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MESTO BUDE DRAŽIŤ 16 POZEMKOV PRE VÝSTAVBU DOMOV 
—

Na poslednom júnovom mestskom zastu-
piteľstve pred letnými prázdninami schválili 
poslanci formu predaja pozemkov s inžinier-
skymi sieťami pre plánovanú výstavbu rodin-
ných domov na sídlisku Brezovec. Po dlhej 
diskusii napokon podporili avizovaný zámer 
previesť uvedený majetok mesta dobrovoľ-
nou dražbou za najnižšie podanie vo výške 
60 eur za meter štvorcový. 

V nej si budú môcť záujemcovia vydražiť 
16 pozemkov pre výstavbu rodinných 
domov nad Základnou školou Petra Škra-
báka v rozlohe od 576 do 1 110 metrov 
štvorcových. „Som veľmi rád, že sa poslan-
ci rozhodli podporiť tento najtransparent-
nejší spôsob predaja pozemkov. Očaká-
vame, že touto formou predaja oslovíme 
čo najviac záujemcov a mestu sa vrátia 

finančné prostriedky, ktoré bolo potreb-
né investovať do vysporiadania pozemkov  
a vybudovania inžinierskych sietí,“ pove-
dal primátor mesta Roman Matejov.
 Počas nasledujúcich mesiacov 
chce samospráva využiť čas na prípravu 
dražby a propagáciu ponúkaných po-

01 Oravskému hradu, jednému z naj- 
krajších hradov na Slovensku, sa 

dostalo veľkej pocty. Dominanta nášho 
regiónu je zvečnená na vlastnej suvenírovej 
eurobankovke. Tá bola vydaná v náklade  
10 000 kusov. 

02 Milan Kleň, oravský rodák z Jaseno-
vej, ukončil svoju životnú púť pred 

20-timi rokmi v Martine. Pôvodne učiteľ, 
osvetový a školský pracovník, ktorý celý ži- 
vot s veľkým zápalom a záujmom skúmal 
históriu rodnej Oravy a oravského človeka.

03 V súvislosti s realizáciou opravy 
centrálneho chodníka na historic- 

kom cintoríne v Dolnom Kubíne bude počas 
nasledujúceho mesiaca vstup na cintorín  
z ulice Aleja slobody uzatvorený. Na rekon- 
štrukciu je vyčlenených približne 40-tisíc eur. 

pokračovanie na 2. strane  »

Zdroj: zbgis.skgeodesy.sk
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zemkov širokej verejnosti. „Podľa nášho 
názoru je dražba rýchly a najefektívnejší 
spôsob zmeny vlastníckeho práva, zakla-
dajúci sa na princípoch transparentnosti, 
nakoľko sa do nej môže zapojiť každý, kto 
včas zloží dražobnú zábezpeku a poskytu-
je akejkoľvek osobe možnosť byť prítom-
nou na dražbe ako verejnosť. Tento prin-
cíp je podporený aj povinnosťou zverejniť 
informácie o dražbe vopred v obchod-
nom vestníku, notárskom centrálnom re-
gistri dražieb, v periodickej tlači a prípad-
ne aj v iných médiách alebo na sociálnych 
sieťach. Na celý proces dražby dohliada 
prítomný notár,“ vysvetlil Jaroslav Láštic, 
prednosta MsÚ.     
 Dlhodobou snahou vedenia 
mesta je nielen poskytnúť možnosti bý-
vania v Dolnom Kubíne, ale aj obmedziť 
živelnú výstavbu. Týmito prácami vznikne 
nová plnohodnotná ulica, o ktorej názve 
bude rozhodovať názvoslovná komisia pri 
mestskom zastupiteľstve. 
 Po nadobudnutí pozemkov a zís- 
kaní potrebných povolení, budú môcť 
majitelia stavať. K dispozícii budú mať 
spevnenú štrkovú komunikáciu pre účely 
prístupu a výstavby a pozemky napojené 
na inžinierske siete - verejný vodovod, ve-
rejnú splaškovú kanalizáciu, verejnú daž-

ďovú kanalizáciu a verejnú elektrickú NN 
sieť.      
 Podľa slov odborníka v oblasti 
dražobnej činnosti, ktorý prijal pozvanie 
mesta a vystúpil aj na júnovom mest-
skom zastupiteľstve, je dražba verejným 
ponukovým konaním, ktorého účelom je 
predať majetok za nejakú hodnotu. Zákla-
dom je zásada verejnosti a informovanos-
ti, ktorých účelom je dosiahnuť čo najvyš-
ší počet možných záujemcov o predmet 
dražby, dosiahnuť informovanie účastní-
kov dražby o výške aktuálneho podania, 
poskytnúť možnosť podať vyššie poda-
nie a dosiahnuť tak čo najvyššiu cenu na 
dražbe. Príklepom licitátora prejde vlast-
nícke právo k predmetu dražby na účast-
níka dražby, ktorý urobil najvyššiu cenovú 
ponuku.
 Dôležité je tiež vedieť, že si tre-
ba dať pozor na dochvíľnosť. Pokiaľ by 
účastník prišiel neskôr, nemusí už byť na 
dražbu pripustený. Dražba sa otvára vy-
volaním. Vyvolanie predstavuje obozná-
menie účastníkov dražby s predmetom 
dražby, právami a záväzkami viažucimi sa 
na predmet dražby, s cenou, ako aj s výš- 
kou najnižšieho podania a najnižšieho 
prihodenia. Dražba prebieha, pokiaľ robia 
účastníci dražby vyššie podania. Každé 

podanie je pre účastníka dražby záväzné. 
Ak po poslednom podaní nenasleduje 
ďalšie vyššie podanie, licitátor dvakrát vy-
zýva na ďalšie podanie. Ak ďalšie podanie 
zo strany účastníkov dražby nenastane, 
licitátor oznámi ešte raz posledné poda-
nie. Po tretej výzve vykoná príklep. Udele- 
ním príklepu dražba končí a účastník 
dražby, ktorý urobil posledné, a teda naj-
vyššie platné podanie, sa stáva majiteľom 
nehnuteľnosti. Vydražiteľ však nadobud-
ne vlastnícke právo príklepom licitátora 
len za predpokladu, ak v určenej lehote 
zaplatil celú cenu dosiahnutú vydražením. 
„Ak záujemca dražbu nevyhrá, dražobná 
zábezpeka mu bude v plnej výške vrátená 
obratom na účet alebo v hotovosti. Pokiaľ 
záujemca nehnuteľnosť úspešne vydraží, 
bude musieť v určenej lehote doplatiť roz-
diel medzi konečnou cenou dosiahnutou 
vydražením a výškou zábezpeky. Ak by 
záujemca v určenej lehote neuhradil celú 
sumu, bude jeho zábezpeka použitá na 
úhradu nákladov dražby, ako aj opakova-
nej dražby,“ doplnil na záver odborník.     
 O ďalších podrobnostiach 
bude mesto verejnosť informovať najmä  
prostredníctvom internetovej stránky  
www.vysnehony.sk.  

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

„Pre IBV Brezovec mesto zvolilo názov 
Vyšné hony, ktorý odráža historický 
a geografický názov tejto lokality. 

