Kubín
Cirkevná spojená škola oslávila 30 rokov

Milión eur pre športovú halu v Kňažej

Po rozsiahlej rekonštrukcii a modernizácii bude
najväčšia hala na Orave k dispozícii aj pre verejnosť.

Rozhodli, kde vyrastie K Park a pumptrack

Pumptracková dráha bude pozostávať zo zvlnených
kopcov a klopených zákrut, vedľa nej vznikne aj mobiliár.

Pedagógovia začali žiakov vzdelávať 1. februára 1992 v 14 triedach a 7 ročníkoch. Základná škola sa
postupne rozšírila o centrum voľného času, školský klub, materskú škôlku a osemročné gymnázium.
V súčasnosti má víziu vytvoriť aj štvorročnú formu gymnázia.
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Cirkevná spojená škola v Dolnom Kubíne začala písať svoju históriu pred 30 rokmi. Okrúhle výročie si pripomenuli vo štvrtok 28. apríla slávnostnou akadémiou, ktorej predchádzala sv. omša
v Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej. Predsedal jej diecézny administrátor Spišskej diecézy
Mons. Ján Kuboš.
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„Cirkevnej škole, ktorá si dnes pripomína okrúhle jubileum, prajem,
aby stále odovzdávala radostnú zvesť
a aby každý absolvent školy niesol
v sebe tento kresťanský základ, ktorý
umožní, že život každého človeka bude
poznačený radostnou zvesťou a pokojom,“ povedal diecézny administrátor
Spišskej diecézy Mons. Ján Kuboš. „Cirkevná škola v Dolnom Kubíne má v tomto meste svoje miesto. Prešla si rôznymi
turbulenciami, keď sme stáli na rázcestí, či cirkevnú školu zatvoríme alebo ju
predsa len udržíme. Dohodli sme sa, že
urobíme všetko pre to, aby škola nielen
prežila, ale aby sa rozvíjala, prekvitala,
a teda budovala novú generáciu veriacich ľudí v tomto meste. Aj v kostole
sa hovorilo o tom, že je srdcom našej
farnosti. Má svoje nedostatky, pozitíva
a negatíva, ako každá iná inštitúcia. Je
to živý organizmus. Ale je na čom stavať a budovať. Úprimne zo srdca teda
cirkevnej škole želáme, aby budovali
a rozvíjali základ, ktorý do vienka dostali. Len tak budú môcť rásť, budú na
osoh aj cirkvi, aj spoločnosti a mestu,
v ktorom žije, v ktorom sa rozvíja, ktorého tvorí súčasť,“ doplnil Ľubomír Pekarčík, dekan rímskokatolíckej farnosti
v Dolnom Kubíne. „Tridsať rokov je
zdravý vek pre mladého človeka a rov-
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nako je to aj pre školu. Som veľmi rád,
že môžem byť jej súčasťou, v podstate už dvanásty rok. Som vďačný za to,
akých máme žiakov, učiteľov a verím,
že škola je prínosom nielen pre spoločnosť, ale aj pre mesto a pre rodičov,“
uzavrel Ľudovít Mačor, riaditeľ Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne.
Škola rezonuje doma i v zahraničí
ZŠ navštevuje v súčasnosti 380 detí.
Na osemročnom gymnáziu sa vzdeláva
72 žiakov a malých škôlkarov je 90. Cirkevnú spojenú školu reprezentujú na
rôznych súťažiach doma i v zahraničí.
Hudobne ju zastupuje detský spevácky súbor Laudato, žiaci sú aj súčasťou
mnohých projektov. „V súčasnosti pracujeme na dokončení projektu Modernizácia učební, s finančnou dotáciou
cez 100-tisíc eur. Chceli by sme vybudovať nové učebne, práce sú už rozbehnuté, ešte nám zostáva doplniť ich pomôckami. V prvom projekte, v ktorom sme
disponovali s čiastkou cez milión eur,
sme zateplili školu a rekonštrukcie plánujeme aj naďalej. So žiakmi sme zapojení už druhýkrát do medzinárodného
projektu Erasmus, študenti v rámci
neho chodia po celej Európe. Našťastie
sme to stihli aj počas uvoľnení, keď boli
v Španielsku. Teraz ich čaká návšteva
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Rumunska. Máme veľmi šikovných učiteľov, ktorí robia množstvo drobných
projektov, ktoré sú zamerané či na kyberšikanu alebo na divadelnú oblasť.
Musím povedať, že je radosť chodiť do
tejto školy,“ uviedol Ľudovít Mačor.
Časom má pribudnúť aj štvorročná
forma gymnázia
Uplynuli už tri desaťročia, ako bránami
Cirkevnej spojenej školy v DK prešli prví
žiaci. Pedagógovia začali žiakov vzdelávať 1. februára 1992. Vyučovali ich
v 14 triedach a 7 ročníkoch. Školu od jej
založenia viedol Gustáv Turčina, ktorý
tu pôsobil 18 rokov. Na poste riaditeľa
ho vystriedal už súčasný riaditeľ, Ľudovít Mačor. Cirkevná spojená škola
musela za 30 rokov svojho pôsobenia
prejsť mnohými krokmi, kým sa dostala do súčasnej podoby. „Škola vznikala
postupne. V roku 1992 nevznikla komplet ako je teraz Cirkevná spojená škola, ale začalo sa základnou školou. Neskôr pristúpilo centrum voľného času,
školský klub, potom materská škôlka,
osemročné gymnázium. Uvidíme, čo
bude ďalej. Mám ešte takú ideu, dúfam,
že sa nám podarí vytvoriť aj štvorročnú
formu gymnázia. Robíme pre to všetko. Myslím, že má svoje miesto v Dolnom Kubíne. Samozrejme, záleží všetko
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Cirkevná spojená škola oslávila
30. výročie slávnostnou akadémiou

od detí a rodičov, či budú mať záujem
o naše služby,“ ozrejmil riaditeľ školy.
Základy postavili zanietení rodičia
„V tom období, v roku 1991 boli dobré
podmienky na založenie takýchto škôl.
Bola nová budova, tak sme sa viacerí rodičia rozhodli, že by bolo dobré
v tejto veci niečo urobiť. Začali sme

Ukrajinskí žiaci
na ZŠ J. Matúšku
Začiatkom marca privítala ZŠ J. Matúšku
prvých žiakov z Ukrajiny. Aby sa im pomohla lepšie začleniť do vyučovacieho
procesu a spoločnosti, vytvorila pre nich
kurz slovenského jazyka. Zo začiatku ho
navštevovali žiaci druhého stupňa, no
postupne pribúdali aj mladší školáci.
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Kurz vedie učiteľka ruského a anglického jazyka Martina Leyková.
„Deti prichádzajú postupne. Napríklad
s prvou skupinou, ktorá prišla na začiatku marca, som prebrala štyri lekcie.
Zoznámili sme sa so školou, s jedálňou
či s učebnými predmetmi. A po mesiaci
vám príde ďalší žiak, ktorý ničomu nerozumie. A problém vidím aj v tom, že
tu mám žiakov prvého a druhého stupňa. Prvý stupeň potrebuje skôr názornú

Milión na opravu
športovej haly
Správna rada Fondu na podporu športu
(FnPŠ) schválila 13. mája prerozdelenie
takmer 31 miliónov eur na výstavbu,
rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry na Slovensku. Medzi
deväťdesiatkou víťazných návrhov je aj
projekt rekonštrukcie a modernizácie
športovej haly SOŠ polytechnickej v Kňažej za predpokladaný jeden milión eur.
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FnPŠ škole pridelil takmer 600-tisíc
eur, zvyšných 400-tisíc eur doplatí
jej zriaďovateľ ŽSK. Po komplexnej rekonštrukcii dielní a odborných učební
tak zmodernizujú aj najväčšiu športovú halu na Orave. „Predpokladáme,
že koncom prázdnin alebo v septembri
tu začnú stavebné práce, ktoré ponechajú z celej športovej haly zrejme len
obvodové múry a strechu. Projekt sa
týka naozaj kompletnej opravy a pod-

robiť kroky, aby škola vznikla,“ povedal Martin Kampa, zakladateľ Cirkevnej spojenej školy. „Boli sme jedni
z tých, ktorí sa zaujímali o to, aby táto
škola vznikla. Musím spomenúť ešte
jedno veľmi dôležité meno, pána Jána
Gregu. Myslím si, že to bol najdôležitejší
človek, ktorý ťahal všetky nitky. Výrazne
sa o vznik školy zaslúžil aj bývalý dekan,

pán Alfonz Letanovský. To bola jeho
srdcová záležitosť, aby v meste, ktoré
bolo napoly evanjelické, napoly katolícke, vznikla cirkevná škola. Duchovno,
ktoré škola začala prinášať v jej začiatkoch, je tu stále aj po rokoch a verím, že
to tak i zostane,“ uzavrel Peter Drozd,
ďalší zo zakladateľov.
redakcia

ukážku, obrázky, riekanky, individuálny
prístup. Ale druhý stupeň takto nefunguje. Títo žiaci už potrebujú inú slovnú
zásobu,“ objasnila Martina Leyková.

vyučovacieho procesu nastane nejaký
problém, vedia, že majú u mňa otvorené dvere. Mnohokrát ide o pomoc emocionálneho charakteru, aby sa u nás
dobre cítili. Sme tu pre nich a máme
ich radi,“ dodala Martina Leyková. Kurzy slovenského jazyka pre ukrajinských
žiakov majú na ZŠ J. Matúšku dvakrát
týždenne po dve hodiny. Vítané sú všetky deti, ktoré majú záujem.

