠ Petra Škrabáka otvo-
rili včelnicu, ktorú vybudovali žiaci 

v rámci projektu Klíma nás spája. Odteraz 
sa spolu s pedagógmi budú starať o dva úle, 
v ktorých bude žiť približne toľko včiel, koľko 
je zhruba aj Dolnokubínčanov. 

02 Dolnooravská nemocnica s polik-
linikou Ladislava Nádaši Jégého 

zrekonštruovala prvú časť svojho gyneko-
logicko-pôrodníckeho oddelenia. To vzniklo 
ešte v roku 1975 ako prvé lôžkové oddelenie 
v rámci celej nemocnice.

03 Na Námestí slobody sa v sobotu 
1. júna oslavovalo 50. výročie spo-

lupráce partnerských miest Dolného Kubína 
a Limanowej. Puto, ktoré ich viaže, je naj-
dlhšie spomedzi všetkých partnerstiev me-
dzi slovenskými  a poľskými mestami vôbec.

pokračovanie na 2. strane  »
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dvadsiatimi rokmi. Pamätám si, že sme 
pozerali Titanic. Spomienky na toto kino 
sú krásne, nachodil som sa tu veľa. Teraz 
som so sebou zobral detičky,“ povedal je-
den z návštevníkov. „Už sa nevieme doč-
kať nového kina, hlavne naše deti. Keď 
sme boli mladší, chodievali sme tu často. 
Bolo by dobré, keby sa kino znovu oživilo. 
Videl som tu zopár skvelých filmov, na-
posledy to bola tuším Anakonda,“ doplnil 
ďalší návštevník.  

Na svoje 25-ročné pôsobenie v kine 
Choč si prišla zaspomínať aj jeho bývalá 
riaditeľka Anastázia Ferancová. Tá v ňom 
prežila krásne i ťažké chvíle. „Najskôr tu 
robila moja mama, a potom som to po 
nej prebrala ja. Bolo to také rodinné kino,  
o všetko sme sa starali. Bola to veľmi pek-
ná práca, mali sme nátresky, jednoducho 
radosť robiť. Potom sa doba zmenila  
a už to takto nešlo. Ľudia si začali kupo-
vať radšej kazety a DVD. Ale aj tak bolo 
toto kino na špičke medzi slovenskými ki-
nami. Pár hitov bolo takých, že sme mali 
natrieskané a premietali sme 4-krát den-
ne, začínali sme o tretej a končili o polno-
ci,“ spomína Anastázia Ferancová, bývalá 
riaditeľka kina Choč.

Medzi premietaniami sa prezen-
tovala vízia obnovy kina Choč. Tá počíta  
s novými sedačkami, priestorovým zvu-
kom, veľkým plátnom a laserovou pre-

mietačkou s 3D technológiou. „Základom 
všetkého je kvalitná projektová príprava. 
Tej ale musí predchádzať dôsledné za-
meranie a diagnostika celého objektu. 
Potrebujeme navrhnúť riešenia vyho-
vujúce normám, riešenia pre elektrické 
rozvody, rozvody vody, vzduchotechniku, 
vykurovanie a ďalšie iné. Až potom bude 
všetko pripravené na samotné osadenie 
premietacej technológie a nového hľa-
diska, ktoré bude pozostávať z úplne no-
vých, komfortných sedadiel,“ objasnil Ján 
Prílepok.  

Po poslednom premietaní sa staré 
kino Choč nadobro zavrelo a pripravuje 
sa na obnovu. Čakanie na jeho znovu-
otvorenie si budete môcť skrátiť sériou 
letných premietaní pod holým nebom  
i v mestskom kultúrnom stredisku.

redakcia

ROZKVITOL KOLONÁDOVÝ MOST I CELÉ MESTO 

Každoročne sa súčasťou miest a obcí na 
Slovensku stáva kvetinová výzdoba, ktorá 
okrem skrášlenia prostredia v samosprá-
vach spríjemňuje život občanom a ich náv-
števníkom. Preto v týchto dňoch začala aj 
dolnokubínska samospráva s výsadbou 
kvetinovej výzdoby v centre mesta. 

V tomto roku tak po dlhšej pauze 
pribudli muškáty na Kolonádovom mos-
te i vo viacerých lokalitách mesta. Celko-
vo bude mesto skrášľovať okolo 3 000 
muškátov. „Dolnokubínčania boli vždy 
hrdí na svoju kvetinovú výzdobu a zeleň 
vo svojom meste. Rozhodli sme sa preto, 
že znova po rokoch vrátime muškátové 
kvetináče na Kolonádový most. Inštalo-
vali sme tam viac ako 200 kusov a pev-
ne verím, že budú skrášľovať prostredie  
a spríjemňovať ľuďom prechod po mos-
te,“ povedal primátor mesta Ján Prílepok.     

Radnica v spolupráci s Technickými 
službami Dolný Kubín realizuje v tomto 
období výmenu dvojročiek za letničky. 
Ide o begónie, šalvie, verbeny, petúnie, 
impatiens, sanvitalia a tagetes (aksa-

mietnice), ktorých v meste vysadia pri-
bližne 4 000 kusov. „Ide o záhony hlavne 
na Hviezdoslavovom námestí, v Parku 
Martina Kukučína a na Námestí slobody. 
Väčší záhon máme aj na Vojtaššákovom 
námestí na Brezovci a pri katolíckom kos-
tole. Zároveň inštalujeme 10 kusov kve-
tinových stien, ktoré sú tiež umiestnené 
každý rok na Hviezdoslavovom námestí, 
Námestí slobody a Vojtaššákovom ná-
mestí,“ ozrejmil Miroslav Kosmeľ, vedúci 
odboru dopravy, miestneho hospodár-
stva a cestovného ruchu MsÚ.

Výnimkou tohto roku je aj inštalá-
cia kvetinovej výzdoby na Kolonádovom 
moste. V minulosti tam mesto osádzalo 
výzdobu, ale z dôvodu financií a silného 
vandalizmu ju nedokázalo dlhšiu dobu 
realizovať. „Po mnohých rokoch sa nám 
vracajú muškátové kvety na Kolonádo-
vý most. Je to miesto, cez ktoré denne 
prechádza asi najviac peších obyvateľov  
a návštevníkov Dolného Kubína. Chceme, 
aby to bol viac ako len most ponad rieku, 
ale aby to bol jeden kultúrny priestor, na 
ktorom si ľudia môžu niekedy aj oddých-

nuť a pozastaviť sa. Prial by som si, aby 
most neslúžil len na nevyhnutný prechod 
z jeden časti mesta do druhej. Preto sme 
sa začali zaoberať možnosťou oživenia  
a zatraktívnenia celého tohto priestoru,“ 
konštatoval primátor mesta. Radnica sa 
rozhodla pre muškáty aj preto, že je to 
najodolnejšia rastlina. „Kvitne najdlhšie 
a vlastne znáša aj slabé jesenné mrazy. 
Netrpí plesňami, chorobami a znesie aj 
presušenie, takže je to najvhodnejšia 
rastlina do verejného priestoru,“ vysvetlil 
Martin Vaňo z dolnokubínskeho Záhrad-
níctva Vaňo.     

Podľa jeho slov si muškát nevy-
žaduje žiadnu špeciálnu starostlivosť 
okrem zalievania. „V substráte je zvlhčo-
vadlo a taktiež šesťmesačné granulované 
hnojivo s postupným uvoľňovaním živín,“ 
doplnil. Kvetinovú výzdobu v meste ob-
mieňajú v mesiaci máj a neskôr v mesiaci 
november. V mesiaci máj vymieňajú pra-
covníci technických služieb cibuľoviny, 
ktoré zasadili v jesenných mesiacoch. 
Dodávateľskou firmou je Záhradníctvo 
Vaňo. 

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín
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HĽADÁME KUBÍNSKY STROM ROKA

Komisia revitalizácie zelene a environmen-
tálneho rozvoja pri Mestskom zastupiteľstve 
v Dolnom Kubíne v týchto dňoch vyhlásila 
súťaž Kubínsky strom roka pod záštitou pri-
mátora mesta. Cieľom súťaže je upozorniť 
na staré a vzácne stromy v Dolnom Kubíne 
a vzbudiť záujem občanov o životné pros-
tredie vo svojom okolí. 