V minulosti sa takto pomenúvala časť 
chotára, role alebo záhonu.“

Zdroj: zbgis.skgeodesy.sk
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POETICKÉ POPOLUDNIE ZAKONČILO 64. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN     
—
Poetickým popoludním v rodisku Pavla 
Országha Hviezdoslava slávnostne ukonči-
li 64. ročník Hviezdoslavovho Kubína, ce-
loslovenskej postupovej súťaže a prehliad-
ky v umeleckom prednese poézie a prózy, 
v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel 
poézie detí, mládeže a dospelých, ktorá 
prebiehala od 20.- 23. júna 2018 v Dolnom 
Kubíne. 

Počas štyroch dní naše mesto navštívilo 
približne 300 účastníkov z celého Sloven-
ska. „Aktuálny ročník nám opäť ukázal, 
že sa vďaka tomuto podujatiu zachováva 
tradícia umeleckého prednesu na Sloven-
sku. Tiež sa javí, že mladá generácia má 
stále rada poéziu, prózu a divadlo, čomu 
nasvedčoval aj počet účastníkov, ktorí 
zavítali na Oravu, aby predviedli tvorbu 
Hviezdoslava. Preto sme presvedčení  
o tom, že ako básnik je stále živý a má čo 
povedať deťom i dospelým,“ zhodnotila 
Jana Greššová, riaditeľka MsKS.
 Tento rok si prvé miesto v pred-
nese poézie odniesla Veronika Mészá-
rosová v IV. kategórii a Roman Poliak  
v V. kategórii. Obaja pochádzali z Levíc.  
V prednese prózy zas získali prvé miesto  
v IV. kategórii Viktória Anna Lesayová  
z Bratislavy a v V. kategórii Nina Pompo-
šová z Levíc. Hlavnú cenu s nomináciou 
na Scénickú žatvu 2018 získal v súťaži 
recitačných kolektívov a divadiel poézie 
detí Detský recitačný kolektív Dobrozví-
ťazí (junior) pri ZUŠ Nižná za inscenáciu 
Jarka Broza Logická záhrada v réžii Agáty 
Brozovej. V súťaži recitačných kolektívov 
a divadiel poézie mládeže a dospelých 

získalo hlavnú cenu s nomináciou na Scé-
nickú žatvu 2018 Divadlo poézie effecteD 
pri Základnej umeleckej škole Senec za 
inscenáciu Kde domov môj scenáristky  
a režisérky Zuzany Kolejákovej.     

 Podľa slov Andrey Barienčíkovej, 
manažérky kultúry MsKS, si tento rok do 
celoštátnej postupovej súťaže vybojova-
li postup víťazi 13 krajských prehliadok  
v piatich kategóriách, ktoré sa prezen-
tovali na tejto súťaži. Celoslovenskému 
podujatiu predchádzalo niekoľko stupňov 
súťažných kôl – triedne, školské, obvodné, 

okresné, regionálne a krajské. Detské ka-
tegórie sa prezentujú nesúťažne, mládež 
a dospelí súťažne. Súčasťou Hviezdo-
slavovho Kubína je každoročne aj súťaž 
recitačných kolektívov a divadiel poézie  
v dvoch vekových kategóriách - deti do  
15  rokov a mládež nad 15 rokov spolu  
s dospelými.     
 Okrem hlavného programu bol 
súčasťou podujatia aj bohatý sprievod-
ný program, kde mohla široká verejnosť 
navštíviť napríklad besedy so spisova-
teľmi, výstavy v MsKS a vo Florinovom 
dome v Dolnom Kubíne, hudobné večery, 
diskusie s tvorcami a interpretmi, knižný 
bazár či vystúpenia oravských recitátorov 
seniorov. Tento rok bol výnimočný aj tým, 
že organizátori Hviezdoslavovho Kubína 
pripravili tvorivú dielňu s názvom Náš 
Hviezdoslav, ktorej cieľom bolo predstaviť 
nášho oravského barda P. O. Hviezdosla-
va ako živého básnika zaujímavého pre 
umelecký prednes.
 Organizátorom podujatia je Ná- 
rodné osvetové centrum v Bratislave  
a MsKS v Dolnom Kubíne. Prvé celoslo-
venské finále recitačnej súťaže sa konalo 
14. mája 1954. Medzi víťazmi by sme našli 
mnoho zvučných mien, ktoré poznáme  
z televízie, rozhlasu či z iných oblastí kul-
túry, napríklad populárny herec Oldo 
Hlaváček, herec a glosátor Milan Lasica, 
režiséri Karol Strážnický a Roman Polák, 
moderátorka Soňa Müllerová a ďalší. Sú-
ťaž je prístupná širokej verejnosti počas 
všetkých dní svojho trvania.

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín    

SLOVO V ULICIACH OPÄŤ ZAREZONOVALO
—
Výnimočné podujatie Slovo v uliciach vy-
volalo minulý rok silné ohlasy. Ďalší ročník 
nenechal na seba dlho čakať. Prišiel 14. jún  
a s ním aj hudba a recitácia v uliciach.  

Piatemu ročníku však neprialo počasie. 
Kroky všetkých účastníkov teda viedli do 
niekdajšieho kina Choč. Jeho opustené 
priestory na chvíľu opäť ožili, i keď tro-
chu netradične. „Mali sme taký pocit, že 
slovo do Dolného Kubína jednoducho 
patrí. Chceli sme, aby boli podujatia aj na 
otvorenom priestranstve. Rok čo rok sa 
do tejto akcie s veľkou radosťou zapája-
jú žiaci zo všetkých dolnokubínskych škôl  
a s nadšením sa predvedú pred ostatný-
mi. Tentokrát nám však nevyšlo počasie, 
tak sme sa presunuli do budovy bývalého 

kina,“ povedala Danka Sabaková, organi-
zátorka podujatia.
 Ani ošumelý interiér neubral nič 
na kvalite ostatného ročníka. Vystúpenia 
v podaní dolnokubínskych žiakov zožali 
obrovský úspech. „Tento rok si recitač-
né, tanečné, či spevácke pásma pripravili 
deti od materských škôl až po študentov 
stredných škôl. Časť programu patrila aj 
základným umeleckým školám. Je nám 
ľúto, že to nie je na námestí, ale veríme, že 
o rok bude lepšie,“ dodala Danka Sabako-
vá. 
 Ruku k dielu pridala aj Oravská 
knižnica Antona Habovštiaka, ktorá je pra-
videlnou súčasťou tohto podujatia. Účast-
níci si mohli zalistovať v knihách, prípadne 
si nejakú zobrať aj domov. Tie, ktoré os-

tali, našli svoje miesto vo voľných knižni-
ciach, ktoré sa v našom meste stále viac 
vzmáhajú. 

redakcia

Foto: Michal Lašut

Foto: ŠZŠ pre žiakov s tel. postihnutím

Foto: Michal Lašut
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ORAVSKÝ HRAD NA SUVENÍROVEJ BANKOVKE    
—

Oravskému hradu, jednému z najkrajších 
hradov na Slovensku, sa dostalo veľkej poc-
ty. Dominanta nášho regiónu je zvečnená 
na vlastnej suvenírovej bankovke. 