Chcú sa učiť
O kurz je záujem, pretože ukrajinskí
žiaci dokážu so svojimi slovenskými
rovesníkmi komunikovať prevažne
v angličtine. Zatiaľ čo na kurze sa učia
praktickým jazykovým zručnostiam, na
hodinách klasickej slovenčiny sa vzdelávajú v písaní a abecede. „Chcú sa učiť,
oni naozaj vnímajú, že čím skôr sa slovenčinu naučia, tým ľahšie sa im počas
vyučovacieho procesu bude pracovať.
Ja ich učím praktickým záležitostiam,
aby vedeli, ako sa pozdraviť, opýtať
a sami sa orientovať na tejto škole,“
doplnila Martina Leyková. Okrem jazykovej podpory sa ukrajinským žiakom
dostáva aj tá duševná i psychická. „Žiaci sú už naučení, že kedykoľvek počas
chytáva aj problémy, ktoré sme tu mali
zo statikou. Nestačila nám len výmena
palubovky, lebo podložie je staticky
narušené,“ vysvetlila Adriana Bellová,
riaditeľka SOŠ polytechnickej v Kňažej.
Myslia aj na hendikepovaných
Statika športovej haly je narušená
už aj viditeľne. Na stenách sú menšie
i väčšie praskliny a podlaha sa na viacerých miestach prepadáva. V rámci
investície chcú preto vymeniť podložie,
zastabilizovať ho a položiť nový povrch.
Zmodernizovať plánujú aj samostatné vykurovanie telocvične a zázemia.
„Vymeníme aj športové zariadenie, ako
napríklad časomiery. Veľká investícia
pôjde do zázemia športovej haly, kde
budú vymenené šatne, sprchy, všetko
bude prispôsobené aj pre imobilných
športovcov. O poschodie vyššie nad šatňami bude vytvorená presklená tribúna
pre divákov a vedľa priestory pre rozhodcov,“ objasnila Bellová. Športová
hala bude po rekonštrukcii k dispozícii
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nielen žiakom, ale aj verejnosti a športovým klubom. Rozšíri sa tiež ponuka
športových aktivít, nevynímajúc zdravotne znevýhodnených športovcov. Ich
potrebám prispôsobia aj prístupovú
cestu s parkoviskom. „Predpokladáme,
že prednostne sa bude táto hala orientovať na florbal, futsal a možno aj volejbal, a tiež na naše hodiny športovej
prípravy. Určite nájde široké uplatnenie
pre verejnosť aj našich žiakov,“ doplnila
riaditeľka. „Je to najväčšia hala na Orave, mohli by sa v nej hrať aj medzinárodné florbalové zápasy. Chceli by sme
ju poskytnúť aj florbalistom na elektrických vozíkoch, aby mali svoje centrum
tu v Dolnom Kubíne. Zatiaľ je to v rokovaní, ale aj kvôli tomu paralympijský
výbor podporil túto halu svojím stanoviskom. Verím, že okrem parahokeja
bude mať svoje sídlo v Dolnom Kubíne
aj mužstvo florbalistov na elektrických
vozíkoch,“ dodal člen správnej rady
FnPŠ Miroslav Dráb.
redakcia
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Poslanci rozhodli, kde vyrastie K Park
a pumptracková dráha
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Zatiaľ čo pri K Parku potvrdili poslanci jednoznačný súhlas s jeho umiestnením v areáli bývalej Základnej školy
Nemocničná na Brezovci, s pumptrackom na Okružnej ulici
vedľa bytovky číslo 2057 na Bysterci už stopercentnú zhodu
nenašli. Mesto dostalo ponuku na vybudovanie pumptracku ešte v roku 2016. V roku 2018 urobili v dotknutej bytovke anketu, ktorá mala potvrdiť záujem o ihrisko u takmer
98 percent jej obyvateľov. Dotazník spred štyroch rokov sa
však na úrade stratil. Jeho pravosť ale potvrdzuje predseda
spoločenstva bytov, ktorý anketu osobne urobil. „Vtedy sme
dostali ponuku od mesta, pretože prišla Kia a chcela nám
tu spraviť pumptrackovú dráhu zadarmo. Mali sme urobiť
prieskum, či ho tu chceme, lebo ho mohli postaviť aj na Brezovci. Prieskum sme spravili, lenže odvtedy to zaspalo a viac
sme o tom nevedeli. Z celkového počtu 96 bytov len obyvatelia šiestich bytov vyslovili záporný hlas, no drvivá väčšina
bola vtedy za daný projekt,“ vysvetlil Jaroslav Oroš.
Dve voľné plochy na Bysterci
Viacerí mestskí poslanci tiež navrhovali, aby pumptrackovú
dráhu postavili v športovej zóne na ploche za zimným štadiónom. Podľa vedenia mesta je však táto plocha dlhodobo
rezervovaná na prípadnú výstavbu športovej haly. „Som toho
názoru, že pokiaľ sa riadime názorom obyvateľov spred štyroch rokov, tak to môže spôsobiť problém,“ ozrejmil poslanec Michal Smolka. „Nič nebránilo mestu urobiť tam veľmi
rýchly prieskum aj za súčasného stavu. Športové zariadenie
takéhoto typu sme mali smerovať do športovej zóny, ktorá
začína aquaparkom a končí umelou trávou,“ doplnil poslanec Michal Lavrík. „Z tých plôch, ktoré boli v hre už od roku
2017, svojimi rozmermi bola vhodná plocha na Brezovci, plocha na Bysterci na Okružnej ulici a postupne už v tom roku
došlo k zámeru vybudovať to práve tu. Je to blízko železničnej stanice, takže sa tam jednoducho dostanú aj deti z iných
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mestských častí, prípadne aj z okolia bezplatnou vlakovou
dopravou. Na Bysterci je ešte jedna veľká plocha vedľa zimného štadióna. Tá je však dlhodobo rezervovaná na prípadnú
výstavbu veľkej športovej haly. Takže nie je vhodné, aby sa
plocha rozdeľovala,“ dodal primátor Ján Prílepok. Mestské
zastupiteľstvo napokon rozhodlo, že 120-metrovú dráhu, zloženú z dvoch okruhov, vybudujú na Okružnej ulici. Má hodnotu takmer 100-tisíc eur a hotová by mala byť ešte v tomto
roku. Pumptrackové ihrisko by malo susediť aj s novým bytovým domom, ktorý vzniká rekonštrukciou bývalého penziónu. „O pumtracku nás už dávnejšie informovalo mesto Dolný
Kubín. Na zámer nemáme žiadny dosah, ale samozrejme nás
to veľmi zaujímalo, a preto sme sa informovali o obdobných
projektoch v iných mestách. Myslíme si, že toto športové zariadenie by nemalo mať žiadny negatívny vplyv na náš projekt,“ uviedol investor budúcej bytovky Juraj Bukna.
Pre malých aj veľkých
V utorok 10. mája prišiel investor a zhotoviteľ športoviska
do Dolného Kubína predstaviť projekt obyvateľom bytovky
a rozptýliť niektoré obavy. „Dráha, ktorá by tu mala vyrásť,
bude na peknej rovinke. Je to bývalé ihrisko, ale asi sa tu až
tak veľa nehráva, lebo tu nie je vydratá tráva. Ihrisko by sa
malo presunúť o kúsok ďalej. Pumptracková dráha vznikne
na ploche o výmere cca 800 m2. Je to super lokalita. Toto
sú tie najlepšie zóny, lebo sme pri ľuďoch najbližšie. Navyše sa sem deti dostanú po cyklochodníku, takže nemusia
ísť po hlavnej ceste. Pozemok je oveľa väčší, pumptrack ho
nezaberie zrejme ani z polovice. Ostane priestor aj na ďalšie
aktivity,“ teší sa dizajnér tratí a majster sveta v mestských
zjazdoch Filip Polc. „Zeleň ostane zachovaná v čo najväčšej
možnej miere. Náklady mesta budú premietnuté do priľahlej
infraštruktúry, ako lavičky, smetné koše, stojany na bicykle,
prípadne prístrešok. Projektanta aj zhotoviteľa diela si vysú-
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Pumptracková dráha v Martine. Foto: redakcia

V pondelok 2. mája sa spojili mestskí poslanci na mimoriadnom online rokovaní.
Jeho cieľom bolo schváliť právne úkony súvisiace s vybudovaním dvoch športovísk
- K Parku od spoločnosti Kaufland Slovenská republika a pumptrackovej dráhy od
nadácie Kia Slovakia.

ťažila a zaobstarala samotná nadácia, takže mesto do tohto
vôbec nevstupovalo,“ ozrejmil viceprimátor Matúš Lakoštík.
„Celá dráha bude pozostávať z rôznych zvlnených kopcov
a klopených zákrut . Bude vybudovaná z kameňa. Povrch je
asfaltový, takisto ako na chodníkoch alebo na cestách. To za-

bezpečuje, aby kolesá mohli ísť veľmi rýchlo a dalo sa jazdiť
po väčšinu roka. Hlučné to nie je, lebo jazdíme na pneumatikách ako autá. Je to úplne tichučké. Hluk môžu spôsobiť iba
rozprávajúce sa deti,“ dodal Filip Polc.
redakcia

Mesto obstarávalo energie
ešte pred dvoma rokmi

jim záväzkom, zároveň sa už chceme pripraviť aj na nové verejné obstarávania. Máme ambíciu našu spoluprácu rozšíriť
nielen v rámci mesta, ale aj na okolité obce. Od kolegov sa
dozvedáme, že situácia vôbec nie je jednoduchá a bude ju
treba riešiť,“ varuje primátor Dolného Kubína Ján Prílepok.
Obavy o dostupnosť služieb pre občanov kvôli vysokým cenám energie majú aj ďalšie samosprávy. „Máme strach, že pri
dnešných cenách energií nebudú mestá a obce schopné poskytovať základné služby pre obyvateľov. S príchodom zimy
budeme pravdepodobne nútení obmedzovať verejné osvetlenie, obmedzovať činnosť mestských organizácií, možno sa
to dotkne aj škôlok, určite akvaparky nebudú môcť fungovať
tak, ako by ľudia očakávali, rovnako tak i športoviská a problém bude aj s ďalšími zariadeniami ako školy a podobne,“
uviedol primátor Galanty Peter Paška.