Trvanie súťaže je od 1. júna do  
30. septembra 2019. „Vítam, že novo-
vzniknutá komisia prišla s takýmto veľmi 
zaujímavým nápadom, ako spropago-
vať vzácne stromy alebo krásne záku-

tia v meste. Verím, že práve táto súťaž 
nám ukáže, aké nesmierne bohatstvo 
tu máme,“ povedal primátor mesta Ján 
Prílepok s tým, že komisia revitalizácie 
zelene a environmentálneho rozvoja sa 
bude práve zaoberať verejnou zeleňou 
a stavom zelene v meste na čele s pani 
poslankyňou Emíliou Jurčíkovou.

Do súťaže o titul Kubínsky strom 
roka môžu obyvatelia mesta, organizácie 
a inštitúcie so sídlom v Dolnom Kubíne 
nominovať staré a vzácne stromy, ktoré 
sa nachádzajú v katastri Dolného Kubína. 
„Podmienkou je určiť druh dreviny, zme-
rať obvod kmeňa stromu a pripojiť foto-
grafiu, ktorá  postačuje aj v elektronickej 
podobe. Taktiež treba charakterizovať 
lokalitu, kde sa strom nachádza (adresa – 
ulica, číslo domu, meno majiteľa pozem-
ku, miesto výskytu - záhrada, breh, park, 
lesný porast a pod.). Vítané sú historické 
údaje o udalostiach a osobách súvisia-
cich s výsadbou stromov,“ vysvetlila Oľga 
Removčíková, členka Komisie revitalizá-
cie zelene a environmentálneho rozvoja 
v Dolnom Kubíne.

Návrhy treba posielať v elektro-
nickej forme na e-mailovú adresu envi-
rosutaz@dolnykubin.sk alebo doručiť 
osobne v písomnej podobe do podateľne 
mestského úradu v obálke s poznámkou 
Strom roka. V návrhu je tiež potrebné 
uviesť meno a adresu navrhovateľa.

Z nominovaných stromov môžu byť 
po posúdení odbornou komisiou vybra-
né exempláre navrhnuté na zaradenie 
do kategórie chránený strom v zmysle 
zákona o ochrane prírody alebo budú 
nominované do celoslovenského kola sú-
ťaže Strom roka. V prípade potreby bude 
zabezpečené ich odborné ošetrenie.  
„Zároveň sa uskutoční verejné hlasova-
nie o titul Kubínsky strom roka spomedzi 
nominovaných drevín prostredníctvom 
mestskej televízie TV DK,“ doplnila Re-
movčíková.   

Traja účastníci ankety získajú vecné 
ceny. Bližšie informácie získajú záujem-
covia u organizátorov súťaže na e-mailo-
vej adrese: envirosutaz@dolnykubin.sk.

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

OTVORILI UNIKÁTNU ŠKOLSKÚ VČELNICU

V záhrade Základnej školy Petra Škrabá-
ka otvorili včelnicu, ktorú vybudovali žiaci  
v rámci projektu Klíma nás spája. Odteraz 
sa spolu s pedagógmi budú starať o dva 
úle, v ktorých bude žiť približne toľko včiel, 
koľko je zhruba aj Dolnokubínčanov – okolo 
19 000. 

Myšlienka vznikla približne v roku 
2008, keď učiteľka a koordinátorka pro-
jektu Zelená škola Mária Studeničová 
chodila do školy na brigády ešte ako ro-
dič. „Areál bol vtedy veľmi zanedbaný  

a premieňal sa na niečo podobné záhra-
de. Keď sme už vysadili aj sad, tak sme 
hútali o včelách, ale zdalo sa nám to veľ-
mi odvážne, tak sme sa najskôr pustili 
do vzdelávania. To trvá už viac ako rok  
a teraz sme prišli k tomu, že tu už naozaj 
máme aj živé tvory – včely,“ povedala Má-
ria Studeničová. 

„Bez včiel by sme nemohli existovať 
a to chceme aj vniesť do každodenné-
ho života. Chceme tiež zapojiť žiakov do 
procesu, a to aj v období, keď bude útlm  
a včielky budú v úľoch, aby vedeli, ako ich 
chrániť a ako sa o ne starať,“ vysvetlila 
riaditeľka ZŠ Petra Škrabáka Magdaléna 
Kubisová

V škole plánujú zriadiť aj včelár-
sky krúžok. Včelnica bude predstavovať 
živú učebnicu biológie a budú ju môcť 
využívať aj ostatné dolnokubínske školy  
a škôlky. V areáli majú aj výsadbu viace-
rých bylín a mnohé prvky, ktoré bránia 
klimatickým zmenám. Žiaci už absolvovali 
viacero prednášok, vďaka ktorým získali 
teoretické vedomosti o včelách. Vyrábali 
tiež včelárske pomôcky a aj rôzne dar-
čekové predmety, ako voskové sviečky 
alebo krémy a mydlá s medom. 

Pomáhať včelám chce aj mesto. 
„Máme v pláne osádzať také prvky ako je 
hmyzí hotel aj k frekventovaným cestám. 
Ide nám o to, aby sme ukázali, že mestské 
prostredie je veľakrát nehostinné k tým 
najdrobnejším organizmom, ktoré sú veľ-
mi dôležité pre celý ekosystém,“ povedal 
primátor Dolného Kubína Ján Prílepok. 

Školskú včelnicu nazvali „Včelí raj“  
a pokrstili ju symbolicky – peľom, ktorý je 
znakom hojnosti, zdravia a aktivity. 

redakcia

Foto: redakcia

Foto: redakcia

Foto: redakcia



www.infostudio.sk

4 spoločnosť

EUROVOĽBY 
V DOLNOM KUBÍNE 
VYHRALO KDH

V sobotu 25. mája si obyvatelia Sloven-
ska volili 14 zástupcov do 705-členného 
Európskeho parlamentu. V Dolnom Ku-
bíne prišlo k volebným urnám odovzdať 
svoj hlas 4 119 oprávnených voličov, čo 
predstavuje takmer 28-percentnú voleb-
nú účasť. 

V porovnaní s rokom 2014 bola 
účasť vyššia o viac ako 12 percent.  
„V Dolnom Kubíne väčšina zúčastne-
ných voličov uprednostnila KDH, ktoré 
získalo 874 hlasov a porazilo tak o 197 
hlasov druhú koalíciu PS a Spolu - OD, 
ktorej Dolnokubínčania odovzdali 677 
hlasov. Na treťom mieste sa umiest-
nil SMER - SD s počtom hlasov 584,“ 
uviedla Jaroslava Krivdová, členka or-
ganizačného štábu.   

Najvyšší počet hlasov 359 zo 
všetkých kandidátov na europoslan-
cov získala v našom meste Monika Be-
ňová zo strany SMER - SD. Na druhom 
mieste sa umiestnila s 336 hlasmi Mi-
riam Lexmann z KDH a trojicu uzatvá-
ra Marián Čaučík z KDH s 320 hlasmi. 
„V našom meste zvíťazilo v 11 voleb-
ných okrskoch KDH, za ním nasledoval 
v troch volebných okrskoch SMER - SD 
a v jednom volebnom okrsku zazna-
menala víťazstvo koalícia PS a Spolu 
- OD a tiež SaS,“ upresnila Jaroslava 
Krivdová.  

Najvyššiu volebnú účasť za-
znamenali vo volebnom okrsku číslo 
16 - Beňova Lehota, kde prišlo kandi-
dátom na poslancov do európskeho 
parlamentu odovzdať svoj hlas viac 
ako 46 percent oprávnených voličov. 
Najmenej Dolnokubínčanov prišlo 
počas sobotného dňa voliť do voleb-
ného okrsku číslo 5 - Staré mesto II., 
kde bola volebná účasť len necelých 
17 percent. 

redakcia

BEH ZA EURÓPU A SIMULOVANÉ EUROVOĽBY

Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne sa 
zapojila do projektu Európskeho parlamen-
tu s názvom Ambasádorská škola. V rámci 
neho 7. mája usporiadali simulované voľby 
do Európskeho parlamentu, v ktorých mohli 
voliť všetci študenti bez ohľadu na vek. 