„Tento suvenír s nulovou nominálnou 
hodnotou bol vydaný v záujme rozvoja 
cestovného ruchu v celkovom náklade  
10 000 kusov. Predaj bankovky bol spus-
tený v sobotu 30. júna, a to pri príleži-
tosti otvorenia letnej turistickej sezóny,“ 
povedala Mária Jagnešáková, riaditeľka 
Oravského múzea. „Tento nápad podpo-
ry turizmu je skvelý. My na Oravský hrad 
chodíme často. Práve preto sme chceli 
vlastniť aj túto bankovku, hoci určite sa tu 
ešte veľakrát vrátime. Som vášnivý zbera-
teľ a nesmierne ma teší, že sa moja zbier-

ka rozšíri práve o túto bankovku,“ uviedli 
čerství majitelia suveníru. 
 Za suvenírovú bankovku s Orav-
ským hradom si nekúpite vôbec nič, no 
spôsobila nákupnú horúčku. Obrovský 
záujem o ňu bol už pred jej samotným 
predajom. „V jeden deň sme v rezervač-
nom systéme mali objednávku 500 kusov 
tejto bankovky. Bola ešte len v tlači a už 
sme dostávali mnoho objednávok, ktoré 
doteraz vybavujeme,“ dodala Mária Jag-
nešáková. 
 Na Oravský hrad smerovali 30. jú- 
na ľudia z celého Slovenska a dokonca  
i zo zahraničia, aby svoju zbierku doplni-
li o ďalší zberateľský kúsok, prípadne sa 
bankovka s naším hradom stala ich pre-
miérovou. Kto chcel byť hneď v prvý deň 

predaja majiteľom bankovky, musel si pri-
vstať alebo sa obrniť železnou trpezlivos-
ťou. Záujem o ňu bol obrovský. Unikátny 
suvenír mal na svedomí nekonečne dlhý 
rad ľudí, ktorý sa začal tvoriť už od sko-
rého rána. Niektorí záujemcovia do Orav-
ského Podzámku cestovali už v nočných 
hodinách, iní zas priamo v obci prespali. 
„Podľa plánu sme mali začať s predajom  
o 9:00 hodine, ale keďže sa ľudia zača-
li hromadiť už od skorých ranných ho-
dín, tak sme tento čas presunuli a začali 
sme už o hodinu skôr,“ uviedla Klaudia 
Bučeková z Oravského hradu. „Na pre-
daj máme maximálne 5 ks bankoviek na 
osobu, čiže ak ich ľudia chcú mať viac, mu-
sia opäť čakať v rade. Nie každému sa to 
páči, ale také sú pravidlá,“ doplnil Miroslav  
Náhly z Oravského hradu. 
 Suvenírová bankovka s podobiz-
ňou Oravského hradu je vyrobená zo sto-
percentného bavlneného papiera, ktorý 
sa používa na výrobu pravých euroban-
koviek. Od nich sa odlišuje jedine tým, 
že nie je určená na platenie. Inak je po 
všetkých stránkach identická ako pravé 
eurobankovky, vrátane množstva ochran-
ných prvkov, ako je vodoznak, hologram, 
UV ochranné prvky či dotyková zóna pre 
nevidiacich. Každý takýto suvenír je jedi-
nečný vďaka individuálnemu číslu, ako je 
tomu i pri bankovkách, ktorými platíme.  
V sobotu 30. júna sa predalo 5 000 kusov. 
Ak bude záujem stále pretrvávať, možno 
sa dočkáme aj dotlače.

redakcia

RUSÍN ČENDEŠ ORCHESTRA NA FOLKLÓRNOM DNI KUBÍNA    
—
Srdcia mnohých ľudí horia za folklór. 
Každoročne sa to ukazuje na rôznych podu-
jatiach, nevynímajúc obľúbenú akciu, počas 
ktorej sa rok čo rok nesie naším mestom ľu-
dová hudba. 

Folklórny deň Kubína sa stal neodmysli-
teľnou súčasťou zoznamu podujatí Dol-
ného Kubína. Aj jeho 11. ročník, ktorý sa 
konal 16. júna, so sebou priniesol kvalit-
né vystúpenia tunajších, ale i cezpoľných 
folkloristov. V úvode patrilo pódium det-
ským ľudovým súborom,  potom program 
pokračoval v réžii skúsenejších umelcov. 
„Milujem folklór a mám rada, keď sa uká-
žu deti, ktoré niečo nacvičia a vôbec, že sa 
venujú tomuto druhu hudby. Na dnešnú 
mládež veľmi vplýva zahraničná hudba. 
Práve preto by sme mali prezentovať fol-
klór,“ povedala Kamila Drengubiaková, 

organizátorka podujatia a členka Folklór-
neho súboru Rosička, rosa.
 „Som veľmi vďačná za takéto ak-
cie. My sme celá rodina folklórna. Je úžas-
né, že sa robia takéto podujatia. Mladšia 
generácia aspoň vidí, ako sa kedysi spie-
valo a tancovalo. Nádherné podujatie  
a praje mu aj počasie. My sme tu prvýkrát, 
ale sme nadšení. Je to skvelé! Malo by sa 
v takýchto akciách pokračovať aj v ďalších 
rokoch,“ uviedli návštevníci podujatia. 

 „11. ročník je výnimočný tým, že 
tu máme profesionálov. Vystúpilo zosku-
penie mladých hudobníkov Rusín Čendeš 
Orchestra z Banskej Bystrice, ale i FS Po-
ludienok, FS Lúčan, FS Majerán, či domáci 
Folklórny súbor Rosička, rosa,“ doplnila 
Kamila Drengubiaková. Akcia, vďaka kto-
rej dýcha naše mesto ľudovou hudbou, tu 
bude opäť o rok.

redakcia

Foto: nunofi.sk

Foto: redakcia
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UPLYNIE 20 ROKOV OD ÚMRTIA SPISOVATEĽA MILANA KLEŇA    
—
Milan Kleň, oravský rodák z Jasenovej (nar. 
30. 3. 1930), ukončil svoju životnú púť pred 
20-timi rokmi 23. júla 1998 v Martine. 
Pôvodne učiteľ, osvetový a školský pra-
covník, ktorý celý život s veľkým zápalom  
a záujmom skúmal históriu rodnej Oravy  
a jej hlavného činiteľa - oravského človeka.