Prudký nárast cien energií sa nedotýka len bežných občanov,
ale aj miest a obcí. Podľa ich záujmového združenia má ísť až
o osem z desiatich samospráv, ktorých trápia raketovo rastúce
náklady na plyn či elektrinu.
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„Dnes máme v podstate dve kategórie samospráv, tie, ktoré majú drahé energie a tie, ktoré už nemajú energiu na
to, aby získali akéhokoľvek partnera, ktorý by sa im prihlásil
na dodávku energií,“ povedal na tlačovom brífingu 26. apríla
pred Mestským úradom v D. Kubíne Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miesta a obcí Slovenska
(ZMOS). Riešením, ako znižovať náklady, sú spoločné verejné
obstarávania. Znamená to, že sa do súťaže prihlási naraz viac
odberateľov, ktorí tak môžu obstarať energie výhodnejšie.
Podľa ZMOS-u sa však dodávatelia do takýchto obstarávaní
už nehrnú. „Môžete robiť spoločné obstarávania, ale nikto sa
vám neprihlási. To znamená, že dnes už ani nemôžete plakať, že je drahá cena plynu alebo elektriny, lebo nie je žiadna
cena, lebo sa do súťaže nikto neprihlásil,“ ozrejmil Kaliňák.
Patríme k tým šťastnejším
Mesto Dolný Kubín obstaralo dodávateľa zemného plynu aj
elektrickej energie ešte v roku 2020. Dolnooravská metropola tak bude v najbližšom období opäť stáť pred otázkou, ako
zabezpečiť dostupnosť energií napríklad na verejné osvetlenie či vykurovanie škôl. „My v Dolnom Kubíne patríme k tým
šťastnejším, pretože sa nám podarilo obstarať energie ešte
v roku 2020 na 2 roky. Postupovali sme tak, že sme dali dokopy všetky naše organizácie: MŠ, ZŠ, obchodné spoločnosti,
spoločne sme vysúťažili výhodnejšie podmienky. Nielenže
máme stále obavu, či firmy budú napĺňať a dostoja si svo

Výstavba parkovacieho domu
prinesie dopravné obmedzenia
Prvou etapou výstavby dvoch bytových domov na ulici Martina
Hattalu pod názvom Kubínske výhľady, je vybudovanie parkovacieho domu, ktorý bude slúžiť verejnosti. Ten vyrastie už
v najbližších mesiacoch na existujúcom parkovisku vedľa Centra sociálnych služieb Brezovec.
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Výstavba dvojpodlažného parkovacieho domu začne ešte
v máji a na ulicu Martina Hattalu prinesie dopravné obmedzenia. „Výstavba obmedzí parkovanie na ulici M. Hattalu,
ktorú sme vyriešili dočasným parkovaním, kde vznikne
16 parkovacích miest pri mestskom nájomnom bytovom
dome a parkovanie na existujúcom parkovisku obmedzíme
na 9 parkovacích miest. Parkovanie bude obmedzené od 7:00

Chcú, aby ceny zafixoval štát
Samosprávy volajú na pomoc štát. Len v tomto roku sa im
mali medziročne zvýšiť náklady na energie o 50 miliónov eur.
ZMOS preto navrhuje nielen dofinancovanie medziročného
nárastu cien energií, ale aj rozšírenie regulovaných subjektov
na samosprávy. Znamenalo by to, že mestá a obce by nemali
komerčné trhové ceny plynu či elektriny, ale tieto ceny by im
zafixoval štát. „Myslím si, že ponúkame veľmi rozumné riešenie. Tam, kde je účasť štátu v týchto firmách, by bolo dobré,
aby ponúkli pre samosprávy fixné ceny a istotu na viac rokov,
aby obec mohla odoberať energiu v stabilnej cene a nie takto
predraženú o stovky percent, ako je to v našom mikroregióne
vo väčších obciach,“ vysvetlila Jana Kallová, starostka Malej
Idy. ZMOS tiež požaduje urýchlené zverejňovanie eurofondových výziev a výziev z Plánu obnovy na zavedenie energetického manažmentu pre samosprávy. Chce tiež urýchliť
spúšťanie fotovoltaiky, energetických služieb a podporu alternatívnych zdrojov.
redakcia
do 18:00 každý pracovný deň, ale počas noci budú miesta
sprístupnené. Čiže počet parkovacích miest pri výstavbe parkovacieho domu sa nezmení a po jeho dobudovaní vznikne
20 nových miest pri nájomnom bytovom dome a zároveň
vznikne 20 parkovacích miest na ploche existujúceho parkoviska,“ vysvetlil projektant parkovacieho domu Andrej Čajka.
Výstavbou nového parkovacieho domu sa počet verejných
parkovacích miest v tejto lokalite zvýši o dvadsať. „Zároveň
vytvoríme predpoklad k tomu, aby sme pri výstavbe bytových domov, ktorá môže trvať dva roky, neobmedzili život
pred nájomným bytovým domom. Pred novými bytovými domami Kubínske výhľady vzniknú vlastné parkovacie miesta
pre bytový dom a zároveň verejné parkoviská pre obyvateľov
celej lokality,“ doplnil Andrej Čajka. Parkovací dom by mali
postaviť do troch mesiacov.
redakcia
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V Oravskej knižnici A. Habovštiaka
otvorili centrum Europe Direct
V Oravskej knižnici A. Habovštiaka otvorili vo štvrtok 12. mája centrum Europe Direct
pre Žilinský kraj. Oficiálne sídlo pre Oravu a Liptov bude poskytovať bezplatné, včasné a objektívne informácie týkajúce sa Európskej únie a jej záležitostí.
foto: Oravská knižnica Antona Habovštiaka

I

Europe Direct Žilinský kraj má oficiálne sídlo v Žiline, na
ulici Hollého, ale prioritne sa zameriava na oblasť Žilinského kraja, a to na Oravu a Liptov. „Dolný Kubín a tunajšiu
knižnicu sme si vybrali z dôvodu, že s Oravskou knižnicou
A. Habovštiaka máme veľmi dobrú spoluprácu. Chceme tu
podávať informácie o Európskej únii (EÚ) a zároveň zbierať
podnety od občanov z Oravy, ako napríklad čo treba zlepšiť,
aby sa aj oni mohli takýmto spôsobom podieľať na fungovaní a zlepšovaní EÚ,“ povedala Katarína Janurová, riaditeľka
Rozvojovej agentúry ŽSK.
Jednou z priorít centra je aj organizácia podujatí a seminárov
s cieľom lepšieho pochopenia fungovania EÚ a jej parlamentnej demokracie. Študentov však najviac zaujíma program
únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. „Mladí sa často informujú
o programe Erasmus+, o medzinárodných výmenách, ako vycestovať z krajiny a nabrať nové skúsenosti,“ uviedla Katarína
Janurová. „Knižnica je otvorenou inštitúciou, a to je práve
veľmi dôležité pri takýchto aktivitách, ktoré ponúka centrum
Europe Direct. Verím, že táto spolupráca prinesie ovocie nielen pre mládež, ale pre všetkých obyvateľov Oravy,“ doplnila
Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

Hostia podporili mládež v činnosti pre EÚ
Otvorenie centra Europe Direct podporili aj zástupcovia Európskej komisie na Slovensku a Európskeho parlamentu na
Slovensku, ako aj Podpredseda národnej rady SR Milan Laurenčík. Pre deti z materských škôl a študentov stredných škôl
bola pripravená prednáška na tému Erasmus+ mládežnícka
výmena v zahraničí v podaní zástupcov z organizácie Mladiinfo. Ďalší blok patril mládežníckej delegátke SR pri OSN Nikole
Sekerešovej: „Tým, že zastupujem slovenskú mládež na území OSN, som študentom posunula odkaz OSN, aby sme dávali priestor mládeži a aby sme využili každú možnosť, ktorá sa
nám naskytne. Chcela som ukázať, že aj vďaka Erasmu sa vieme posunúť ďalej. Podstatné je nabrať odvahu a brať to ako
skvelú príležitosť vycestovať a získať dôležité informácie.“
Na otvorení centra sa miesta prednášajúceho ujal aj bývalý europoslanec a lekár Miroslav Mikolášik, ktorý rozprával
o svojom pôsobení a skúsenostiach v europarlamente. „Každý mladý človek sa dokáže uplatniť v tomto smere, stačí hľadať príležitosti, ktoré sa im núkajú. Ja som vždy umožňoval
mladým, aby si to skúsili. Ponúkal som im stáž na tri mesiace
priamo v Bruseli a v Štrasburgu. Dával som im náročné úlohy,
museli vypracovať analýzy či texty a stalo sa, že ma zastúpili
na dôležitých udalostiach. Teší ma, že mnohí sú v súčasnosti
na významných miestach. Sú súčasťou vlády, ministerstva či
francúzskej ambasády,“ zhrnul bývalý europoslanec.
Centrum Europe Direct tiež aktívne podporuje európske občianstvo na školách a iných vzdelávacích inštitúciách, koordinuje svoju činnosť s ostatnými sieťami EUROPE DIRECT
v regiónoch Slovenska s cieľom zabezpečiť ľahší prístup pre
skupiny, ako sú občania, organizácie, podniky, mestá a obce.
redakcia
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Na námestí predstavili príbehy
obyčajných ľudí
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v spolupráci s mestom
Dolný Kubín predstavili začiatkom mája na Hviezdoslavovom
námestí výstavu občianskeho združenia Post Bellum, ktorá
mapuje príbehy obyčajných ľudí po druhej svetovej vojne.
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Fotografie Tomáša Halásza a osobné výpovede zachytávajú pätnásť ľudských osudov, ktoré poznačili hneď dva totalitné režimy, nacistický aj komunistický. „Títo ľudia si zažili to,
čo už by si nikto zažívať nemal. Nie sú to vymyslené príbehy.
Tie príbehy sa naozaj stali a mali by byť pre nás mementom,
aby sme neustále pamätali na to, že sme všetci na jednej planéte, dýchame rovnaký vzduch, všetci sme si rovní pred sebou, bez rozdielu farby pleti, bez rozdielu toho, čomu veríme,
aké máme svetonázory a že tie hrôzy vojny a hrôzy nenávisti
sa nikdy nekončia dobre. Možno práve preto má výstava svoje miesto i v dnešnej dobe,“ objasnil riaditeľ Oravskej knižnice
A. Habovštiaka Roman Večerek.
Prihovárajú sa portrétmi
Jozef Pevný, Elvíra Weiszová, Valéria Slamová, Marta Szilárdová, Lýdia Piovarcsyová, Pavol Polák, Alžbeta Steinitzová,
Juraj Kohlmann, Gertrúda Drozdová, Astrid Reichová, Alexander Bachnár, Maja Šteruská a Otto Šimko. To sú mená
obyčajných ľudí, ktorých portréty sa počas celého mája prihovárajú okoloidúcim na Hviezdoslavovom námestí. Knižnica pozýva na prehliadku výstavy predovšetkým žiakov. Jej
súčasťou sú aj prednášky na tému holokaust na Slovensku.