V škole zriadili aj komisiu, ktorá do-
zerala na priebeh volieb. „Zúčastnilo sa 
ich 221 žiakov, 21 pedagogických a ne-
pedagogických zamestnancov a volebná 
účasť bola 78 %,“ povedala riaditeľka Ob-
chodnej akadémie Vilma Janotíková. 

Následne pri príležitosti Dňa Eu-
rópskej únie, ktorý sme si pripomenuli  
9. mája, škola zorganizovala aj symbo-
lický Beh za Európu. „Keďže je rok 2019, 
tak sme si odmerali 2019 metrov a ideme 
túto trasu odbehnúť. Bežia všetci žiaci, 
pedagogickí kolegovia, dokonca aj účtov-
níčka a ekonómka,“ dodala Vilma Janotí-

ková. Cieľom oboch aktivít bolo dostať do 
povedomia mladých demokratické právo 
voľby a zároveň ich vyzvať k účasti vo voľ-
bách do Európskeho parlamentu, ktoré 
sa na Slovensku konali 25. mája. 

redakcia

NA SÍDLISKU BYSTEREC PRIBUDLO NOVÉ 
OSVETLENIE

Dolnokubínska samospráva v máji reali-
zovala na Ulici SNP na sídlisku Bysterec 
stavebno-technické úpravy komunikácií  
a chodníkov, ktoré boli spojené s osadením 
11 nových prvkov osvetlenia. 

Tri z nich pribudli na priechode pre 
chodcov z dôvodu zvýšenia bezpečnos-
ti cestnej premávky. Z rozpočtu mesta 
bolo na tieto práce vyčlenených viac ako 
36-tisíc eur. „Cieľom projektu bolo okrem 
modernizácie verejného osvetlenia aj 
zvýšenie bezpečnosti dopravy a pohybu 
chodcov v tejto lokalite. Realizáciou bol 

dokončený komplexný projekt riešenia 
dopravnej situácie v okolí Okresného 
úradu a Mestského kultúrneho strediska 
v Dolnom Kubíne,“ povedal Matúš Lako-
štík, viceprimátor mesta Dolný Kubín.

Stavebné práce prebiehali aj v úse-
ku od MsKS popri bytovom dome č. 1200, 
ZŠ Martina Kukučína až po križovatku  
s Pelhřimovskou ulicou. Radnica ďakuje 
obyvateľom priľahlých bytových domov 
a zamestnancom dotknutých inštitúcií 
za strpenie zníženého komfortu bývania  
a práce.

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

Foto: OA DK
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NOVINKY NA GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKOM ODDELENÍ

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou La-
dislava Nádaši Jégého zrekonštruovala prvú 
časť svojho gynekologicko-pôrodníckeho 
oddelenia. To vzniklo ešte v roku 1975 ako 
prvé lôžkové oddelenie v rámci celej nemoc-
nice. 

„Chcem veľmi pekne poďakovať 
poslancom Žilinského samosprávneho 
kraja a kraju, nášmu zriaďovateľovi, že 
uvoľnili finančné prostriedky na rekon-
štrukciu oddelenia. Samozrejme, nemoc-
nica už má svoje roky. Po 45-tich rokoch 
potrebujú všetky oddelenia nevyhnutne 
obmenu. Máme súhlas na rekonštruk-
ciu hygienických priestorov, kúpeľní pre 
pacientov, sociálnych zariadení a na 
gynekologicko-pôrodníckom oddelení 
prebehla aj výmena podláh. Zriadili sme 
aj tri nadštandardné izby. To znamená, 
že komfort pacientov a ich rodinných 
príslušníkov sa výrazne zlepší,“ vysvetlil 
Jozef Mintál, riaditeľ Dolnooravskej NsP. 
„Zrenovovali sa aj izby, kúpeľne, podlahy,  
kompletne sa prerobila elektroinštalá-
cia, takže tie problémy, ktoré sme mali, 
už vymizli. Zabezpečené je bezpečné 
fungovanie oddelenia,“ doplnil Miloslav 
Ostrihoň, primár gynekologicko-pôrod-
níckeho oddelenia. Najväčšou zmenou 
prešla pooperačná izba. Tá v súčasnosti 
zodpovedá jednotke intenzívnej starost-
livosti. „V minulosti to bolo tak, že zdra-
votné sestry boli na inej vyšetrovni, ktorá 
bola cez chodbu, kde boli pacientky. Mu-
seli každú chvíľu chodiť, merať tlak, pulz, 
bolo to dosť nekomfortné a nebezpečné. 
Teraz sme to zorganizovali tak, že je tu 
jednotný monitoring, kde meriame tlak, 
pulz, EKG, oxymetriu, takže ak by sa nám 
aj niečo u pacientky po operácii skom-
plikovalo, prídeme na to ihneď,“ objasnil 
Miloslav Ostrihoň.

Rekonštrukcia prvého poschodia 
gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia 
prebiehala za plnej prevádzky. V súčas-
nosti sa renovuje aj jeho druhé poscho-
die. „Celkové náklady dosiahli 220-tisíc 
eur. Aktuálne prebiehajú rekonštrukčné 
práce v pôrodnici a v neonatologickej 
časti. Potom nám ostáva na treťom pod-
laží ešte zákroková operačná sála,“ uvie-
dol Jozef Mintál. „Postupne sa snažíme 
rekonštruovať všetky oddelenia. Vníma-
me, že majú modernizačný dlh, treba do 
nich investovať, aby sa pacienti cítili lep-
šie, príjemnejšie,“ povedala Erika Jurino-
vá, predsedníčka Žilinského samospráv-
neho kraja.

„Dolnokubínska nemocnica sa po-
sledné roky umiestňuje na veľmi dobrých 
miestach v rebríčku hodnotenia kvality. 
Mnohí pacienti prichádzajú aj z iných re-
giónov a dostávame spätnú väzbu, že sú 
veľmi spokojní,“ ozrejmil Ján Prílepok, pri-
mátor DK a poslanec zastupiteľstva ŽSK. 
„Skutočne sú to veľmi pekné priestory. 
Minulý rok som rodila v Žiline a bolo to 
tam nie veľmi pekné, staré, plesnivé, taká 
klasická stará nemocnica. V Dolnom Ku-

bíne je to veľmi pekné, tu musí byť radosť 
ležať,“ doplnila budúca mamička Alžbeta. 
„Pacientky si to po takom dlhom období 
určite zaslúžili. Samozrejme, museli pre-
trpieť aj obdobie rekonštrukcie, keď sa 
oddelenie prerábalo, ale bez toho to nej-
de,“ dodal Miloslav Ostrihoň.

Budúce mamičky určite potešia aj 
zmeny poplatkov v nemocniciach Žilin-
skej župy. V nich už od polovice mája ne-
musia platiť za prítomnosť otca pri pôro-
de a ani za podanie epidurálnej anestézie 
na tlmenie bolesti. Novinka sa týka aj dol-
nooravskej nemocnice. „Inšpirovali sme 
sa nemocnicami, ktoré sú v pôsobnosti 
Ministerstva zdravotníctva SR. Mamičky 
budú odteraz slobodnejšie vo výbere ne-
mocnice, nebudú už musieť zvažovať, či 
pôjdu do niektorej nemocnice rodiť len 
preto, lebo síce poskytujú dobré služby, 
ale musia si tam priplácať za doplňujúcu 
službu,“ uviedla Erika Jurinová. V minu-
lom roku v Dolnooravskej nemocnici vy-
užilo možnosť prítomnosti otca pri pôro-
de 212 rodičiek a o podanie epidurálnej  
anestézie požiadalo 110 rodičiek.  „Ne-
rozumiem, prečo sa za to doteraz platilo, 
veď je to obrovská pomoc aj pre personál 
nemocnice. Je to podpora pre mamičku 
pri pôrode, je iste pokojnejšia, možno 
jej to ide lepšie, jednoduchšie. Určite by 
som chcela, aby bol manžel pri pôrode, 
je to obrovská psychická podpora a sa-
mozrejme nenahraditeľný je aj prvý kon-
takt po pôrode, keď mu dieťatko dajú na 
ruky,“ dodala budúca mamička Alžbeta. 