Jeho životným krédom bolo predstaviť 
svetu Oravu so svojou bohatou históriou 
a jedinečnými osobnosťami, na čom pra-
coval posledných 20 rokov svojho života. 
Zanechal za sebou úctyhodné literárne 
dielo. Bibliografia jeho tlačených príspev-
kov obsahuje nateraz okolo 450 zázna-
mov. Jeho súčasníci si pamätajú na neraz 
ostrejšie úvodníky, príspevky „Na okraj 
týždňa“ či fejtóny z obdobia šesťdesiatych 
- sedemdesiatych rokov, rôzne príspev-
ky a poviedky publikované v periodikách 
Orava, Spravodaj mesta Dolný Kubín,  
v týždenníku Televízia, Slovenskom denní-
ku, v okresných periodikách Pedagogické 
rozhľady a Oravský učiteľ.
 Mnohí čitatelia týždenníka Ora-
va si iste spomínajú na 120 pokračovaní 

o histórii Oravy pod názvom Súbežnice 
života oravského človeka (1987-1990), 
ktoré sa stali základom pre I. diel vyda-
nia knihy o histórii Oravy s rovnakým ná-
zvom (1993). V nej predstavil Oravu od jej 
prvého osídlenia až po rok 1848. Po jeho 
náhlom odchode ostali stovky strán ruko-
pisov, ktoré mal ešte v pláne predostrieť 
svojim rodákom vo forme voľného po-
kračovania prvého dielu dejín Oravy, ale 
aj mnoho rozličných kratších prozaických 
útvarov, v ktorých vážne i úsmevne pribli-
žuje dobu svojho dejstvovania.
 Z knižných vydaní sú čitateľskej 
verejnosti známe tiež knihy o básnikovi 
T. H. Florinovi s názvom Múdrosť srdca 
(1993) a Florin (1998). Až po jeho smrti 
boli vydané ďalšie publikácie z literárnej 
pozostalosti, a to výber fejtónov s názvom 
Príliš ľudské vzťahy (2000), vydaný k jeho 
nedožitým 70. narodeninám a voľné po-
kračovanie histórie Slovenska z rokov 
1918 až 1948 s názvom Spory o Jozefa 
Tisu - Hľadanie pravdy (2002). K nedoži-
tým 70. narodeninám pripravilo Oravské 
múzeum P. O. Hviezdoslava výstavu z výt- 

varnej a literárnej pozostalosti (2000), 
ktorú  prevzalo aj Literárne múzeum 
Slovenskej národnej knižnice v Martine. 
Personálna bibliografia Milana Kleňa je 
uverejnená v Zborníku Oravského múzea 
2000, XVII : 158 - 180. 

Mária Kleňová                                                

NA MATURITNÚ SKÚŠKU PRIŠLI V KROJI  
—
Maturita - formalita. Zvyknú hovoriť tí, ktorí 
už majú po nej. Pre všetkých maturantov 
však ide o dôležitý moment, keď sa tréma  
a obavy striedajú s veľkým očakávaním. Štu-
denti tunajšej Strednej odbornej školy obcho-
du a služieb poňali tento veľký deň naozaj 
špeciálne.

Dvaja mladíci medzi tými ostatnými vyčnie-
vali, maturovali naozaj štýlovo. Na ústnu 
skúšku totiž prišli vo výnimočnom outfite. 
Pred skúšajúcich sa postavili v ľudovom 
kroji. „Dnes sme zažili veľké prekvapenie. 
Keď sme týchto študentov našej školy zba-
dali, nesmierne sme sa potešili. Zvyčajne 
býva problém, aby študenti prišli na ma-
turitnú skúšku v oblekoch a títo dvaja sa 

dostavili v krojoch. Je to úžasné,“ povedala 
Eva Tabačková, zástupkyňa riaditeľa SOŠ 
obchodu a služieb. 
 „Mládež chodí naozaj rôzne oble-
čená a ja som chcel zachovať tradície. Voľba 
padla na ľudový kroj. Potím sa v ňom, hryzie 
ma, ale nejako to zvládnem,“ uviedol Mar-
tin Macek, maturant SOŠ obchodu a slu- 
žieb. „Ja sa v kroji cítim oveľa lepšie. Je pre 
mňa omnoho prirodzenejšie prísť v takom-
to odeve, nakoľko som člen folklórneho sú-
boru, som na takýto štýl obliekania zvyknu-
tý,“ doplnil maturant Maroš Lang. 
 Svojím výberom odevu na ústnu 
maturitnú skúšku ohúrili nielen rodičov, ale 
i samotných pedagógov. „Rodičia boli pre-
kvapení, že som sa tak rozhodol a v tom- 

to výbere ma podporili. Rovnako aj peda-
gógovia boli milo zaskočení. Myslel som si, 
že zažijem trapas, ale keď som videl nad-
šenie učiteľov, bol som nesmierne šťastný,“ 
dodali Martin s Marošom. 
 Študenti SOŠ obchodu a služieb 
zvládli maturitu veľmi dobre. Skúšku do-
spelosti skladalo 96 študentov z viacerých 
odborov, a to hotelová akadémia, kozme-
tik, kuchár, čašník, operátor stavebnej vý-
roby a operátor drevárskej a nábytkárskej 
výroby. Ústnou maturitnou skúškou dali 
študenti definitívnu bodku za štúdiom na 
strednej škole. Teraz ich už čakajú ďalšie 
kroky na životnej ceste.

redakcia

Foto: redakcia
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DVE VYDARENÉ PODUJATIA PRE DETI NA BREZOVCI    
—
Sobota 9. júna bola veľkým dňom pre všetky 
deti. Námestie Jána Vojtaššáka patrilo len 
im. Práve tu sa totiž konala akcia, na ktorej 
ich čakali aktivity z rôzneho súdka. Malí 
Dolnokubínčania si svoj deň užili plnými 
dúškami. 

Atmosféru celého podujatia navyše do-
tvorili aj hudobné vystúpenia rôznych 
žánrov. „Vyrastal som na Brezovci a vždy 
tu chýbali takéto akcie, preto sme cho- 
dievali do mesta. A tak sa snažím, aby aj 
na tomto sídlisku bolo živo. Chceme vy-
tiahnuť ľudí zo svojich príbytkov, aby sa 
zabavili a zároveň sa stretli aj so svojimi 
priateľmi,“ povedal Ján Prílepok, predseda 
MsV Brezovec. „Je to úžasné, zabavíme sa 
a nemusíme sedieť doma. Bolo by vynika-
júce, keby sa takéto akcie robili častejšie. 
Sú tu výborné atrakcie,“ uviedli nadšené 
deti. „Máme tu nafukovací hrad, šmykľav-
ku, prišla tanečná skupina Refresh, ale  
i folklórny súbor Kolovrátok a ruku k dielu 
pridala aj ZŠ Petra Škrabáka,“ doplnil Ján 
Prílepok. „Naša škola sa vždy rada pripojí 
ku každej akcii, ktorá je venovaná deťom. 
Pripravili sme im jednoduché a veselé sú-
ťaže, okrem iného si môžu vyrobiť aj vlast-
né mydielko,“ podotkla Mária Studeničo-
vá, učiteľka ZŠ Petra Škrabáka. 
 Podujatie Deň pre deti však ne-
bolo v júni jediným podujatím pre najmen-
ších. V tento mesiac sa na Brezovci konala 
ďalšia akcia. Kubínčania oslávili príchod 
letných prázdnin naozaj veľkolepo. Hneď 
v prvý deň letných prázdnin - 30. júna si 
do sýtosti užili pestrý program, a to v rám-
ci podujatia pod názvom Deň Brezovca. 
Športový areál na Nemocničnej ulici tak 
na malú chvíľu ožil aj inými ako športový-