Spoločne zveľadili záhradu
denného centra
Konzultačné a informačné centrum EDUKOS v rámci projektu
„Spolu dokážeme viac“ (realizovaného s finančnou podporou
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - program Podpora regionálneho rozvoja) v spolupráci
s viacerými partnermi a dobrovoľníkmi vytvorilo verejne prístupnú komunitnú záhradu v Dolnom Kubíne.
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Jej cieľom je poskytnúť priestor na stretnutia rôznych komunít a vekových skupín v príjemnom zelenom prostredí.
Záhradu pri dennom centre zveľaďovali do konca marca 2022,
keď projekt ukončili a otvorili jej brány prvým návštevníkom.
Bolo potrebné vykonať množstvo prác. S pomocou technických služieb a dobrovoľníkov vyčistili pozemok, odstránili
poškodené dreviny a divé kríky, tie zdravé ošetrili. S cieľom
zachovania pôvodného genofondu zasadili lokálne a staré
odrody ovocných stromov a kríkov pozdĺž oplotenia od Ťatliakovej ulice, kde v budúcnosti vytvoria prirodzenú optickú,
protihlukovú a protiprašnú ochranu. Do zakladania vyvýšených záhonov sa pustili žiaci Základnej školy Petra Škrabáka zapojenej do programu Zelená škola. Do nových záhonov
vysadili letničky, liečivé bylinky aj okrasné tekvičky. Záhony
budú každoročne dopĺňať nielen novými rastlinami, ale aj
kompostom pripravovanom priamo na záhrade.

„Keď nás škola osloví, tak Oravská knižnica urobí prednášku
na tému druhej svetovej vojny, kde rozprávame o holokauste na Slovensku. Prepájame to aj s príbehmi ľudí. Najskôr
máme prednášku, potom púšťame film, ktorý vytvorilo
OZ Post Bellum. Je to dokument o židovských deťoch, ktoré sa ukrývali počas druhej svetovej vojny, prežili to a podali
svedectvo. Toto podujatie je hlavne pre mladých ľudí, pretože si ním pripomíname hodnoty demokracie,“ objasnila Katarína Kožáková, historička Oravskej knižnice A. Habovštiaka.

Autorom výstavy a Príbehov 20. storočia je OZ Post Bellum,
ktoré na Slovensku od roku 2011 nahráva spomienky pamätníkov kľúčových momentov moderných slovenských dejín.
Združenie dokumentuje a zhromažďuje spomienky svedkov
dôležitých historických udalostí, na ktorých sa neprávom zabudlo alebo malo zabudnúť, a rozpráva ich ďalej.
text a foto: redakcia
V ďalšej etape prác veľmi pomohli žiaci Strednej odbornej
školy obchodu a služieb Dolný Kubín, ktorí pod vedením svojich učiteľov vymenili staré parkové lavičky za nové, umiestnili smetné koše a osadili drevené náučno-informačné tabule, kde budú pravidelne prezentovať informácie o prírode.
Priestor na plote využili na ďalších 12 informačných tabúľ,
a tak si aj okoloidúci môžu prečítať zaujímavosti – aktuálne
zo života včiel. Do záhrady pribudlo i šesť vtáčích búdok, ktoré urobili deti z krúžku Mladý chovateľ a knižná búdka, s ktorou pomáhali dobrovoľníci. Knihy do knižnej búdky poskytla
Oravská knižnica Antona Habovštiaka.

Už dnes ste srdečne vítaní v novej komunitnej záhrade pri aktivitách, ktoré skvalitňujú náš každodenný život.
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text a foto: Iva Fedorová, EDUKOS Dolný Kubín
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Braňo Jánoš vystavuje v renesančnej
budove pod Oravským hradom
Braňo Jánoš - výtvarník, ktorého meno rezonuje nielen v domácom, ale i v zahraničnom umení. V týchto dňoch prezentuje výber svojich diel v renesančnej budove pod
Oravským hradom. Dvadsaťročnú tvorbu uviedol na vernisáži vo štvrtok 5. mája.

foto: redakcia
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V historických priestoroch je prierez výtvarníkovej práce
od kresby, maľby na dreve, až po veľkoformátové maľby
na plátne. „Keď ma pani riaditeľka Oravského múzea oslovila na prezentáciu svojej tvorby na tomto unikátnom mieste,
neváhal som ani chvíľu. Keďže toto sú priestory, ktoré dokážu komunikovať aj s mojimi starosvetskými technikami, čiže
maľba na dreve alebo klasická kresba. A tým, že je toto miesto
také intímne, dáva vyzrieť farebnosti aj motívom mojich diel.
Takže ide o ideálne priestory na vystavovanie takéhoto typu
umenia,“ uviedol výtvarník Braňo Jánoš.
Ľudia, príroda a história
Braňo Jánoš je rodák z Banskej Štiavnice. Po absolvovaní
Strednej umelecko-priemyselnej školy v Kremnici ho zlákala Orava. Svoje uplatnenie našiel ako konzervátor na Oravskom hrade a pracoval aj v Oravskej galérii. Vystavuje nielen
na Slovensku, ale i v zahraničí. Diela Braňa Jánoša sú zastúpené v domácich akvizičných fondoch a súkromných zbierkach. Žije a tvorí vo Vyšnom Kubíne. Výtvarník sa vo svojej
tvorbe venuje trom tematickým okruhom - ľuďom, prírode
a histórii. Navzájom ich prepája. Braňo Jánoš svojim obrazom dodáva pridanými prvkami jedinečnú hodnotu. V maľbe
totiž používa zlato a striebro. „Často maľujem všedné námety
ako slama, chalúpka, pastier oviec. Lenže ja povyšujem ich
obyčajnosť na niečo výnimočné. Často chodíme okolo človeka a vôbec nepoznáme jeho život, zmýšľanie. Keď ho počúvam a namaľujem, akoby som ho urobil nesmrteľným. Takto
povyšujem rôzne obyčajné veci, ktoré bežne ani nevnímame
a tým pádom o ne prichádzame. Treba si všímať ľudí a veci
okolo nás,“ dodal Braňo Jánoš.
Výstava Braňa Jánoša, nesúca názov „Stretnutie“, ktorá je
výsledkom dvojročných príprav, bude v stĺpovej sále rene
sančnej budovy pod Oravským hradom nainštalovaná do
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30. júna. „Celý život sa učím a kráčam. Tvorivý proces, cesta, ako k svojmu dielu dospieť... To je to, čo ma obohacuje,“
uzavrel výtvarník Braňo Jánoš.
redakcia

Otvorili 49. letnú sezónu
na Slanickom ostrove umenia
Oravská galéria v Dolnom Kubíne Vám už 49. sezónu ponúka
nezabudnuteľnú vyhliadkovú plavbu po Oravskej priehrade
a prehliadku expozícií tradičného ľudového umenia na Slanickom ostrove umenia. Loď s kapacitou 90 miest premáva na
ostrov z prístavu č. 2 v Námestove - Slanickej Osade.
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Atraktívna plavba, nádherné prírodné prostredie a jedinečné expozície zaradili Slanický ostrov umenia medzi
najnavštevovanejšie kultúrne miesta Oravy a Slovenska. Dominantou je Kostol povýšenia Svätého kríža, ktorý patril k bývalej obci Slanica. Po vybudovaní priehrady sa stal súčasťou
novovzniknutého ostrova, rovnako ako hlavná časť slanickej
kalvárie, bývalá hrobka rodiny Klinovských a obecný cintorín.
Ostrov sa časom stal miestom prezentácie ľudového umenia.
V roku 1971 vznikla v interiéri barokovo-klasicistického kostola expozícia „Tradičná ľudová plastika a maľba“ a neskôr
v exteriéri ostrova lapidárium „Oravskej kamenárskej tvorby
18. a 19. storočia“. V bývalej hrobke je inštalovaná expozícia
histórie zatopených obcí a budovania Oravskej priehrady.
V roku 2021 sa v kostole začali práce na jeho postupnej pamiatkovej obnove a boli vykonané predpísané pamiatkové výskumy – architektonicko-historický a reštaurátorský
výskum. Priniesli zaujímavé výsledky o architektonických
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a výtvarných dejinách kostola. Na výskumné aktivity by mala
nadviazať samotná obnova areálu kostola. V tom istom roku
bol vypracovaný Návrh koncepcie obnovy areálu Oravskej galérie v Dolnom Kubíne: Slanický ostrov umenia a prístav na
pevnine. Súčasne bol vypracovaný výtvarno-priestorový návrh novej expozície v Kostole povýšenia Svätého kríža.