Žilinský kraj je prvým územným 
celkom, ktorý uvedené poplatky za pôro-
dy vo svojich nemocniciach rušil. Rezort 
zdravotníctva takéto opatrenie prijal ešte 
minulý rok, ale od poplatkov oslobodil len 
štátne nemocnice.  
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100 ROKOV ČERVENÉHO KRÍŽA NA ORAVE

Vo štvrtok 30. mája sa v zasadačke Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny stretli členo-
via a priaznivci Červeného kríža pri príleži-
tosti jeho stého výročia na Orave.

Program stretnutia sa začal sláv-
nostným otvorením, príhovormi a po-
hľadom do histórie Červeného kríža 
na Orave. Ďalej nasledovali prednášky  
o miestnych spolkoch, ktoré sú základ-
ným pilierom Červeného kríža. V progra-

me nechýbali ani témy práce s mládežou, 
darcovstva krvi a prvej pomoci. „Sté výro-
čie je aj v živote človeka veľmi významná 
udalosť, ktorého sa nie každý dožije. Pre 
organizáciu v dnešnej dobe je oslavovať 
stovku naozaj výzva. Stretli sme sa, aby 
sme oživili spomienky, pospomínali na 
ľudí, na akcie, ale zároveň bilancovali  
a prijali nové úlohy do ďalšieho obdobia. 
Sto rokov znamená, že sme prešli neja-
kou skúškou ohňom, že Červený kríž má 

opodstatnenie. Je to dôkazom toho, že 
aj dnes sú ľudia, ktorí pomoc potrebujú. 
Sme tu pre nich – ľudia ľuďom,“ zhodno-
tila Zuzana Kršková, riaditeľka Slovenské-
ho Červeného kríža - Územného spolku 
Orava Dolný Kubín. Záver stretnutia pat-
ril diskusii a odovzdávaniu ďakovných 
a pamätných listov. Podujatie pripravil 
Slovenský Červený kríž - Územný spolok 
Orava Dolný Kubín.
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13. ROČNÍK SÚŤAŽE TANEČNÝ KUBÍN

Mestské kultúrne stredisko bolo opäť plné 
tanečníkov z celého Slovenska. V sobotu  
11. mája sa konal už 13. ročník súťaže v mo-
dernom tanci – Tanečný Kubín. Tanečníci 
súťažili v kategóriách deti, juniori a mládež. 

Predviedli sa v tanečných číslach, 
ktoré sú pre každý tanečný klub zásad-
né – disco, open, show, hip-hop a street. 
Dohromady sa tu predstavilo 156 chore-
ografií z 26 slovenských tanečných klu-
bov. Výkony súťažiacich hodnotila porota 
zložená z odborníkov a profesionálnych 
tanečníkov. 

Predsedníčkou bola medzinárodne 
licencovaná porotkyňa Iveta Višnevská, 
ktorá mala možnosť posúvať tanečné 
kluby priamo na medzinárodné súťaže. 
„Prvé nominácie, ktoré sme udeľovali, 
boli na Svetový pohár. Druhý typ no-
minácie je niečo nové. Rozhodli sme sa 
posunúť talentované deti, ktoré môžu 
so sebou zobrať svoj súbor a vystupovať  
s divadelnou výpravou s použitím diva-
delnej techniky na javisku,“ vysvetlila li-
cencovaná porotkyňa Iveta Višnevská.

Ani tento rok na súťaži nemohli 
chýbať domáci tanečníci. Dolnokubínča-

nia sa so svojimi choreografiami pred-
viedli vo viacerých tanečných skupinách. 
„Nielen na Tanečnom Kubíne, ale aj na 
iných celoslovenských tanečných súťa-
žiach úspešne reprezentujú mesto Dol-
ný Kubín a Oravu. Sú to deti zo SZUŠ Já-
noš, ďalej deti zo SZUŠ Jánoš z Vavrečky  
a občianske združenie Hafiry, čo sú úžas-
ní steperi zo Zuberca, ktorí už získali nie-
koľko popredných umiestnení,“ povedala 
riaditeľka súťaže Jana Greššová. 

Dolnokubínski tanečníci získali via-
cero ocenení. Tanečnej skupine Refresh 
Family zo SZUŠ Jánoš sa už tradične po-
darilo vyhrať hneď niekoľko prvých miest 
vo viacerých kategóriách.
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PO STOPÁCH 
SPITZOVCOV

Pri príležitosti 74. výročia ukončenia 
druhej sv. vojny a víťazstva nad fašiz-
mom sa v utorok 7. mája konal štvrtý 
ročník spomienkového pochodu s ná-
zvom Po stopách Spitzovcov. Podujatie 
bolo venované židovskej rodine, ktorá sa 
sedem mesiacov ukrývala pred fašistami 
v horách nad Srňacím. 

Podľa slov historika Oravského 
múzea Martina Chmelíka sa Spitzovci 
kvôli svojmu pôvodu stali nežiadúcimi 
osobami a museli sa skrývať, aby si 
zachránili svoj vlastný život. „Na roz-
diel od mnohých iných, ktorí zahynuli 
tým najstrašnejším spôsobom, im sa 
vo veľmi drsných podmienkach zimy 
podarilo prežiť a priniesť svedectvo  
o dobe, ktorá z ľudí urobila šelmy,“ po-
vedal Martin Chmelík. „Pán Spitz sa tu 
ukrýval so svojími rodičmi a s bratom. 
No, chvalabohu, prežili to utrpenie  
a vyhli sa holokaustu a fyzickému zlik-
vidovaniu,“ dodal podpredseda Slo-
venského zväzu protifašistických bo-
jovníkov Pavol Stuchlý.

Trasa spomienkového pochodu 
viedla z centra mesta cez Medzihrad-
né smerom na Srňacie. Pri historickej 
zvonici si mládež vypočula prednášku 
o druhej svetovej vojne a o tom, ako 
vojna a fašizmus zasiahli oravský re-
gión. Aj keď sa samotný pán Spitz ten-
tokrát akcie nemohol zúčastniť, orga-
nizátori už s pamätníkom pripravujú 
na Srňacom ďalšie podujatie. „Príde 
na jeseň a vtedy bude mať aj 90 rokov. 
Z jeho slov to bude znieť inak ako od 
nás. Bude to však podujatie venované 
SNP, pretože Srňacie je príznačné tým, 
že tu sídlila partizánska skupina Signál 
a odtiaľto v tom čase prebiehalo veľa 
operácií,“ povedal Pavol Stuchlý.

Podujatie Po stopách Spitzovcov 
zorganizovalo združenie Femina spolu 
s Oravským múzeom P. O. Hviezdosla-
va. 
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NA FOLKLÓRNY DEŇ PRIŠLO 21 SÚBOROV

S príchodom jari zavítal do Dolného Kubína 
aj folklór. V sobotu 18. mája sa pri penzióne 
Koliba stretli nadšenci ľudových tradícii na 
12. ročníku Folklórneho dňa Kubína. 

Pred stovkami fanúšikov sa pred-
stavilo 21 umeleckých súborov a sólis-
tov. Ľudová hudba sa ozývala Bystercom  
i Starým mestom. „Určite stojí za zmien-
ku, že na našom folklórnom dni vystúpilo 
osem detských folklórnych súborov a 13 
súborov dospelých, čomu sa veľmi teší-
me,“ zhodnotila Kamila Drengubiaková, 
organizátorka Folklórneho dňa Kubína. 