mi aktivitami. Premiérová akcia bola pod 
taktovkou Mestského výboru Brezovec. 
„Naším cieľom bolo, aby začiatok letných 
prázdnin strávili rodiny v príjemnom pro-
stredí a zároveň si užili kultúrny program 
a zasúťažili,“ povedala Oľga Removčíková  
z MsV Brezovec.
 Na každom rohu športového are-
álu to dýchalo inou zaujímavou aktivitou. 
Užili si nielen deti, ale i starší. Podujatie 
navyše spríjemnila hudba a spev v podaní 
niekoľkých domácich interpretov. „Veľmi 
ďakujeme ZŠ Petra Škrabáka, ktorá prispe-
la do celého programu. Máme tu aj folklór-

ny súbor, divadelné predstavenie a hu- 
dobné vstupy,“ priblížila Oľga Removčí-
ková. „V rámci športových aktivít sme si 
pripravili tri disciplíny. Prvou bol hod na 
cieľ, hod medicinbalom a nechýbala ani 
brezovecká míľa, v ktorej si rýchlosť zme-
rali celé rodiny,“ objasnila Emília Jurčíko-
vá z MsV Brezovec. „Myslíme si, že na to, 
že je podujatie po prvýkrát, má úspech  
a že sa ujme aj do budúcnosti. Teší nás, že 
prišlo toľko ľudí. Akcia sa naozaj vydarila,“ 
zhrnuli na záver spoločne organizátorky.

redakcia

VÔŇA KŇAŽANSKÉHO SENA 
—

„Hrabala, hrabala, nič nenahrabala. Od 
veľkého žiaľu hrable polámala...“ To sú 
slová jednej známej ľudovej piesne. Aj my 
na Kňažej sme hrabali, ale hrable sme ne- 
polámali,  ani sme nežialili. Skôr naopak.

Každoročne okolo Jána by ste zazre-
li ochotných kňažanských chlapov pod 
kostolom na brehu s kosami. Najbližšia 
sobota okolo 24. júna sa stala akýmsi ne-
písaným dátumom, keď sa naši chlapi včas- 
ráno okolo štvrtej hodiny, ešte za rosy  
s kosou na pleci a s osličkou za opaskom 
stretnú pred požiarnou zbrojnicou, aby 
pokosili breh pod kostolom. Keďže terén 
je dosť náročný, nepoužívajú žiadne ko-

sačky, ani krovinorezy. K slovu sa dostá-
vajú staré klasické kosy. O šiestej hodine 
ráno, keď mnohí ešte spali, chlapi skosili 
posledný trs trávy.
 Po vyše týždni, keďže bolo po-
časie daždivé, konečne sme mohli seno 
zhrabať. Zišli sme sa mladší aj starší, ale 
aj tí najmenší, aby sme seno pohrabali. 
Ktosi si aj zanôtil: „Hrabala, hrabala...“ Vy-
smädnutí, ale s dobrým pocitom sme sa 
obzreli za seba na novú vykúkajúcu trávu 
zo zeme. Týmto chcem vyzdvihnúť chuť  
a iniciatívu ľudí našej mestskej časti, ktorí 
nezabúdajú robiť veci nezištne.  

Vlasta Batunová, MsV Kňažia

Foto: redakcia

Foto: redakcia Foto: redakcia

Foto: Vlasta Batunová
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SPREJERI NA MEDZIHRADNOM    
—
Nové prvky na detskom ihrisku v mestskej 
časti Medzihradné pribudli len pred dvomi 
rokmi. Preto, aby sa financie z mestskej 
kasy na ihrisko využili čo najefektívnejšie  
a mohlo sa objednať viac hracích prvkov, 
sa MsV Medzihradné i dobrovoľníci rozhodli 
podieľať na stavebných prácach bez nároku 
na odmenu. Teraz si zaumienili ihrisko ešte 
viac skrášliť a zveľadiť.

„Každý rok sa snažíme niečo vytvoriť, aby 
ihrisko bolo pre deti čoraz krajšie. V mi-
nulosti to boli nové prvky, no tento rok 
sme si predsavzali, že dáme nasprejovať 
grafity s detským motívom na okolitú ste-
nu,“ vysvetlil predseda MsV Medzihradné 
Jaroslav Prílepok. Ibaže oporný múr nad 
ihriskom bol vo veľmi zlom vizuálnom sta-
ve. Zdobili ho staré grafity, mach a vlhčina. 
Mestský výbor si musel na pomoc prizvať 
odborníkov z Čistých realít. „Hneď v úvo-
de sme zistili, že múr je potrebné dať do 
lepšieho stavu. Skúšali sme to sami ručne, 
ale vôbec nám to nešlo. Oslovili sme preto 
dolnokubínsku firmu, ktorá sa tomu venu-
je profesionálne. Prišli a krásne múr vyčis-
tili. Keď zistili, že je to pre deti, nezištne im 
svoju prácu venovali. Za to im veľmi pekne 
ďakujem,“ objasnil Prílepok.
 Po nanesení podkladu sa mohlo 
začať sprejovať. Mestský výbor oslovil skú-

sených grafiťákov z Ružomberka, ktorí si 
hovoria Marek a Marek. Spoločne pôso-
bia od roku 2010 a venujú sa street-artu, 
tetovaniu, maľbám na textil či grafickému 
dizajnu. Spoločne pripravili hneď niekoľko 
návrhov na stenu s rozprávkovými mo-
tívmi. „Keďže sa jednalo o detské ihrisko, 
zvolili sme pestrofarebný návrh. Vypra-
covali sme vzor, v ktorom sme použili 
postavičky z kreslených rozprávok. Takú 
veľkú plochu sme sprejom ešte nemaľo-
vali. Mali sme množstvo odtieňov, takže to 
bolo skvelé,“ uviedol autor maľby Marek 
Mokoš. 
 Dĺžka maľby je viac ako 25 met-
rov a výška takmer 3 metre. Sprejeri nad 
maľbou strávili desiatky hodín. „Chlapi ro-

bili tri dni, od rána do večera. Neskutočne 
si to odmakali. Minulo sa aj veľa sprejov. 
Časť nám darovalo mesto, ostatné sme 
kúpili z vlastných prostriedkov,“  ozrejmil 
Prílepok. „Použili sme okolo 150 spre-
jov, 30 až 40 sa minulo úplne a zvyšné 
tak do polovice. Každý deň sme maľovali 
viac ako 12 hodín. Prvý deň to bolo fajn, 
ale posledné dva nám prácu kompliko-
val dážď. Museli sme veľa improvizovať,“ 
doplnil Mokoš. Maľba je svojou veľkosťou 
a prevedením unikátom široko-ďaleko. 
„Myslím, že je to najväčšia práca, čo sa 
týka ucelenej témy a robili sme ju len dva-
ja. Takéto obrovské plochy sa maľujú v tí-
moch 10 až 15 ľudí. Nie som si istý, či je na 
Orave niečo podobné alebo väčšie, než je 
táto maľba,“ dodal Mokoš.
 Mestský výbor Medzihradné 
symbolicky ukázal maľbu verejnosti v ne-
deľu 24. júna na podujatí pre deti s ná-
zvom Hurá prázdniny. Okrem nej sa deti 
môžu radovať z nového workoutového 
ihriska a tiež z nových čiar na futbalovom 
ihrisku s umelým trávnikom. Na budove 
výboru takisto pribudla knižná búdka, kde 
si deti môžu požičať alebo vymeniť knižky. 

redakcia

ŠTUDENTKA LUCIA BUDZEĽOVÁ VYHRALA CELOSLOVENSKÚ SÚŤAŽ   
—

Vo štvrtok 14. júna sa vo Vysokých Tatrách 
v Novom Smokovci zišlo 11 najúspešnejších 
stredoškolákov zo školského kola súťaže 
Mladý digitálny Európan, aby si zmerali svo-
je sily v celoštátnom kole.