Expozície sú sprístupnené od 30. apríla do konca septembra.
Na ostrov Vás prepraví loď Or. galérie OG-SLANICA, ktorá bola
vyrobená pre galériu a zakúpená v roku 2005 z prostriedkov
ŽSK. V roku 2022 Oravská galéria okrem tradičných podujatí
pripravuje pre návštevníkov Slanického ostrova umenia niekoľko noviniek, o ktorých Vás budeme včas informovať.
Michal Čajka, riaditeľ Oravskej galérie

Oravské múzeum zreštaurovalo
vzácne hudobné nástroje
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava získalo v roku 2021 dotáciu
z Fondu na podporu umenia na reštaurovanie vzácnych zbierkových predmetov - piatich kusov hudobných nástrojov. Celková výška získaných prostriedkov bola 4 500 eur. Múzeum sa
podieľalo na spolufinancovaní projektu vo výške 1 126,80 eur.

nym motívom. Súčasťou ľudovej hudby nášho regiónu boli
i strunové sláčikové nástroje - husle. Reštaurátorský zásah
bol potrebný a nevyhnutný v prípade dvoch kusov vyrobených pôvodným technologickým postupom. Posledným odborne ošetreným nástrojom boli dvojhlasné gajdy, spájané
s podhorskými obcami nášho regiónu.
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Reštaurovanie hudobných nástrojov realizoval Marián
Chládecký. Jednou z hlavných úloh múzea je zabezpečenie odbornej starostlivosti o predmety patriace do bohatého zbierkového fondu. Nachádzajú sa tu i zaujímavé a veľmi
vzácne hudobné nástroje, ktorých stav nedovoľoval využívanie pre výstavné účely. Historické hudobné nástroje tvorili
dôležitý článok vo vývoji európskych hudobných nástrojov,
rovnako sú dôkazom vyspelosti výrobcov. O tom, že hudba
a hudobné nástroje sú späté aj s Oravským hradom svedčia
i historické fakty. Vo svojej typologickej pestrosti a zaujímavými historickými súvislosťami či príbehom, s ktorými sa spájajú, sú jedinečné a neopakovateľné. To sú dôvody, ktoré nás
viedli k príprave projektu a nakoniec aj k jeho realizácii.
Do rúk reštaurátora sa dostala mandolína, prezentujúca
brnkací strunový hudobný nástroj. V našom prípade osem
strunový hudobný nástroj hruškovitého tvaru je zaujímavý
výzdobou rastlinného charakteru s technikou intarzie perleťou. Mosadzná trúbka zastupuje nátrubkový vzduchozvučný
nástroj starého pôvodu so zaujímavým výzdobným florál-

Pri stavaní mája
asistovali škôlkari
V piatok 29. apríla si deti z materských škôl z Dolného Kubína
pripomenuli tradíciu stavania mája. Okrem ústredného mája,
ktorý sa týči na Námestí Slobody, škôlkari vešali stužky na
vlastné májky, ktoré zdobia každú škôlku v meste.

Vďaka získanej dotácii sa piatim hudobným nástrojom prostredníctvom reštaurátorského zásahu podarilo prinavrátiť
hmotnú podstatu, umelecko-historickú hodnotu a fyzický
stav umožňujúci ich prezentáciu širokej verejnosti. Nové
skutočnosti odhalené reštaurátorskými zásahmi sa stanú
zdrojom ďalšieho výskumu odborných pracovníkov, rovnako
prispejú k bližšej špecifikácii typov spomínaných hudobných
nástrojov.
text a foto: Erika Kulášová, Oravské múzeum P. O. H.
krátky kultúrny program a občerstvenie. „Deti si pripravili
veľmi pekné vystúpenia. Materské školy tiež napiekli šišky
pre svoje deti a aj pre verejnosť, aby sa tu rodičia a starí rodičia cítili veľmi príjemne,“ doplnil Michal Švento. Ústredný máj
postavili zamestnanci technických služieb. Májky pre každú
materskú školu zabezpečil Spolok bývalých urbarialistov
obce Veľký Bysterec.
Alica Batunová; foto: redakcia

I

„Samozrejme, doba sa mení, a preto sme sa zamýšľali,
ako zatraktívniť tradičné stavanie májov. Vznikol nápad,
aby máje zdobili materské školy. Aj ten veľký, postavený
pred mestským kultúrnym strediskom, aj desať malých. Desať preto, lebo v Dolnom Kubíne pôsobí desať materských
škôl. Sedem máme zriadených mestom a tri sú neštátne,“
vysvetlil Michal Švento, vedúci odboru školstva MsÚ. Viac ako
100 detí z Materskej školy Na Sihoti si vyrobilo vlastné májky
a zúčastnilo sa tak májového sprievodu. Škôlkari sa následne presunuli pred mestské kultúrne stredisko, kde ich čakal
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V divadelnej sále mestského kultúrneho strediska sa 4. mája spoločne predstavili žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy Petra Michala Bohúňa a ukrajinskí hostia i umelci. Na koncerte
pre Ukrajinu vyslali svojím umením do spoločnosti signál, že stoja na strane utláčaných a vymedzujú sa proti zlu a agresii.

I

„Koncert vznikol ako spontánny
a úplne prirodzený nápad. Pokiaľ my,
ako umelecké školstvo, chceme dať našim žiakom nejaký príklad, vzor a celkovo signál verejnosti, tak musíme urobiť
takýto krok. Túžime reprezentovať hodnoty, ako je dobro, nádej, solidarita, že
stojíme na strane dobra, na strane utláčaných, že sa vieme postaviť za slabých
a vieme plakať s plačúcimi, naopak sa
zas vymedzujeme voči agresii a zlu. To,
čo v školstve, i umeleckom školstve
zvlášť, deti učíme, preniesli sme dnes
do reality a praxe,“ objasnil riaditeľ ZUŠ
P. M. Bohúňa Michal Janiga.
Predstavili sa žiaci a pedagógovia
ZUŠ i hostia z Ukrajiny
„V programe účinkovala národná umelkyňa Ukrajiny Zhanna Bodnaruk, ktorá
prišla na tento koncert bez nároku na
honorár aj so svojím manželom, ktorý

je skladateľom skladieb, ktoré spieva
a sú známe po celej Ukrajine. Zároveň
prišli aj zástupcovia klasickej hudby.
Operná speváčka Larisa Kovaľ, ktorá
učí spev na základnej umeleckej škole
v Prešove. Potom to bola špičková huslistka, virtuózka Lidiya Futorska, ktorá
rovnako prišla so svojím manželom, dirigentom vo filharmónii Serhiyom Khorovetsom,“ ozrejmil Michal Janiga. Koncert pre Ukrajinu mal predovšetkým
benefičný rozmer. Výťažok zo vstupného bol použitý prostredníctvom Spišskej katolíckej charity na pomoc utečencom z Ukrajiny, žijúcim na Dolnej
Orave. Prispieť sa môže aj osobitným
finančným darom do 31. mája na transparentný účet charity. „V utekajúcich
Ukrajincoch ku nám prichádza Boh.
Máme otvorené dvere svojho srdca?
Kto súhlasí so zlom, už zhrešil. Dokonca
aj zanedbávanie dobra je hriech. Je to
i zakopávanie svojich talentov. Ďakujem, že nám pomáhate pomáhať na
hranici, na Ukrajine, v Dolnom Kubíne.
V takejto chvíli sa vždy ukazuje, nakoľko
je človek človekom. Nakoľko sme ľudia.
Nech vám to všetko dobro, ktoré konáte, pán Boh mnohonásobne odplatí,“
poďakoval na záver koncertu riaditeľ
Spišskej katolíckej charity Pavol Vilček.
redakcia

www.dolnykubin.sk
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Stovka umelcov
na Festivale I. Ballu
Festival Ivana Ballu má v Dolnom Kubíne
už svoje stále miesto. Na pôde ZUŠ Ivana Ballu sa 10. až 13. mája predviedla
takmer stovka mladých umelcov. V rámci
23. ročníka hodnotila porota klaviristov
a gitaristov z piatich krajín Európy.

I

„Aj v tomto ročníku máme dve súťaže, a to Klavírnu Oravu Kláry Havlíkovej a súťaž Mladí gitaristi. Prezentuje sa na nich okolo 80 súťažiacich, ale
celkovo tu máme 150 účastníkov. Sú tu
hudobníci zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Rakúska. Porota je tiež v medzinárodnom zložení zo
Slovenska, ale i z Čiech a Ukrajiny. Ide
o veľmi vplyvné mená,“ povedala
Zuzana Retišáková zo ZUŠ Ivana Ballu.
„Máme za sebou prvé dve kategórie.
Zvlášť v prvej kategórii najmladších,
ktorá je do 10 rokov, sme boli veľmi
uchvátení. Po dlhšej odmlke kvôli covidovým rokom sme radi, že sme mohli
opäť nadviazať na predošlé ročníky súťaže a vypočuli sme si naozaj krásne výkony,“ ozrejmil Vladislav Bláha, predseda poroty súťaže Mladí gitaristi. „Musím
vyjadriť obrovskú radosť za celú porotu,

foto: redakcia

ZUŠ Petra Michala Bohúňa
venovala koncert Ukrajine

že tento ročník sa naozaj vydaril. Boli
tu skvelé výkony pripravených a koncentrovaných mladých klaviristov. Treba povedať, že po ťažkom období, keď
mali dva roky dištančné štúdium, je to
o to viac obdivuhodné a treba poďakovať aj ich učiteľom. Takisto aj organizátorom tejto súťaže,“ doplnila Eva Varhaníková, predsedníčka poroty súťaže
Klavírna Orava Kláry Havlíkovej.
Lákadlom boli komorné koncerty
Súčasťou Festivalu Ivana Ballu sú už
tradične aj komorné koncerty. V MsKS
sa predstavili hostia zo Slovenska i zahraničia. „Čaká nás Klavírny koncert
Bohdana Zápotočného. Je to študent
konzervatória v Žiline, ale takisto je to
víťaz viacerých klavírnych súťaží po ce-

Peter Bič Project
nepustili z pódia
Málokedy sa mi stane, že sa po koncerte kapely nad niečím hlbšie zamýšľam.
Väčšinou sa zbalím a plný dojmov z akcie
odchádzam domov. Keď som si balil fototechniku po májovom koncerte skupiny Peter Bič Project, pomyslel som si, že
toto ľudia v D. Kubíne už asi potrebovali.
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V nabitom kulturáku to s každým hitom vrelo. A to sme sa po spustení
predaja lístkov obávali, že ľudia pri cenách v obchodoch na kultúru peniaze
nedajú. Dolnokubínčania ale nesklamali a Petra s kapelou z nášho mesta tak rýchlo nepustili. Počas takmer
dvoch hodín odzneli najväčšie hity z ich