Na pódiu sa vystriedali súbory a jed-

notlivci z Dolného Kubína, Jasenovej, Pár-
nice, Oravskej Poruby, Žaškova, Zázrivej, 
z Nižnej nad Oravou, ale i z Hontianskych 
Nemiec, Belej, Kysúc a Košíc. Najväčším 
lákadlom bol folklórny súbor Hornád, 
ktorý získal pozornosť v televíznej šou 
Zem spieva. „Všetci boli úžasní, no urči-
te sme sa veľmi tešili na súbor Hornád  
z Košíc, ktorý vyhral súťaž Zem spieva, 
tiež nesmiem zabudnúť na Trnkárov zo 
Žaškova, ktorí krásne oprášili folklórne 
tradície, na súbor Lysec, ktorý prišiel  
z Belej, na Vrchárov z Kysúc - úžasných 
heligonkárov, ale aj na senior Oravan  
z Nižnej,“ dodala Kamila Drengubiaková  

O tom, že folklór je v Dolnom Kubí-
ne a jeho okolí stále populárny, svedčí aj 
množstvo detských folklórnych súborov, 
ktoré na podujatí vystúpili. Najmenších 
nositeľov tradícii pripravujú základné  
a umelecké školy i nadšenci. Folklórny 
deň Kubína pripravilo Občianske združe-
nie ARMINA v spolupráci s MsKS, mestom 
Dolný Kubín a ZUŠ Ivana Ballu.
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HUDOBNÝ FESTIVAL IVANA BALLU

V dňoch od 14. do 17. mája sa konal Hu-
dobný festival Ivana Ballu. Na 22. ročníku 
sa predviedlo vyše sto klaviristov a gitaris-
tov zo štyroch krajín Európy. Veľké zastú-
penie na festivale mali najmä českí a poľskí 
účastníci. 

„Je to veľmi ťažká súťaž, v ktorej 
majú šancu na úspech len tí najlepší zo 
Slovenska,“ povedal riaditeľ ZUŠ Ivana 
Ballu Roman Ďaďo. „Som z Dolného Ku-
bína, mám 14 rokov a mám za sebou už 
dve súťaže a toto je už tretia,“ povedal 
domáci účastník. „Prišla som zo Zvolena, 
na gitare hrám veľmi rada, je to už ôsmy 
rok a mám za sebou už celoslovenskú sú-
ťaž v Smižanoch, kde som aj vyhrala prvé 
miesto,“ uviedla jedna zo súťažiacich. 
„Som z Hradce Králové a minulý rok som 
bol na súťaži v Prahe, ale bohužiaľ som 
sa neumiestnil, tak dúfam, že tu sa mi to 
podarí,“ dodal súťažiaci z Česka. 

Súčasťou hudobného festivalu boli 
dve súťaže – Klavírna Orava Kláry Havlí-
kovej a Mladí gitaristi. V rámci gitarovej 
súťaže v piatej a šiestej kategórii medzi 
sebou súťažili poslucháči konzervatórií, 
hudobných gymnázií, akadémií umenia, 
ale aj profesionálni umelci. Súťaže v os-
tatných kategóriách boli určené pre žia-

kov základných umeleckých škôl. Tretiu 
kategóriu vyhrala Dolnokubínčanka Ane-
ta Turčinová zo ZUŠ I. Ballu. 

Výkony súťažiach hodnotili a bo-
dovali poprední slovenskí a zahraniční 
umelci. Predsedu poroty menovalo mi-
nisterstvo školstva. „Je tu medzinárodná 
porota zložená z jedného talianskeho 
koncertného umelca, ďalej poľský ume-
lec a zo Slovenska je tu pán Adam Marec 
z Banskej Bystrice, Milo Slobodník z Brati-
slavy a pani Benčičová zo Žiliny,“ vysvetlil 
Roman Ďaďo

Hudobný festival zorganizovala Zá-
kladná umelecká škola Ivana Ballu v spo-
lupráci s mestom Dolný Kubín, minister-
stvom školstva a občianskym združením 
Ballula. Sprievodnými podujatiami festi-
valu boli aj dva večerné koncerty.
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KONCERTOM SI UCTILI PAMIATKU PETRA MICHALA BOHÚŇA

Presne na deň 140. výročia úmrtia akade-
mického maliara, pedagóga a významného 
prívrženca štúrovského hnutia Petra Micha-
la Bohúňa si po ňom pomenovaná základ-
ná umelecká škola uctila jeho pamiatku. 

V pondelok 20. mája pripravila kon-
cert žiakov a pedagógov pod názvom 
pocta Bohúňovi. „Na koncerte vystúpili 
pedagógovia našej školy ako sólisti, takis-
to aj naši žiaci, ale aj pozvaní hostia z Ga-
lérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikulá-
ši,“ informoval Michal Janiga, riaditeľ ZUŠ  
P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne. 

P. M. Bohúň sa narodil v rodine 
evanjelického kňaza vo Veličnej. Po absol-
vovaní práva v Kežmarku a neskôr štúdia 
na pražskej Akadémii výtvarných umení 
sa vrátil na Slovensko a stal sa jedným 
zo zakladateľov slovenského výtvarného 
umenia.

Patril do skupiny štúrovcov a radil 
sa k významným buditeľom národného 
života, s ktorým spájal aj svoju maliarsku 
činnosť. „Cieľom koncertu bolo pripome-
núť si tohto velikána európskeho formá-
tu a dať pozitívny vzor a príklad deťom.  
P. M. Bohúň pôsobil v sfére nielen ako 
umelec a výtvarník. Bol Štúrovec, teda 
mal aj národný rozmer. Študoval právo, 
bol to veľmi všestranný človek a peda-
góg,“ zhodnotil Michal Janiga.   

Najčastejším obsahom Bohúňo-
vých malieb boli portréty, ktoré sú vy-
stavené vo väčšine slovenských galérií, 
v Prahe a iných mestách Európy. Taktiež 
tvoril oltárne obrazy a ikony, ktoré sú roz-
trúsené v kostoloch po celom Slovensku 
a Poľsku. Krajinomaľbe sa venoval len 

príležitostne, pričom vychádzal najmä  
z prírodných motívov oravského regiónu. 

Za vrchol jeho tvorby je považo-
vaná temperová skica s postavami ľudí  
v krojoch z celého Slovenska pod názvom 
Zhromaždenie slovenského ľudu, ktorou 
sa zapísal medzi priekopníkov slovenské-
ho historického maliarstva. Jeho prav-
depodobne najznámejším obrazom je 
portrét slovenského národného buditeľa 
Jána Francisciho ako dobrovoľníckeho ka-
pitána. 

P. M. Bohúň zomrel na zápal pľúc  
a bol pochovaný na evanjelickom cintorí-
ne v Bielsko-Białej v Poľsku. O 117 rokov 
neskôr po ňom pomenovali Základnú 
umeleckú školu v Dolnom Kubíne. Čestný 
názov jej v roku 1996 prepožičalo minis-
terstvo školstva. „Niekdajšia pani riaditeľ-
ka ZUŠ Edita Kubíčková prišla s návrhom, 
že by mohol byť patrónom školy práve 
Bohúň, keďže ZUŠ prinášala vysoké oce-
nenia nielen z hudobných súťaží a podu-
jatí, ale aj z výtvarných. Rozbehla sa spo-
lupráca s Veličnou, keďže P. M. Bohúň je 
rodákom z tejto obce a vznikla tiež spolu-
práca s Bielsko-Białou. Táto družba exis-
tuje dodnes, nakoľko sa umelec narodil 
na evanjelickej fare a pochovaný je na 
evanjelickom cintoríne v Bielsko-Białej,“ 
vysvetlil na záver Michal Janiga. 
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ORAVSKÉ LETO BUDE FOLKLÓRNE

Ľudové jarmoky, tvorivé dielne, výstavy, sú-
ťaže, ochutnávky tradičných jedál, najmä 
však tanečné a hudobné programy viac ako 
troch tisícok účinkujúcich zo Slovenska i za-
hraničných hostí. I tak by sa dala charakte-
rizovať tohtoročná pestrá ponuka Oravské-
ho folklórneho leta. 

Oravské folklórne leto začne v Dlhej 
nad Oravou. Prvou programovou ponu-
kou budú 22. a 23. júna Obecné sláv-
nosti pod Ostrým vrchom. Program ich 
trinásteho ročníka ponúkne pestrú vše-
hochuť folklórnych programov, športo-
vých zápasov, koncertov a chýbať nebu-
de ani tradičná gastronómia. Na tradíciu 
výročných jarmokov v jednej z najstar-
ších oravských obcí nadviažu v sobotu  
6.  júla 22. Folklórne slávnosti dolnej Ora-
vy a 28. Tradičný veličniansky jarmok na 
Rínku vo Veličnej. V nedeľu 7. júla sa fol-
klórne dianie presunie do Podbiela, kde 
obecný úrad pripravil 28. Podbielanske 
folklórne slávnosti. 