Súťaž organizuje Zastúpenie Európskej 
komisie na Slovensku v spolupráci s Ná-
rodným ústavom certifikovaných meraní 
vzdelávania. Obchodnú akadémiu v Dol-
nom Kubíne reprezentovala študentka  
II. A triedy Lucia Budzeľová, ktorá sa  
z 1411 zapojených študentov prebojova-

la do finále. Jej úlohou bolo čo najlepšie 
vyplniť vedomostný test o Európskej únii  
v digitálnej forme.
 Svojej úlohy sa Lucia zhostila 
vynikajúco a v silnej konkurencii si vybo-
jovala úžasné 1. miesto. Okrem hodnot-
ných vecných cien získala Lucia možnosť 
zúčastniť sa v októbri 2018 vzdelávacej 
exkurzie v európskych inštitúciách v Bru-
seli. Lucii blahoželáme a veríme, že si  
z Bruselu prinesie inšpiratívne zážitky.

Jana Andrisová, pedagogička OA DK

Foto: redakcia

Foto: redakcia Foto: redakcia
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HISTORICKÝ CINTORÍN BUDE POČAS JÚLA DOČASNE UZATVORENÝ
—

V súvislosti s realizáciou opravy centrálneho 
chodníka na historickom cintoríne v Dolnom 
Kubíne bude počas nasledujúceho mesiaca 
vstup na cintorín z ulice Aleja slobody uza-
tvorený. 

Od pondelka 2. júla začali prebiehať sta-
vebné práce na historickom cintoríne, 
predpokladaný termín ukončenia je na-
plánovaný do konca mesiaca júl. „Dôvo-
dom dočasného uzatvorenia centrálneho 
vstupu na historický cintorín sú rozsiahle 
stavebné práce, ktorých obsahom bude 
vybúranie pôvodnej betónovej dlažby na 
centrálnom chodníku so schodmi vrátane 
obrubníkov. Následne tam budú osadené 
parkové obrubníky a vybudované nové 
betónové podkladové vrstvy chodníka  

a schodov, na ktorých bude osadená vy-
mývaná betónová dlažba a schodiskový 
L profil s vymývaným povrchom,“ vysvetlil 
Miroslav Kosmeľ, vedúci odboru dopravy, 
miestneho hospodárstva a cestovného 
ruchu MsÚ.
 Práce budú na cintoríne pre-
biehať v závislosti od počasia a priebehu 
realizačných prác. Podľa slov Kosmeľa sa 
preto môže počas realizácie prác zmeniť 
termín uzávierky vstupu na historický cin-
torín. „Preto by sme chceli poprosiť obča-
nov mesta o trpezlivosť a o to, aby počas 
týchto dní využili vrchný vstup na cintorín,“ 
podotkol Kosmeľ. V rozpočte mesta je na 
tieto práce vyčlenených približne 40-tisíc 
eur. 

redakcia

OPRAVA PRÍJAZDOVEJ CESTY NA BANISKO
—
V týchto dňoch sa skončili práce na oprave 
povrchu miestnej komunikácie v mestskej 
časti Banisko. Na Chočskej ulici pribudol 
nový asfaltobetónový povrch po celej šírke 

komunikácie v dĺžke približne 90 metrov, 
čo predstavuje úsek vo veľkosti 720 metrov 
štvorcových. Práce pozostávali z ofrézova-
nia asfaltového povrchu, napojenia styč-
ných plôch a z položenia nového živičného 
povrchu z asfaltobetónu v hrúbke 60 mm. 
Súčasťou rekonštrukcie bola aj výšková 
úprava uličného vpustu. Z dôvodu veľkých 
nerovností a prasklín vyčlenilo mesto na 
opravu príjazdovej cesty na Banisko viac 
ako 12-tisíc eur. V celoplošných opravách 
miestnych komunikácií a chodníkov bude 
pokračovať aj naďalej. 

redakcia

MAJITELIA STÁNKOV NA BREZOVCI ZREKONŠTRUOVALI CHODNÍK
—
Majitelia obchodných stánkov pred ne-
mocnicou na Brezovci počas mája a júna 
realizovali na vlastné náklady výstavbu 
kanalizačných a vodovodných prípojok. 
Rekonštrukcia prebiehala na dĺžke takmer 
100 metrov a v hĺbke viac ako 4 metre 
pod zemou. Starý poškodený chodník na-
vyše nahradili novým zo zámkovej dlažby. 
Mesto Dolný Kubín tak získalo viac ako 
200 m2 obnovenej komunikácie. Celá in-
vestícia stála viac ako 50-tisíc eur a v plnej 
výške sa na ňu poskladalo osem majiteľov 
obchodných stánkov. Ich architektonická 
rôznorodosť by mala byť v ďalšej etape 
postupne nahradená jednotným koncep-
tom malých predajní. 

redakcia
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JÚNOVÉ ATLETICKÉ ÚSPECHY
—
Majstrovstvá SR v atletike dorastu

Sobota 23. a nedeľa 24. júna patrila Maj-
strovstvám Slovenskej republiky 2018 
v atletike dorastu na dráhe v Banskej 
Bystrici. TJ Orava Dolný Kubín mala tiež 
svoje želiezka v ohni v zastúpení Nikoly 
Ganobčíkovej a Simony Kereškényiovej  
v hode kladivom dorasteniek. Nepriaznivé 
počasie s vetrom a dažďovými prehán-
kami kladivárkam nesvedčili. Najlepšie sa  

s týmito podmienkami vyrovnala Michae-
la Vrecková z Trenčína, ktorá výkonom  
52,52 m zvíťazila. Išlo o jej osobný rekord 
a zároveň aj o najlepší tohoročný výkon  
v tejto kategórii. Na druhom mieste skon-
čila Nikola Ganobčíková výkonom 43,63 m 
po trojtýždňovom tréningovom výpadku 
pre zranenie kolena. Oddielová kolegyňa 
Simona Kereškényiová splnila svoj štan-
dard a výkonom 39,95 m vybojovala i keď 
nepopulárne, no krásne štvrté miesto.