Nový športový a oddychový komplex
V Dolnom Kubíne otvorili nové centrum
zamerané na športovú a oddychovú oblasť. Na jednom mieste nájdete
15 služieb pre všetky vekové kategórie.
Zábavné centrum Šport Relax na Brezovci privítalo prvých hostí v nedeľu 1. mája.
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„Tento koncept je, myslím, jediný
svojho druhu na Slovensku. Je určený naozaj pre všetkých. Ponúkame tu 15
rôznych služieb od športu až po regeneráciu,“ povedal Peter Triebeľ zo Zábavného centra Šport Relax. Centrum na
ulici Mierová ponúka širokú škálu mož-

lom svete a dlhoročný víťaz i laureát našej Klavírnej Oravy. Zajtra bude koncert
aj pre milovníkov gitarovej hudby, kde
vystúpi Vladislav Bláha so svojou manželkou,“ dodala Zuzana Retišáková.
Uspeli aj domáci umelci
Svoje zastúpenie na Festivale I. Ballu
mali aj tunajšie základné umelecké
školy. Mladí umelci sa v súťaži Klavírna
Orava Kláry Havlíkovej umiestnili na
popredných miestach. Alžbetka Mikulášová zo ZUŠ Ivana Ballu získala cenu
pre najmladšieho účastníka a v najviac
obsadenej kategórii 4. miesto. V druhej
kategórii patrilo 3. miesto Dianke Suľovej. ZUŠ P. M. Bohúňa reprezentovala
Dianka Daudová, ktorá svojím vystúpením získala 1. miesto v prvej kategórii.
repertoáru. Za všetky spomeniem napríklad piesne Láva, Čoskoro, Stoj, Hlava, Priznanie, Všetko bude fajn, Nedívaj
sa tak, či Duchoňovo Primášovo srdce.
Za zmienku v tejto súvislosti stojí aj
práve rodiaci sa klip k piesni Chalúpka.
Túto pieseň nájdeme na ich aktuálnom
albume Hlava. Album vyšiel minulý rok
a ohlasy naň sú zatiaľ najlepšie, aké
kedy mali. Takto ho tesne pred koncertom zhodnotili Viki s Petrom. Keď už
sme pri speváčke Viki Vargovej, tá sa počas koncertu neubránila slzám dojatia.
Vraj sa jej to na koncerte ešte nestalo.
Ani sa tomu veľmi nečudujem, návštevníci koncertu ich nie a nie pustiť z pódia.
Ktovie, čo by sa v kulturáku dialo, keby
v divadelnej sále neboli sedačky. Občas
sa zdalo vydržať v sediacej polohe doností. Prví návštevníci vstúpili práve do
fitnescentra, ktoré je vybavené strojmi
americkej značky. Jeho slávnostného
otvorenia sa zúčastnil aj najúspešnejší
slovenský kulturista. „Otvárali sme na
začiatku mája a bol tu Michal Križánek,
ktorý je veľmi úspešným kulturistom,
dokonca až na svetovej scéne,“ doplnil
Peter Triebeľ. „V našom fitnescentre ponúkame kardiozónu, silovú, tanečnú,
ale aj boxerskú zónu a je tu aj spoločenská miestnosť,“ ozrejmila Alica Triebeľová zo Zábavného centra Šport Relax.
Hlavolamy, hádanky a záhady
V novootvorenom komplexe nájdete aj
Escape room. Ide o adrenalínovú hru,
v ktorej je skupina dvoch až piatich

11 – kultúra

V súťaži Mladí gitaristi si žiaci zo ZUŠ
Ivana Ballu vyslúžili pekné umiestnenie, v druhej kategórii 2. miesto Veronika Kenderová a v silnej konkurencii
tretej kategórie si 3. miesto svojou hrou
vybojoval Samuel Janček.
text a foto: redakcia

slova nemožné. Ostáva veriť, že nás už
žiadna pandémia neodstaví od takýchto akcií a bude ich postupne pribúdať.
„Oravské kapely, hlavne veľa hrajte,
tvorte vlastné veci. A nebojte sa požiadať o pomoc, keď si nebudete vedieť
rady,“ odkazujú spoločne Peter s Viki.
text a foto: Boris Hrudál

ľudí uzamknutá v miestnosti. Účastníci
musia využiť rôzne prvky a indície, aby
vyriešili sériu hlavolamov, hádaniek
a záhad, ktoré im pomôžu vyslobodiť sa
z miestnosti. „Chodia k nám aj najskalnejší hráči, ktorí boli u nás v Námestove, kde máme svoju centrálu, ale samozrejme aj úplní začiatočníci,“ uviedol
tvorca Escape room-ov Ľubomír Jaššo.
Virtuálna realita, welness, thajské masáže, ale aj pivné kúpele, kryokomora,
solárium, reštaurácia, bowling či detské
ihrisko. Aj tieto služby nájdete v ponuke
nového centra. Na niektorých sa ešte
stále pracuje. Finálna podoba bude
známa do konca júna.
redakcia

www.tvdk.sk

V Dolnom Kubíne vyrastá generácia nádejných gymnastov. Tunajší tréneri priniesli gymnastiku
do nášho mesta v roku 2017. Ich aktivity prerušila na nejaký čas pandémia. Teraz sa však už tréningy naplno rozbehli.
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„Gymnastika tu nebola, preto sme
sa rozhodli s ňou začať a robiť s deťmi niečo kreatívne. Záujem je veľký,
predovšetkým u dievčat, ktoré tvoria
majoritu. Je to samozrejme tak ako
všade, niekoho to nadchne, iný to po
čase vzdá. Tí, ktorí tu zotrvajú, veľa sa
naučia,“ povedal tréner Marek Dobias.
Tréneri zasvätia deti do kondičnej a výkonnostnej gymnastiky. Tréningy prebiehajú na viacerých školách v Dolnom
Kubíne. „Tu na ZŠ Martina Kukučína sú
dievčatá, ktoré chodia na výkonnostnú
gymnastiku. Trénujú dvakrát do týždňa.
Je šanca, že tie najlepšie z nich môžu
súťažiť v kategórii C Slovenského pohára. Máme tu dievčatá od najmladších
žiačok až po juniorky. Chodíme aj na ZŠ
Petra Škrabáka, tam je vyslovene kondičná gymnastika v rámci CVČ základnej školy,“ dodal Marek Dobias. „Menšie
deti učíme základnej pohybovej zdatnosti, flexibilite a ohybnosti. Pri väčších

dievčatách sú to cviky na náradí, najmä
kladina, preskokový stôl, hrazda, ale
takisto aj prostné. Na prostných kotúle,
premety a na náradiach sú to rôzne cviky, ktoré sú v súťažnej kategórii, čiže ich
pripravujeme na reprezentáciu,“ doplnila trénerka Katarína Snováková.
Gymnastika aj v materských školách
Nielen školáci, ale aj mladšie deti, môžu
získať základy gymnastiky. Tréneri začínajú v deťoch budovať vzťah k športu
už v materských školách. Ich talent následne rozvíjajú na tréningoch, kde sa
učia už konkrétne gymnastické prvky.
„Samozrejme, záleží na tom, ako je dieťa zdatné. Začíname úplne od základov,
preto vyučujeme už aj v materských
školách. Dôležité je to, ako dieťa chce,
aký má talent a ako na sebe pracuje,
lebo to je základ všetkého, potom sa
dostavia aj výsledky. Máme dievčatá,
ktoré tu chodia rok, ale sú v skupine
s dievčatami, ktoré tu máme napríklad
3 roky. Takže je to naozaj o práci, ktorú
dieťa na hodine odvedie. Gymnastika
je základ pre všetky športy. Deti tu chodia s radosťou, veľa sa naučia, zažijú
úspech. Po tom túži každé dieťa, mať
kamarátov a byť pohybovo zdatné,“ objasnila Katarína Snováková.
Aj keď je gymnastika populárna hlavne u dievčat, v Dolnom Kubíne sa jej

www.dolnykubin.sk
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venujú rovnako aj chlapci. Viac informácií o tunajšom gymnastickom
klube nájdete na webovej stránke:
www.gymnastidk.sk.
redakcia

Krav Maga a jej
odkaz dolnokubínskym žiakom
Dolnokubínski študenti načreli k jednému z najúčinnejších systémov sebaobrany, ktorého otcom a zakladateľom je
Slovák Imrich Lichtenfeld. Jeho osobný
príbeh je poznačený pouličnými bojmi
v Bratislave a nakoniec aj holokaustom.
Študenti sa dozvedeli, v akých dramatických časoch vznikli techniky, ktorých
cieľom je vedieť sa ubrániť.
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Odkaz, ktorý aj po rokoch prináša
bojový systém Krav Maga, odovzdali žiakom Gymnázia P. O. Hviezdoslava
zástupcovia Asociácie Krav Maga na
Slovensku a Múzea židovskej kultúry
v Bratislave. V rámci projektu prepájajú históriu so súčasnosťou. „Je tam
niekoľko aspektov. Imi žil v dobe, ktorá
síce najskôr priala židovskej komunite,
lebo svoje športové úspechy zažil počas
prvej Československej republiky. Bol

foto: gymnastidk.sk; redakcia

V Dolnom Kubíne vyrastá
generácia nádejných gymnastov

športovou hviezdou. Neskôr, koncom
tridsiatych rokov, keď po vzniku Slovenského štátu bol ako jeden z členov
židovskej komunity perzekvovaný, zažil
na vlastnej koži diskrimináciu a útoky
na ulici. A to bol jeden z podnetov, ktoré
zapríčinili, že vymyslel tento sebaobranný systém,“ povedal Michal Vaněk,
riaditeľ Múzea židovskej kultúry v Bratislave. „Krav Maga vznikla za strašných
podmienok. Aj dnes sú ľudské práva,
ich porušovanie a šikana stále aktuálne, rovnako aj na školách. Priniesli sme
k žiakom na Oravu silný príbeh Imricha
Lichtenfelda, aby sme mladých ľudí poučili. A najmä im povedali: ,Poďte von,
hýbte sa, športujte, komunikujte, pretože vy ste naša budúcnosť.‘ Hlavná vízia
je aj v tom, že pokiaľ si zvolia Krav Magu,
okrem elementárneho tréningu, získajú
aj bonus - vynikajúci univerzálny seba-

obranný systém,“ dodal Ľubomír Brtko,
člen Asociácie Krav Maga Slovensko.