Vyvrcholením folklórneho dia-
nia na dolnej Orave je tradične me-
dzinárodný festival valaskej kultúry 
- Bačovské dni v Malatinej. Devätnásty 
ročník festivalu sa uskutoční 13. a 14. júla  
a vo svojom  programe ponúka výstavy, 
prezentáciu ľudových tvorcov, tradičnej 
stravy, výstavy drevorezieb a tradičných 
kobercov, súťaž o najchutnejšie výrobky 
z ovčieho mlieka, súťaž v práskaní bičom 
i o najkrajšie jahňa, remeselný jarmok, 
prezentáciu podôb spracovania textilu  
a vystúpenia folklórnych skupín a súbo-
rov zo Slovenska, Poľska a Českej repub-
liky. Valaská kultúra i syrárske výrobky 
budú dominovať i v programe 14. Zázri-
vských dní.  Rázovitá oravská obec ich 
pripravila na 20. a 21. júla. Beskydskí, 
Zatatranskí s Spišskí Gorali  sa stretnú  
v nedeľu 21. júla v amfiteátri v Sihelnom 
na 27. Folklórnych slávnostiach pod Pil-
skom a Babou horou. Program ponúka 
okrem oravských aj súbory z ďalších re-
giónov Slovenska a hostí z Poľska. 

Najvýznamnejším festivalom z po-
nuky Oravského folklórneho leta budú 
44. Podroháčske folklórne slávnosti. 
Medzinárodný folklórny festival s množ-
stvom sprievodných aktivít sa uskutoč-
ní v Zuberci a Oravskom Bielom Potoku 
od 2. do 4. augusta. V programoch sa 
predstaví viac ako 1 100 účinkujúcich zo 
Slovenska, Poľska, Českej republiky, Bie-
loruska, Izraela, Srbska a Anglicka. Sú-
časťou budú i zaujímavé výstavy v Múzeu 
oravskej dediny. Poslednou z festivalovej 
ponuky bude 13. Párnické švábkobranie 
24. augusta v Párnici. V programe obec-
ných slávností budú dominovať zemia-
ky. K druhému oravskému chlebu bude 
zameraná výstava, prezentácia tradič-
ných pokrmov, množstvo súťaží, jarmok 
i sprievodný folklórny program. Folklór-
nymi aktivitami však bude žiť i Múzeum 
oravskej dediny v Zuberci, ktoré okrem 
celodennej prehliadky ponúkne i tema-
tické programy.

Miroslav Žabenský, OKS

LUKA BRASE POKRSTIL SVOJU DRUHÚ KNIHU

Dolnokubínskeho rodáka a celosvetovo 
uznávaného výtvarníka Luka Braseho ne-
treba zvlášť predstavovať. Jeho obrazy visia 
v prestížnych galériách po celom svete. Sám 
veľa cestuje a popritom kreslí. No vždy sa 
vráti na Oravu.

Naposledy sa zastavil pokrstiť svo-
ju druhú knihu s príznačným názvom Art 
on The Way, teda Umenie na ceste. Ide  
o druhé pokračovanie publikácie, kto-
rú verejnosti predstavil počas jazzové-
ho koncertu v Kaštieli Kubínyi v nedeľu  
26. mája. „Prvú knihu som vydal v roku 
2014. Bola to rozsiahlejšia publikácia, 
ktorá mapovala prvé kroky mojej tvorby. 
Táto aktuálna kniha nadväzuje a približu-
je 5–6 rokov tvorby, teda aj zahraničné 
cesty v Amerike a Číne. Človek sa učí, pra-

cuje, cestuje, v tomto je kniha samozrej-
me obsiahlejšia a obohatená je o zahra-
ničné obdobie tvorby,“ priblížil výtvarník 
a autor knihy Luka Brase. 

Kniha je pomerne rozsiahla. Má 
320 strán a obsahuje aj kurátorské texty. 
Oproti prvej je odbornejšia, no zaujme 
aj bežného milovníka umenia. Texty sú 
doplnené množstvom fotografií z výstav. 
„Knihu sme vydali sami s mojimi partner-
mi z Rakúska. Nešli sme cestou vydava-
teľstva, povedali sme si, že to urobíme 
sami, podľa seba. Náklad je 1000 kusov, 
kniha je dostupná v galériách, vo vybra-
ných kníhkupectvách, na Amazone či mo-
jej stránke,“ informoval Luka Brase.

Luka Brase si Kaštieľ Kubínyi vybral 
na krst svojej knihy zámerne. Jeho maji-
teľ a zároveň krstný otec publikácie mu 
pomohol nájsť miesto pre ateliér priamo 
na námestí v Dolnom Kubíne. „Pre mňa je 
veľmi dôležité byť doma a som veľmi rád, 
že taká krásna vec, ako je kaštieľ, sa zre-
konštruovala do takejto podoby. Je viac 
než vhodné, aby sme začali veľké kroky 
robiť aj doma a postupne sa posúvali ďa-
lej,“ povedal Luka Brase. 

Ateliér na Námestí P. O. Hviezdo-
slava otvoril Luka Brase len pred necelý-
mi dvomi rokmi, no má ambíciu stať sa 

centrom moderného umenia. Pravidelne 
v ňom tvorí. Inšpiruje ho oravské genius 
loci. „Zásadné diela, ktoré vôbec pred-
znamenali cestu, po ktorej kresbou krá-
čam, vznikli v Írsku a Holandsku, kde som 
dlho žil. Ale vždy v tom boli prvky rodné-
ho mesta. Odkedy je tu ateliér, som čoraz 
viac naplnený tým, byť doma. Usilujem sa 
zveľaďovať priestor, pozývam tu množ-
stvo ľudí. Boli tu delegácie z Číny, Ameriky 
či Európy,“ dodal Luka Brase. 

Aktuálne chce Luka Brase pracovať 
na nových dielach. Od septembra pôjde 
so svojím umením opäť na cesty a bude 
vystavovať v Rusku, Amerike, Rakúsku,  
v Prahe i Japonsku.

redakcia
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OSLAVY 50. VÝROČIA SPOLUPRÁCE D. KUBÍNA A LIMANOWEJ

Na Námestí slobody pred mestským kultúr-
nym strediskom sa v sobotu 1. júna oslavo-
valo 50. výročie spolupráce partnerských 
miest Dolného Kubína a Limanowej. Puto, 
ktoré medzi sebou viaže tieto dve mestá, je 
najdlhšie spomedzi všetkých partnerstiev 
medzi slovenskými  a poľskými mestami 
vôbec. 

Spolu s oslavami výročia sa na ná-
mestí slávil aj deň detí. „Pripravili sme 
popoludnie plné hier, kultúrneho progra-
mu a ochutnávok sladkej i slanej kuchyne 
našich priateľov z Poľska. V kultúrnom 
programe sa predstavili deti z mater-
ských škôl, základných škôl i základných 
umeleckých škôl nášho mesta, folklórny 
súbor Orava a detský folklórny súbor Li-
manowček spolu s folklórnym súborom 
Limanowian z nášho partnerského mes-
ta. Pre najmladších boli počas celého po-
poludnia pripravené nafukovacie hrady, 
trampolíny, tvorivé dielne a športové hry. 
Záver celého popoludnia patril divadlu 
Clipperton z Banskej Bystrice,“ objasnila 
Jana Greššová, riaditeľka MsKS. 