Medzinárodné preteky pre mladšie  
a najmladšie žiactvo

Poľský Lowitz bol dejiskom medzinárod-
ných pretekov pre mladšie a najmladšie 
žiactvo, ktorého účastníkom bol aj Juraj 
Lešňovský, pretekár TJ Orava Dolný Kubín. 
Juraj vo svojom živote absolvoval medzi-
národné preteky prvýkrát a rovno ako 
reprezentant SR. Niet sa čomu diviť, že 
sa dostavila takzvaná nováčikovská daň. 
Juraj výkonom 46,50 m obsadil slušné  

4. miesto, no keby sa priblížil k svojmu 
osobnému výkonu 53,80 m, zrejme by 
sa radoval z prvého miesta. Juraj má však 
športovú budúcnosť ešte pred sebou  
a všetci sa na jeho stúpajúcu výkonnosť 
tešíme.

Majstrovstvá SR v atletike juniorov

Dubnica nad Váhom sa stala svedkom 
Majstrovstiev Slovenskej republiky 2018 
v atletike juniorov jednotlivcov na dráhe  
v dňoch 30. júna a 1. júla. TJ Orava Dolný 
Kubín reprezentovali Nikola Ganobčíko-
vá a Simona Kereškényiová, vekom ešte 
dorastenky. Nikola Ganobčíková vybojo-
vala pre D. Kubín bronzovú medailu, keď 
výkonom 37,35 m obsadila za Melániou 
Beňkovou z Dukly B. Bystrica /44,20 m/ 
a Michaelou Vreckovou z ŠG Trenčín  
3. miesto. Medailu a diplom odovzdala na-
ša úspešná kladivárka Martina Hrašnová. 

Jaroslav Lupák, predseda TJ Orava Dolný Kubín

MESTSKÁ FLORBALOVÁ LIGA PÍŠE SVOJ 4. ROČNÍK 
—
V nedeľu 1. júla sa na zimnom štadióne 
stretli mladí florbalisti, aby si zmerali svo-
je sily vo finále 4. ročníka mestskej ligy 
vo florbale. Tá bola rozdelená do dvoch 
kategórií starších a mladších žiakov. Or-
ganizátori nechali rozloženie tímov  v ru-
kách samotných hráčov. Z viac ako stovky 

prihlásených žiakov tak dokopy vzniklo  
až 9 družstiev, ktoré proti sebe hrali tri 
nedele. V poslednú nedeľu pred letnými 
prázdniny sa odovzdávali ceny tým najlep-
ším. Víťazstvo si v kategórii mladších žia-
kov odniesol tím Sivých a v staršej kategó-
rii družstvo Čelenkárov. Hlavným cieľom 

tohto podujatia je u žiakov spopularizovať 
florbal, podporovať fair play a tímového 
ducha. V neposlednom rade tiež utužovať 
priateľstvá a aktívne i zmysluplne vyplniť 
voľný čas.

redakcia

NAJMLADŠÍ ÚČASTNÍK IN-LINE MARATÓNU MAL JEDEN ROK 
—
Obľúbené podujatie, 12 hodinový inline 
maratón, si v piatok 15. júna zaknihovalo 
už svoj 9. ročník. Otvorili ho úspešní špor-
tovci nášho mesta: Soňa Stanovská, Ľubka 
Ďaďová, Edo Grácik a olympionik Miroslav 
Stanovský. 

Maratónu sa zúčastnilo dovedna 230 ú- 
častníkov, ktorí odjazdili 1 468 kôl a teda 
190,84 km. Ostatný ročník športového 
podujatia sa vyznačuje tým, že hodnota 
odjazdených kilometrov bola najvyššia za 
posledných šesť ročníkov. Súčasťou ma-
ratónu boli aj žiaci zo Špeciálnej základnej 
školy pre žiakov s telesným postihnutím, 
ale i žiaci zo všetkých tunajších základných 
škôl. Pripojila sa už tradične aj verejnosť 
a nechýbali ani súťaže v rýchlosti a vytr-
valosti. 

VÝSLEDKY IN-LINE MARATÓNU:

najmladší účastník: Matúš Kampoš - 1 rok
najstarší účastník: Poracký Peter - 69 rokov
najrýchlejšia žena: Sophia Kočálková - 18,94 s
najrýchlejší muž do 50 r.: Dominik Záň - 16,11 s
najrýchlejší muž nad 50 r.: Ing. Grácik Eduard - 16,72 s

najväčší vytrvalec: Hubočan Markus - 96 kôl = 12 480 m
najväčšia vytrvalkyňa: Sophia Kočálková - 43 kôl = 5 590 m
najpočetnejšia firma: Miba Sinter Slovakia, s. r. o. 
najpočetnejšia rodina: rod. Žáčiková
cena sympatie: Simona Kreutzová, Foltýnová

Foto: redakcia

Foto: Jaroslav Lupák



www.infostudio.sk

10 šport

MICHAL HOLUB NA MORAVIAMANOVI
—
Štvrtá júnová sobota je v českom triatlono-
vom kalendári vyhradená pre jediný dlhý 
triatlon v ČR - Moraviaman, ktorý sa každo- 
ročne koná neďaleko Zlína. Tento náročný 
triatlon pozostáva z 3,8 km plávania, 180 km 
cyklistiky a 42,2 km behu. 

Michal Holub sa tento rok postavil na štart 
najprestížnejšieho českého podujatia po 
tretíkrát s cieľom vylepšiť minuloročné  
8. miesto v elitnej kategórii. Po predchá-
dzajúcich horúcich dňoch prudké ochla-
denie spôsobilo, že plávanie v neopré-
noch bolo najteplejšou časťou pretekov. 
Michal Holub vyplával v tretej skupine  
s malou stratou na vedúcu skupinu, kto-
rá však vzorne spolupracovala a zmazať 
malú stratu sa ukázalo náročnejšie než by 
sa zdalo. Napokon po 80-tich km nároč-
nej sólo jazdy sa Michal Holub dotiahol do 
skupiny prenasledovateľov jasne vedúce-
ho Tomáša Řenča na 7. - 12. miesto, a tak 
nakoniec aj vďaka vrtochom počasia cyk-
listická časť skončila. 
 Nikto nechcel v daždivom a chlad- 
nom počasí, ktoré bolo miestami spestre-
né krúpami príliš riskovať, a tak skupina 
prišla spoločne do druhého depa a roz-
hodovať sa malo tradične na záverečnom 
maratóne. Ten zvládol excelentne Michal 
Holub, ktorý absolvoval 2. najlepší bežec-
ký čas len tesne nad tri hodiny, dokázal sa 
zbaviť všetkých prenasledovateľov z cy- 
klistickej skupiny a zmazať stratu na Jána 

Hradeckého, najlepšieho plavca v štarto-
vom poli. To mu na záver vynieslo koneč-
né šieste miesto a malé pódium pre šies-
tich najlepších mužov pretekov.

Alexandra Mikulášová, TT DK

MESTSKÝ PLAVECKÝ KLUB NA TROCH PRETEKOCH
—
Päťčlenná výprava Mestského plaveckého 
klubu Dolný Kubín sa v sobotu 16. júna pred-
stavila v Dvoroch nad Žitavou na 32. roč- 
níku Mikrotriatlonu. 