M. Dráb členom výkon. výboru SZĽH

menej ako Michal Handzuš. „Vnímam to
ako ocenenie celého mesta a mestského hokejové klubu. Bol som nominant
SZĽH. Oslovil ma prezident Miroslav
Šatan, aby som kandidoval do výkonného výboru. Už 18 rokov pôsobím ako
funkcionár v MHK Dolný Kubín, kde
som počas týchto rokov spoznal všetky
problémy malých i veľkých klubov. Mojím cieľom bude spojiť ľudí zo všetkých
oblastí, aby sme spoločne naplnili to,
čo máme naplánované. Na kongrese

sme okrem iného schválili aj rozpočet,
súťaže ročníka a budeme napĺňať štvorročnú víziu,“ povedal Miroslav Dráb,
člen výkonného výboru SZĽH.

skej štvorhre sa umiestnila Eva Sárená
s Terezou Škutovou. „Naši žiaci nás veľmi prekvapili, povedali sme si, že budeme radi, ak sa dostaneme do osmičky.
Podarilo sa nám však vyradiť nasadené
páry a v mixe sme sa dostali až do finále,
ktoré sa hralo v nedeľu. Nakoniec sme
vo finále o tri body prehrali, ale máme
druhé miesto a dievčatá v štvorhre získali tretie miesto. Takže sme sa veľmi
tešili,“ zhodnotila A. Vešelényiová.

prvé, druhé, tretie miesta, takže sme
veľmi radi,“ uzavrela A. Vešelényiová.
Hráči bedmintonového klubu odohrali
od začiatku sezóny 2022 celkovo 5 celoslovenských turnajov najvyššej kategórie A, a to U11, U13, U15, U17 a U19.
Klub už pre ZŠ Janka Matúšku získal
23 medailových umiestnení.

Generálny manažér slovenských parahokejistov a Dolnokubínčan Miroslav
Dráb sa stal členom výkonného výboru
Slovenského zväzu ľadového hokeja
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Miroslav Dráb získal vo voľbách,
ktoré sa konali v pondelok 9. mája
až 226 hlasov, čo bolo len o dva hlasy

Bedmintonová elita
na ZŠ J. Matúšku
V D. Kubíne sa v druhý májový víkend
stretli najlepší mladí bedmintonisti.
ZŠ Janka Matúšku hostila bedmintonový
turnaj zo série Grand Prix A, ktorý bol posledným v prvej polovici sezóny. Na palubovke školy sa zišli hráči do 17 rokov.
Turnaj najvyššej kategórie A sa na pôde
školy odohral historicky po prvýkrát.
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„Zahralo si tu 24 najlepších chlapcov a 24 najlepších dievčat. V podstate tu bola celá sedemnástková
a pätnástková reprezentácia Slovenska
v bedmintone od Košíc až po Bratislavu,“ vysvetlila Anna Vešelényiová, trénerka športových tried ZŠ J. Matúšku.
Aj jej reprezentanti si na turnaji vybojovali medaily. Tereza Škutová a Jakub
Sucháň získali v zmiešanej štvorhre
2. miesto a na 3. priečke v dievčen-

Okrem prednášky aj tréning
„Dnešný event pre študentov je zameraný z jednej časti na históriu
a okrem toho sme prišli predviesť aj
mikrotréning,“ ozrejmil Peter Moravec, prezident Asociácie Krav Maga
Slovensko. Krav Maga je systém sebaobrany. Nejde o bojový šport ani
bojové umenie. Je to boj zblízka a má
len funkčné pravidlá. Nie je o útočení alebo vyvolaní konfliktu. Káže sa
konfliktu za každú cenu vyhnúť, ale
ak nie je iná možnosť, treba sa brániť.
V súčasnosti sa Krav Maga vyučuje vo
viac ako 70 krajinách. „Odkaz, ktorý šíril Imi, je, že násilie nič nevyrieši. To je
jasné každému normálnemu človeku,“
uzavrel Peter Moravec.

Imrich Lichtenfeld sa narodil v slovenskej židovskej rodine 26. mája 1910
v Budapešti, ale jeho život sa od detstva
až po emigráciu do Izraela spájal s Bratislavou. Svoju metódu na boj zblízka
následne zlepšoval aj v Izraeli, kde ju
prispôsobil pre bežných ľudí. Imrich
Lichtenfeld zomrel v roku 1998.
text a foto: redakcia

Na poste prezidenta SZĽH zostáva aj
naďalej Miroslav Šatan. Vo voľbách,
ktoré sa uskutočnili v rámci Kongresu
SZĽH, zdolal jediného protikandidáta
Ľudovíta Jurinyiho.
redakcia

text a foto: redakcia

Najširšia základňa bedmintonistov
Bedmintonový oddiel KBŠ Dolný Kubín
má medzi mestami a školami najširšiu
základňu. Školu reprezentuje 160 bedmintonistov, ktorí pravidelne navštevujú krúžkovú činnosť. „Máme skoro
80 registrovaných hráčov, od kategórie
do jedenásť rokov až do 17-ky. Čo sa
týka úspechov, teraz akurát sme dokončili áčkový kolotoč. V každej kategórii U11, U13, U15, U17 sme mali medailové
úspechy, v mladších kategóriách to boli
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Zápisky z mestskej kroniky – rok 1973 (I.)
V tomto čísle našich novín Vám ponúkame výber z toho najzaujímavejšieho, čo sa
v našom meste udialo za prvé tri mesiace roku 1973 tak, ako to zachytil vtedajší
kronikár mesta.

Dolný Kubín (1973). Foto: Ján Brodňanský

I

Dôslednú realizáciu zákona, týkajúceho sa boja proti alkoholizmu, na nedávnom zasadnutí prerokovala aj rada
Okresného národného výboru v Dolnom Kubíne. Nadmerná
spotreba alkoholických nápojov sa následne odzrkadľuje aj
v nežiaducich javoch spoločenského života. Rada ONV prijala
opatrenia, na základe ktorých sa zakazuje predávať alkoholické nápoje pred ôsmou hodinou a po 22. hodine. Do konca
júna zabezpečia príslušné odbory ONV priestory pre zriadenie záchytnej stanice v Dolnom Kubíne (v okrese je zatiaľ iba
jedna v Trstenej). Príslušníci Verejnej bezpečnosti budú v pohostinstvách kontrolovať hostí, či v tom čase nemajú byť na
pracoviskách.

Ostrá a Tupá skala nad Vyšným Kubínom a Medzihradným
pútajú pozornosť návštevníkov Oravy. Tento geologický útvar
bol v minulosti, a je aj dodnes, vhodným objektom pre maliarov, básnikov, turistov či milovníkov prírody. Až teraz sa však
docenil význam vyšnokubínskych skál, keď ich 27. decembra
1972 Rada ONV v Dolnom Kubíne vyhlásila za chránený prírodný výtvor v zmysle zákona o ochrane prírody. Vyšnoku-

www.dolnykubin.sk

bínske skaly sa zaraďujú do oblasti flyšového Skorušinského
pohoria. Územie, najmä na zachovaných málo prístupných
miestach, má pomerne bohatú a zachovalú vápnomilnú
kvetenu, ktorá zvýrazňuje hodnotu územia. Lokalita je zvlášť
významná aj archeologicky ako praveké sídlisko púchovskej
kultúry z doby začiatku nášho letopočtu.
Vzhľadom k vyhláseniu ochrany nad spomenutým územím
budú tu prípustné iba archeologické a prírodovedné výskumy v rámci obvyklých podmienok a usmernení, okrem
toho jeho osvetové, turistické a kultúrne využívanie. Zásadne
nebudú prípustné zásahy na lokalite, napr. ťažba nerastných
surovín, zmeny kultúr, zalesňovanie, stavebné zásahy (najmä
výstavba chát). Doterajšie normálne hospodárske využívanie
na území sa však neobmedzuje. Prihliadne sa na súčasný stav
a nevyplývajú z neho žiadne zmeny. Výmera pôdy chráneného územia na Ostrej a Tupej skale činí spolu 22,30 ha. Ide najviac o lúky, ktoré obhospodaruje Jednotné roľnícke družstvo
vo Vyšnom Kubíne.
Štyri Jednotné roľnícke družstvá sa v sobotu 3. februára zlúčili do jedného celku, a to JRD Kňažia, JRD Mokraď, JRD Bziny a JRD Medzibrodie, pod spoločným názvom „JRD Mier“.
Predsedom novozlúčeného JRD sa stal Martin Dreveňák,
doterajší predseda bzinského JRD, hlavným inžinierom
Ing. Viliam Knoško, doterajší predseda JRD Kňažia. Družstvo
Mier má dohromady 1200 ha poľnohospodárskej pôdy, bude
sa špecializovať najmä na chov dojníc, výkrm hovädzieho
dobytka a chov oviec, k čomu sa už aj upresňujú plány, ako
napríklad výstavba moderného kravína pre 400 dojníc v Bzinách a ovčína v Kňažej. V Medzibrodí sa uvažuje s výkrmom
okolo 300 kusov hovädzieho dobytka. Zlúčenie JRD symbolizovalo aj zmiešanie zeme zo štyroch chotárov, ktorú potom ženy z jednotlivých obcí, oblečené do oravských krojov,
odovzdali novému predsedovi družstva so želaním, aby sa
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mu práca darila a nech mier i zhoda vládnu teraz už v jednej
družstevnej rodine.
Fatran, okresný priemyselný podnik so sídlom v Ružomberku, má svoje prevádzkarne aj na Orave. Už vlani rozšírili
v dolnokubínskom okrese služby obyvateľstvu vo svojich
módnych salónoch podstatne širším sortimentom kvalitných
látok a skrátením dodacích lehôt. Aj v okresnom sídle majú
svoj obchodný dom.
Vedenie ZVL Mokraď, národný podnik Dolný Kubín, sa príkladne stará o svojich zamestnancov, najmä ženy. V podniku
je materská škola. Ženy si tu môžu zakúpiť teplú stravu, mlieko, chlieb, knedle a k sviatočným dňom tu pripravujú tisícky
rôznych zákuskov. Tehotné ženy dostávajú v podniku denne
zdarma jeden liter mlieka a vlani pre novorodeniatka venoval
podnik vyše 80 detských súpravičiek. Okrem toho je ženám
v podniku k dispozícii aj masážny stroj. Nezabúdajú ani na
zvyšovanie kvalifikácie žien a kontakty so ženami - dôchodkyňami, ktoré v podniku v minulosti pracovali.

teľov z Bratislavy, z Prahy, zo zahraničia. Najviac známych
a priateľov mal medzi mladými slovenskými básnikmi, prozaikmi a vôbec mladými ľuďmi na Slovensku, zo staršej generácie našich spisovateľov bezpečne Theo H. Florin. Florin
bol dušou každoročných Hviezdoslavových Kubínov, celoslovenských prehliadok v umeleckom prednese. Ťažko by si
bolo možné bez neho predstaviť bulletiny, ktoré každoročne
vychádzali pri tejto príležitosti. Florin chodil na besedy, prednášal, písal do Oravy a organizoval príležitostné oslavy. Áno,
Kubín, Dolný Kubín, vyše dvestopäťdesiatročná kúria a v nej
osamelý obyvateľ, básnik Theo H. Florin.
Florin žil dlhé roky v cudzine. Spočiatku v Juhoslávii, vo Francúzsku v Paríži, a potom v Anglicku v Londýne. Po vojne pôsobil v diplomatických službách v Paríži a vo Washingtone.
Počas pobytu vo Francúzsku a Anglicku pôsobil ako redaktor,
publicista a horlivý propagátor slovenského umenia a literatúry. Jeho básnické zbierky z tohto obdobia („Ruže smútku“,
„Predjarie“ a „V nezvučnú hodinu“) sú poznačené smútkom
za domovom.