Svoje kulinárske umenie prišli na 
námestie predstaviť gazdinky z Lima-
nowej. Dolnokubínčania tak mohli ochut-
nať tradičnú a čerstvú poľskú gastronó-
miu. „Prišli sme s kapustou s hrachom  
i s chlebom pečeným na lopate, s pažít-
kou a masťou. Máme tu aj slané oplátky  
a kvasené uhorky. Toto je cesto potreté 
jahodami, rožteky sú plnené marmelá-

dou. Všetko je vlastnej výroby, nátierky, 
tlačenky i klobásky. Nechýba tu ani pl-
nený bôčik s omáčkou,“ predstavili svoje 
špeciality limanowské gazdinky. Ani tie 
oravské sa však v medzinárodnej konku-
rencii nenechali zahanbiť. „Máme tu me-
teník, domáce chlebíky, bábovky, kysnuté 
koláče, koláče s tvarohom, jablkami i ma-
kom. Ďalej sa ponúka domáca klobása, 
chlieb s maslom a cibuľou, korbáčiky, 
makovníky, orechovníky a naše tradičné 
šišky,“ pochválili sa oravské gazdinky. 

Súčasťou osláv bol aj priateľský 
futbalový zápas medzi Dolným Kubínom  
a Limanowou. Zahrali si ho hráči najmlad-
ších prípraviek U8. V riadnom hracom 
čase skončil zápas 6:6, a tak o víťazovi 
rozhodli až pokutové kopy. V tých boli 
úspešnejší chlapci z Limanowej. „Dnes tu 
hrajú medzi sebou ročníky 2012 a mladší, 
ktorí pokračujú v našej päťdesiatročnej 
družbe. Na ihrisku sú futbalové nádeje 
Dolného Kubína a Limanowej,“ vysvetlil 
Štefan Belvončík z odboru športu MsÚ. 
Deti z obidvoch partnerských miest sa 
tiež mohli zapojiť do výtvarnej súťaže, 
kde kreslili svoje mesto tak, ako si ho 
predstavujú v budúcnosti. Najlepšie prá-
ce ocenili na pódiu počas vernisáže sú-
ťaže. Diela sú vystavené v priestoroch 
mestského kultúrneho strediska.  

Súčasťou Limanowskej delegácie 
neboli len gazdinky, deti a folklórne sú-
bory, ale aj zástupcovia radnice, mestskí 
poslanci i primátor. Tí dostali od Dolného 
Kubína na pamiatku 50. výročia partner-
stva obraz z modrotlače Mateja Rabadu 
na starodávnom ľanovom podklade. Po 
skončení oficiálnej časti programu navští-
vila delegácia expozíciu Oravskej galé-
rie. „Po tom, ako sme minulý rok oslávili  
50. výročie spolupráce s českým Pelhři-
movom, dnes oslavujeme rovnako  
50. výročie s poľskou Limanowou. Sme 
veľmi radi, že sme mohli privítať túto 
vzácnu delegáciu. Keďže v Oravskej galé-
rii sa momentálne nachádza výstava rep-

liky obrazu Poslednej večere, dovolili sme 
si sem pozvať našich priateľov, aby sme 
im ukázali tento unikátny obraz od nášho 
slovenského autora,“ uviedol Matúš La-
koštík, viceprimátor Dolného Kubína. 

„Spolupráca s Dolným Kubínom, to 
je už 50-ročná história. Nezáleží na tom, 
kto plní funkciu burmistrza či primátora, 
spolupráca jednoducho pokračuje. Je 
to pre nás vzácna spolupráca, pretože 
si môžeme medzi sebou vymieňať skú-
senosti a navštevovať sa. Funguje to na 
úrovni kultúrnych a školských inštitúcií, 
ale i medzi športovcami. Treba povedať, 
že začiatky spolupráce vznikli práve vďa-
ka športu. Aj táto oblasť pokračuje a ďalej 
sa rozvíja. Tešíme sa, že môžeme spoloč-
ne realizovať aj viaceré projekty z fondov 
Európskej únie, z programu Interreg Poľ-
sko - Slovensko. Tieto projekty nám po-
máhajú spoluprácu ešte viac upevniť,“ 
povedal Władysław Bieda, burmistrz Li-
manowej.

Práve zásluhou spoločných projek-
tov mohli Dolnokubínčania spoznávať 
poľskú gastronómiu i folklórne tradície 
a naopak. Vďaka spoločnému projektu 
tiež mohli vidieť inscenáciu historického 
hasenia požiaru prostredníctvom zre-
konštruovaných 100-ročných hasičských 
vozov, ktoré ťahal konský záprah. Ukážky 
historickej techniky hasičov z Limanowej 
prebehli v nedeľu 9. júna na Gäceli. 

redakcia
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TRÉNINGOM OTVORILI WORKOUTOVÚ SEZÓNU

Členovia workoutovej komunity z Dolné-
ho Kubína oficiálne otvorili už svoju štvrtú 
sezónu. Do street-workout parku preto pri-
šli v sobotu 18. mája desiatky nadšencov  
a hviezdnych workoutových mien z celého 
Slovenska i Česka. 

Okrem spoločného tréningu boli 
pripravené športové súťaže a exhibície. 
„Bola tu súťaž v počte opakovaní idúcich 
za sebou bez spustenia tyčky, mali sme 
tu kategórie, kde sa snažia urobiť čo naj-
väčší počet zhybov, klikov na bradlách  
a drepov na jednej nohe s pridanou vá-
hou. Na zhyb je to 32 kilogramov, na 
bradlách je to 48 kilogramov a pri dre-
poch na jednej nohe je to 16 kilogramov,“ 
povedal organizátor Michal Zurek. 

Na otvorenie sezóny prišiel aj maj-
ster sveta a Európy vo fitnes Michal Bar-
bier. Ten sa vo svojich začiatkoch venoval 
práve street-workoutu. Dnes zbiera tituly 
a trénuje i motivuje iných. „V 12 rokoch 
som začal s pohybom, predovšetkým  
s parkúrom, street-workoutom a inými. 
Neskôr som sa dostal k takým disciplí-
nam ako je handbalancing, čomu sa teraz 
najčastejšie venujem. Pred rokom som 
začal aj s fitnesom, kde sa mi podarilo 
získať niekoľko titulov za rok. Sú to pri-
márne aktivity, ktoré sa odvíjajú od zák-
ladnej silovej prípravy s vlastnou váhou.  
Street-workout je taký základ, z ktorého 
som začínal. Dnes pomáham ľuďom nau-
čiť sa rôzne prvky cez workshopy, kde je 
príležitosť spýtať sa ma a ja môžem po-

radiť,“  zhodnotil Michal Barbier, majster 
sveta a Európy vo fitnes.   

Okrem Michala Barbiera prišli otvo-
riť sezónu aj ďalší známi športovci vo 
workoutovej komunite, ako Samuel Ma-
derič, Daniel Hanák či Dávid Letovanec. 
Organizátori už aktuálne pripravujú tre-
tí ročník silovo-kondičnej súťaže King of 
the North. Tá sa uskutoční 24. augusta na 
futbalovom ihrisku v blízkosti street-wor-
kout parku. Súťažiť sa bude tentoraz na 
mobilných konštrukciách. „Vzhľadom na 
úspech minulého ročníka sme sa rozhod-
li, že tento športový festival presunieme 
na ihrisko a tým ho zväčšíme. Návštev-
níci sa tiež môžu tešiť na známe street- 
workoutové mená z Veľkej Británie, Srb-
ska, samozrejmosťou sú známi atléti  
z Poľska či Českej republiky. Ďalší ročník 
bude určite väčší a zaujímavejší,“ doplnil 
organizátor Juraj Fačko.  

Do súťaže King of the North sa 
môžu prihlásiť muži aj ženy, ktorí budú 
rozdelení do váhových kategórií. Počet 
štartujúcich je však limitovaný, a preto 
je potrebné sa prihlásiť čím skôr.  Všetky 
informácie nájdete na webovej stránke: 
www.kingofthenorth.sk.

redakcia

MALÍ FUTBALISTI 
DEBUTOVALI

V sobotu 25. mája sa uskutoč-
nil v Príbovciach 4. ročník turnaja pre 
najmenších futbalistov z ročníka naro-
denia 2012. Na turnaji hrali futbalové 
prípravky MFK Ružomberok, ŠK Dyna-
mo Diviaky, TJ Dynamo Príbovce, FK 
Junior Kanianka a taktiež naši najmlad-
ší z MFK Dolný Kubín. Naši sedemroční 
chlapci pod vedením trénera Mareka 
Murína, po troch víťazstvách a jedinej 
prehre v prvom zápase s domácim 
výberom, skončili na svojom prvom 
futbalovom turnaji v ich začínajúcej sa 
kariére na veľmi peknom 2. mieste.