Tentoraz sa plavcom podarilo priniesť 
štyri pódiové umiestnenia. Martina Me-
sárošová potvrdila svoju pozíciu jednotky 
Slovenského triatlonu. Líza Hazuchová 
vybojovala taktiež prvé miesto v kategórii 
dorastencov a svojím výborným časom 
skončila z pohľadu kategórie absolut ako 
druhá najrýchlejšia žena preteku. Strie-
bornú pozíciu obsadil Filip Lizák a zbierku 
pódiových umiestnení uzatvorila Zuzana 
Katreniaková z tretieho miesta. Druhý deň 
tohto víkendu priniesol prvé miesto opäť 

pre Martinu Mesárošovú, ktorá domino-
vala na 17. ročníku Nitrianskeho detského 
akvatlonu.
 Traja pretekári z MPK DK sa v so-
botu 23. júna predstavili aj v Lozorne na 

Karpatskom triatlone. Už tradične pred-
viedli výbornú formu a všetci si odniesli 
pódiové umiestnenia. Martina Mesárošo-
vá a Filip Lizák obsadili prvé miesto a Zu- 
zana Katreniaková skončila na tretej po-
zícii.

 Dorastenka Líza Hazuchová 
predviedla výbornú formu na kros duat-
lone v domácom prostredí na Gäceli, kde 
získala druhé miesto. Oravského duatlonu 
sa zúčastnili aj pretekári MPK DK z radov 
dospelých, ale pre technické problémy na 
trati tieto preteky nakoniec okrem kategó-
rie dorastencov neboli vyhodnotené.

Zuzana Katreniaková, MPK DK

Foto: TT DK

Foto: TT DK

Foto: MPK DK

Foto: MPK DK

Foto: MPK DK



www.dolnykubin.sk

11šport

ŠPORTOVÝ DEŇ SZTP ZO DOLNÝ KUBÍN
—
Slovenský zväz telesne postihnutých /Základ-
ná organizácia v Dolnom Kubíne/ pripravil 
pre svojich  členov 23. športový deň, ktorý 
sa uskutočnil 12. júna 2018 v príjemnom 
prostredí penziónu Koliba. Zúčastnilo sa ho  
170 členov ZO.

Za mesto Dolný Kubín nás svojou účasťou 
podporil hovorca kancelárie primátora 
Martin Buzna, za odbor sociálnych vecí  
a rodiny Eva Palugová, za denné centrum 
Marína Gruchaláková a za družobnú ZO 
Oščadnica Jozef Křivánek so svojimi pria-
teľmi. Súťažilo sa v štyroch disciplínach: 
hod loptičkou do diaľky, hod šípkami, hod 
loptičkou do plechoviek a hod loptičkou 
do koša. V každej disciplíne boli medaila-

mi a vecnými cenami odmenení prví traja 
v kategóriách muži, ženy a deti. No vita-
mínmi, sladkosťami  a drobnosťami boli  
obdarovaní všetci účastníci akcie, ktorá 
je spolufinancovaná mestom z projek-
tu Šanca pre všetkých, ale aj sponzormi 
Lekárňou u Anjela - Alenou  Chytilovou  
a PPG Žilina, ktorá prispela finančne  
a darčekmi pre deti. 
 Lenže športový deň nie je iba  
o športe, ale aj o spoločných stretnutiach, 
milých rozhovoroch s priateľmi a dobrej 
nálade. O tú sa postarali speváci skupi-
ny Gruchalanka a harmonikári Milan Ilčík  
a Jozef Gruchalák. O hladký priebeh ak-
cie sa pričinili členovia výboru ZO Anna 
Ilčíková, Gabriela Floreková, Ružena Se-

kerková, Anna Váleková, Milan Ilčík, Zuza-
na Furielová, Milan Furiel, Zdenek Holeš, 
Jozef Brodňanský, Viola Čillíková, Emília 
Čajková, a Elena Hrdličková. Pri prípra-
vách pomáhali aj rodinní príslušníci: Sta-
nislav Florek, Marian Válek, Jozef Čajka, 
Mária Koníčková, Žofia Buganová a Alena 
Florková. Všetkým úprimne ďakujeme za 
podnetne prežitý čas v peknom prostre-
dí s výborným občerstvením a gulášom 
počas ukážkovo krásneho počasia. Rozišli 
sme sa vo večerných hodinách s pocitom 
príjemne stráveného dňa s priateľmi a už 
teraz sa tešíme na ďalšie spoločné podu-
jatie. Ďakujeme.

Ružena Sekerková, predseda SZTP ZO DK 

inzercia

Foto: redakcia Foto: redakcia Foto: redakcia
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Kalendár podujatí 
Kultúra
Gäceľský krígeľ 21. 7.   Gäceľ
Plstenie - tvorivá dielňa 25. 7.  16.00 h MsKS
KOF - Vladimír Kopec, Tibor Ďuriak 29. 7.  19.30 h kostol Brezovec
Letné kino  1. 8.  17.00 h MsKS
Jánošíkove dni 2. 8. - 5. 8.   Terchová
Gäceľská haluška 5. 8.   Gäceľ
Oblastná výstava psov 5. 8.  9.30 h za zim. štadiónom
KOF - David Podstránecký 5. 8. 19.30 h kostol Brezovec
KOF - Gerard Gillen 12. 8.  19.30 h kostol Brezovec
Oslavy 74. výročia SNP 19. 8.   pred OD Tesco
Orava 1944 19. 8.  Gäceľ
KOF - Josef Kšica 19. 8.  19.30 h kostol Brezovec
Párnickô švábkobraňá  25. 8.   Párnica
KOF - Stefano Pellini 26. 8.  19.30 h kostol Brezovec
Vitaj škola 31. 8.  15.00 h Nám. slobody 
Letné kino  31. 8.  17.00 h MsKS
Gäceľský kotlík 15. 9.  Gäceľ
150 rokov Oravského múzea do 30. 9.   Florinov dom
Modré hrušky REVIVAL do 2. 9.  Oravská galéria
Marco Gerbi, Všetko von do 2. 9.  Oravská galéria

Šport
Spartan Trifecta víkend 14. 7 - 15. 7.  Kubínska hoľa
Workout camp  18. 7. - 22. 7.   Kubínska hoľa
King of the North 25. 8.    Street Workout Park

Pohotovosť lekární   
Lekáreň Schneider, OD Tesco 
13. 7. - 1. 8.  

Lekáreň Dr. Max, OD Kaufland 
13. 7. - 1. 8.  
 
Pohotovosť lekární v auguste nájdete 
na internetovej stránke www.e-vuc.sk.

Tenisový kurt pre verejnosť  

Mesto v spolupráci s občianskym 
združením Tenisový športový klub 
Dolný Kubín, umožňujú verejnosti 
bezplatne využívať tenisové ihrisko na 
sídlisku Bysterec. Na bezplatné využí-
vanie ihriska je potrebné dodržiavať 
pokyny jeho prevádzkovateľa. Teni-
sový kurt je pre občanov k dispozícii  
v čase od 8.00 h ráno do 14.00 h po-
poludní. Záujemcovia sa musia vo-
pred ohlásiť na mobilnom telefónnom 
čísle 0907 815 420. Následne im budú 
poskytnuté kľúče a inštrukcie o použí-
vaní a údržbe. 