V pondelok 5. marca a v nasledujúcich dvoch dňoch organizovala Okresná vojenská správa v Dolnom Kubíne slávnostné
zhromaždenie pri príležitosti ukončenia brannej povinnosti
vojakov v zálohe, ročník narodenia 1912. Niektorým šesťdesiatročným vypadli slzy, keď ich prišli pozdraviť pionieri, aj
keď spomínali na svoje mladšie roky, strávené vo vojenskej
uniforme.
Na ZDŠ Dolný Kubín - Kohútov sad oslávili Medzinárodný deň
žien trochu netradičným spôsobom. Privítali medzi sebou
vzácnu návštevu, mladý sovietsky manželský pár Zadarožeských. On, Vladislav, príslušník Sovietskej armády, a ona,
Tatiana. Priateľsky a úprimne si s nimi členovia učiteľského
zboru pobesedovali, a tak si ešte viac priblížili život našich
bratských národov. Potom prišla na rad hudba a tanec. Nechyboval ani kultúrny program pionierov.
Ako blesk sa Dolným Kubínom rozletela v nedeľu 11. marca popoludní správa, že zomrel Theo H. Florin. Nikto akosi
nechcel uveriť. Veď každému utkvela v pamäti jeho podoba,
ako sa práve s ním stretol, zhováral alebo ako ho videli náhliť
sa mestom. Lebo taký bol on. Čas mu bol vzácny, a predsa našiel vždy pár slov pre svojich priateľov, pre svojich známych.
Večný tulák našiel konečne pokoj v rodnej, najdrahšej zemi
a sám zanechal dedičstvo vo svojom diele, vo svojich básňach. Tak rýchlo odišiel, ako rýchlo kráčal životom. Nestihol
sa ani rozlúčiť. Jeho posledné kroky viedli k blízkym priateľom, akoby tušil prichádzajúcu smrť. A tak mal život rád. Tak
ho vedel ospievať, slovom a či veršom alebo básňou. Vzácny
dar vidieť vo všednom dni peknú chvíľu, zachytiť hudbu citov,
ako štetcom na plátno nanášať náladu, atmosféru prostredia,
znásobiť krásu a smútok, ako jemnú niť prepletať nezvučnou
hodinou súmraku. To všetko si nenechával pre seba. V roku
1963 vychádza výber z jeho básnickej tvorby „Z diaľky“, ktorým sa zapísal do vedomia slovenskej literárnej verejnosti.
Stará Zaunerovská kúria pod šindľovou strechou je vari najživším centrom literárneho a kultúrneho života na Orave. Kto
všetko už nevystupoval po tých starých schodoch za Florinom, kto všetko tu nenocoval! Desiatky umelcov a spisova-

Jeho život bol pohnutý, ale pestrý, neustále naplnený prácou
a cestovaním. V rokoch 1948 - 1950 bol osobným tajomníkom
vtedajšieho ministra zahraničia Dr. Vladimíra Clementisa.
V roku 1950 ho uväznili, a potom od roku 1953 žil a pracoval
vo svojej rodnej Orave, v dolnokubínskej „Knihe“, vo svojom
otcovskom dome, kde každý jeho kút preteplil svojskou atmosférou básnika a človeka s otvoreným pohostinným srdcom. V roku 1965 vychádza jeho zbierka „Oheň z Potomacu“,
inšpirovaná básnikovým pobytom v Amerike. V roku 1967 bol
vydaný výber z jeho tvorby pod názvom „Farbistá kantiléna“
a v roku 1972 opäť zbierka „V nezvučnej hodine“.
V Theovi Florinovi sme stratili nielen významného básnika,
ale aj obetavého osvetového pracovníka, ktorý sa svojím podielom zaslúžil o kultúrny rozvoj Oravy. Rozlúčka s básnikom
Theo H. Florinom sa konala v stredu 14. marca 1973 o 15. hodine pred budovou Mestského národného výboru v Dolnom
Kubíne, odkiaľ ho po smútočných prejavoch odprevadili na
dolnokubínsky cintorín.
originálny zápis z mestskej kroniky z roku 1973
spracoval Vladimír Adamec, kronikár mesta
text reflektuje dobu, nie názorové presvedčenie redakcie
foto T. H. Florina: Národné osvetové centrum
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NÁSTRAHY MODERNÉHO SVETA A NEĽAHKÝ ŽIVOT SENIOROV
Moderná doba prináša každému z nás určité kladné aj záporne stránky života. Stres, chaos a panika sa strieda s pohodou a ľahkosťou životnej cesty. Človek sa
ani nestačí obzrieť a jeho život sa preklopí do obdobia staroby a hlavne často ,,samoty“. Deti sa rozutekali po svete, životný partner po dlhšej a bolestnej chorobe
tento boj vzdal. Ostali nám iba spomienky a zožltnuté fotky a pohľadnice. Život si, ale vyžaduje stále byť akosi nad vodou napriek tomu, že sa niekedy nechce ani
dýchať. Hľadať ten pravý dôvod, prečo to je tak a nie inak, v nás vyvoláva strach a obavu z budúcnosti.
Jednoizbový byt skromne zariadený, na nočnom stolíku budík a krabička kopcom naplnená liekmi, ktoré nás držia ako tak pohromade. V lepšom prípade nákup v blízkom obchode, opatrovateľka, ktorá rýchlo porobí čo sa od nej žiada a potom ticho samoty. Svetlom na konci tunela je nádej, že sa ozve cez mobilný
telefón dcéra z Anglicka alebo syn s vnúčatami z Bratislavy. Hlas vnúčika Peťka a Aničky dokáže aspoň na chvíľku vliať do sklených, unavených modrých očí
iskru radosti. Deň prejde akosi rýchlo a večer ponorený do tmy v živote dôchodcov vyvolá melanchóliu spomienok. Zopnuté vráskavé ruky do tichej modlitby
s ružencom medzi prstami sú iba skromnou prosbou nášho pána Boha vo vzkriesenie.
Každý mesiac zazvoní poštárka a prinesie dôchodok. Aspoň niekto sa zaujíma, či starý človek vôbec žije. Skromný pozdrav susedky odvedľa, ktorá žije obdobným spôsobom každý nasledujúci deň, mesiac či rok. Často práve v tej najnevhodnejšej chvíli zazvoní telefón a ozve sa hlas doktorky, poisťováka, vodára či
elektrikára, ktorý so skleslým hlasom žiada od seniorov, aby ich vypočuli. ,,Pani, máte preplatok na vode a elektrine, alebo mám pre Vás výhodnú ponuku na
poistenie bytu, zdravia, ale aj hlas v telefóne naliehavo informuje, že Vaša dcéra či syn potrebuje finančnú pomoc, lebo sa dostali do problémov.“ Starostlivý
starší človek si v tej rýchlosti mnohokrát neuvedomuje a hlavne nepreveruje pravdivosť podanej informácie. Je naučený vypočuť a okamžite pomôcť.
Prečítajte si pár rád seniorom a to skôr, ako čokoľvek podpíšu, donesú peniaze či budú otvárať vchodové dvere svojho bytu cudzím ľuďom:
1. V prvom rade dobre počúvajte, čo od Vás dotyčná osoba žiada a aké podmienky si požaduje.
2. Nikdy nedávajte svoje osobné údaje (dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, svojho účtu či PIN...) osobe, ktorú nepoznáte a nemáte k nej dôveru.
3. Nesľubujte, že sa s takouto osobou stretnete pri bankomate či pri svojej banke za účelom dohody predania peňazí. Nechoďte tam sami bez sprievodu.
4. V prípade, že máte akékoľvek pochybnosti, či nie ste si istý človekom (ľuďmi), s ktorým hovoríte, kontaktujte svojich blízkych, rodinu, susedov či známych,
kde treba vysvetliť, čo sa od Vás požaduje.
5. V prípade, že niekto príde k Vám do bytu (a žijete sami), dobre počúvajte, čo od Vás žiada, čítajte pozorne, čo podpisujete. V prípade, že tomu nerozumiete, radšej sa poraďte (aj cez telefón) s rodinou či blízkymi, a to skôr, ako niečo podpíšete, odovzdáte či predáte finančnú hotovosť do cudzích rúk.
6. Nikdy neukazujte cudzím ľuďom, kde odkladáte peniaze, cenné veci alebo šperky.
7. Dôvera je na mieste, ale skúste zachovať pokoj, aj keď to bude trvať dlhšiu dobu, neponáhľajte sa a skúste triezvo rozmýšľať.
8. V prípade nejasnosti zavolajte telefonicky či osobne pomoc rodiny, susedov alebo aj políciu. Majte tieto čísla záchrany na rýchlej voľbe v telefóne.
9. Pekná fazóna a oblek nie vždy robí z človeka toho, kto Vám chce pomôcť.
10. Niekedy aj obyčajný psík, ktorý Vám robí spoločnosť v byte, vycíti ,,zlého“ človeka.
11. Buďte opatrní a ostražití, veď staré dobré príslovie ,,Dva razy meraj a raz rež“ je v takýchto prípadoch na mieste.
Igor Čerňan, príslušník Mestskej polície D. Kubín
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