Víťazom turnaja sa stali chlapci 
z futbalového klubu Dynamo Diviaky. 
Odmenou pre nádejných futbalistov 
za predvedené výkony neboli len me-
daily a poháre pre víťazov, ale aj hrad 
na skákanie a tiež občerstvenie, ktoré 
na slušnej úrovni zorganizovalo TJ Dy-
namo Príbovce.

MFK Dolný Kubín

BEDMINTONISTI USPELI NA 
MAJSTROVSTVÁCH SR

Najmladšie Kubínske bedmintonové šelmy 
sa v sobotu 11. mája zúčastnili na oblast-
ných Majstrovstvách Slovenska 2019 hráčov 
do 11 rokov oblasti východ v Klenovci. Tím 
zložený z 8 dievčat a 6 chlapcov si spolu vy-
bojoval 6 medailových umiestnení.

Trojnásobnou majsterkou Sloven-
ska oblasti východ sa pre rok 2019 sta-
la Adelka Lachová, ktorá bola s troma 
zlatými medailami vyhlásená aj za naj-
úspešnejšiu hráčku turnaja. Titul získala 
v dievčenskej dvojhre, dievčenskej štvor-
hre s Vanesskou Osadskou a v zmiešanej 
štvorhre spolu s Matejom Matejčíkom. 
Pódiové umiestnenia doplnili aj striebor-
ná Vanesska Osadská a bronzové páry 
Adriána Chylová s Nikolkou Zacharovou 
a tiež Vanesska Osadská s Matejom Dro-
bulom. 

O týždeň na to sa konali oblastné 
majstrovstvá skupín východ a západ  
v kategórii hráčov do 13 rokov v Pre-

šove. Osemnásťčlenný tím Kubínskych 
bedmintonových šeliem si vybojoval  
6 medailových umiestnení. Striebro zís-
kali Vanesska Osadská, Jakub Sucháň 
a Evka Sárená. Bronzové medaily si od-
niesli Katka Kováčová, Adelka Lachová, 
Vanesska Osadská, Evka Sárená, Jakub 
Sucháň a Simon Kubašek. 

redakcia
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VÝSTAVA A SÚŤAŽ DOBERMANOV NA GÄCELI

V nedeľu 2. júna sa na Gäceli konala Špe- 
ciálna výstava dobermanov spojená so sú-
ťažou Combi víťaz. Vystriedalo sa tu viac 
ako 40 zástupcov tohto krátkosrstého ple-
mena zo Slovenska, Poľska a Česka. 

„Zišli sa tu ľudia, ktorí chovajú a mi-
lujú dobermany a ktorí sú pre toto ple-
meno ochotní obetovať svoj voľný čas, 
čiže venovať sa cvičeniu a dosahovať ne-
jaké výsledky,“ povedal viceprezident Do-
bermann klubu SR Pavol Klein. Členovia 
klubu sa na Gäceli stretli už niekoľkokrát 
na súkromných akciách, no výstavu na 
tomto mieste zorganizovali prvý raz. „Je 
tu super prostredie, je tu kde psíkov ven-
čiť, môžeme sa tu pohybovať a je tu veľa 
priestoru,“ zhodnotil miesto akcie spolu-
organizátor podujatia Roman Révai.

Tituly a čakateľstvá sa prideľovali 
osobitne podľa farieb čiernej a hnedej  
a zvlášť aj pre psov a sučky. Z výstavy 

vzišli Combi víťazi, ktorých rozhodco-
via vybrali na základe súčtu bodovania.  
„Každý pes dostal určité bodové ohodno-
tenie za praktickú časť, ktorú predviedol 
a aj ohodnotenie za výstavnú časť. Pes  
s najvyšším bodovým ziskom sa napokon 
stal víťazom,“ vysvetlil Pavol Klein. Záro-
veň dodal, že titul Combi víťaz – víťaz Špe-
ciálnej výstavy je vzácny titul, s ktorým sa 
pes aj majiteľ môžu hrdiť a pýšiť. 

Do súťaže mohli byť prihlásení psi 
všetkých vekových kategórií v triedach 
od mladšieho dorastu až po strednú, 
otvorenú, pracovnú a čestnú triedu a aj 
veteráni a šampióni. Vo všetkých triedach  
a súťažiach dostali prvé štyri umiestnené 
psy poháre. „Nie je to vekovo obmedze-
né, no pes musí byť samozrejme pripra-
vený. Od 12 mesiacov už môže nastúpiť 
na pretek a kým je v dobrej kondícii, je 
schopný pretekať,“ povedal Pavol Klein.

Doberman je krátkosrsté pleme-
no, ktoré bolo vyšľachtené v Nemecku. 
Je predovšetkým považovaný za stráž-
neho psa, ktorý sa vyznačuje veľkou dy-
namikou a energiou. Kvôli obetavosti a 
inteligencii toto plemeno často obľubujú 
aj rodiny s deťmi. Špeciálnu výstavu do-
bermanov zorganizoval Dobermann klub 
Slovenskej republiky. 

redakcia

DEŇ KLADIVA AJ 
SO ŠAMPIÓNKOU

V sobotu 11. mája sa konal už ôsmy roč-
ník Memoriálu Romana Hrubca v hode 
kladivom – Deň kladiva. V športovom 
areáli Cirkevnej spojenej školy si v súťaži 
svoje sily zmeralo 26 pretekárov.

Súťažilo sa v kategóriách veterá-
ni, muži, ženy, dorast, starší a mladší 
žiaci. „Z hľadiska kladivárov na Slo-
vensku môžeme skonštatovať, že sa 
tu zišla špička,“ zhodnotil účasť na 
pretekoch organizátor Jaroslav Lupák.

Súťaže sa zúčastnila aj Jarmila 
Longauerová, ktorá sa stala svetovou 
šampiónkou v hode kladivom žien na 
marcových halových veteránskych 
majstrovstvách sveta. Aj keď preteká 
na svetovej úrovni, dlhé roky sa zú-
častňuje aj súťaží v Dolnom Kubíne. 
„Je to vzácnosť, keď sa robia preteky 
pre veteránov a pán Lupák ich robí 
pravidelne. Tak aj keby som mala prísť 
o barlách, tak sem veľmi rada prí-
dem,“ povedala Jarmila Longauerová.

V kategórii veteránov padli štyri 
národné rekordy a v kategórii žiačok 
sa Petra Škulcová a Aneta Záchelo-
vá svojimi výkonmi dostali na 1. a 2. 
miesto slovenských tabuliek. 

redakcia

FREDERIKA STUCHLÁ A ROMAN BENKA 
MAJSTRAMI SLOVENSKA

V posledný májový víkend sa v No-
vom Meste nad Váhom uskutočnili Maj-
strovstvá Slovenska 2019 starších žiakov 
a žiačok vo vzpieraní. Dolný Kubín tam re-
prezentovali Frederika Stuchlá a Roman 
Benka a obidvaja vo svojich kategóriách 
zvíťazili. „Teší nás tiež to, že v tope na 
sinclerových bodoch bola Frederika zo 
všetkých dievčat prvá a Roman bol cel-
kovo druhý. Môžem poďakovať trénerom 
z nášho klubu, že sme pripravili našich 
mládežníkov na majstrovstvá Slovenska,“ 

povedal tréner ŠK Elkop WLC DK Tomáš 
Chovanec. Roman Benka bol už raz maj-
strom Slovenska, keď súťažil za mladších 
žiakov a tento rok sa mu toto prvenstvo 
podarilo obhájiť. „Porazil som druhého  
o 11 bodov, čo je o 11 kíl a som šťastný,“ 
povedal čerstvý majster Roman Benka. 
Dolnokubínski vzpierači dohromady na 
majstrovstvách dorastencov, juniorov,  
a mladších a starších žiakov získali 4 zlaté 
a dve bronzové medaily. 
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