Kubín
TEHOS rekonštruuje tepelnú sústavu na Bysterci

Pripravujú dražbu stavebného pozemku

Pozemok o výmere 787 metrov štvorcových sa nachádza na novovzniknutej ulici M. M. Hodžu na Brezovci.

V SOŠ polytechnickej zrekonštruovali dielne

Okrem rozsiahlych stavebných prác pribudli v škole aj
najmodernejšie výučbové zariadenia.

Modernizácia viac ako kilometrovej siete tepelných rozvodov pozostáva z doplnenia a výmeny potrubí, výmeny meračov diaľkového odpočtu a regulácie pre diaľkové ovládanie odovzdávacích staníc.
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Mestská obchodná spoločnosť TEHOS realizuje v letných mesiacoch rekonštrukciu a modernizáciu tepelnej sústavy na Bysterci za približne 1,8 milióna eur. Až 85 % výdavkov zo schváleného
rozpočtu na modernizáciu tepelnej sústavy jej bude preplatených z nenávratných fondov EÚ.
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Hlavným cieľom je zvýšiť energetickú efektívnosť a účinnosť centralizovaného zásobovania teplom v tejto
mestskej časti. Obyvatelia musia rátať
s odstávkami teplej vody či výkopovými prácami. „Spoločnosť TEHOS začala
realizovať investičnú akciu za účelom
modernizácie rozvodov tepla. Tá zabezpečí rovnomerné prerozdelenie tepla
a nebude dochádzať k prekurovaniu. Taktiež sa bude dať robiť diaľkový odpočet dát z meradiel či diaľková
možnosť regulovať kompaktné odovzdávacie stanice tepla a ešte ďalšie výhody, ktoré z toho vyplývajú,“ vysvetlil
Stanislav Vilček, konateľ spoločnosti
TEHOS, s. r. o. Súčasťou rekonštrukcie
je aj zokruhovanie potrubia. „Chceli by sme poprosiť obyvateľov mesta
o trpezlivosť. Po realizácii tejto investičnej akcie bude na minimálne 15 rokov
zabezpečený modernejší a efektívnejší
chod systému. Pokiaľ sa teda niečo nepredvídateľné nestane,“ doplnil Vilček.
Zmodernizujú až 83 kompaktných
odovzdávacích staníc tepla
TEHOS prevádzkuje rozvody v celkovej
dĺžke 11,579 km, pričom v rámci nich
sa zrekonštruuje viac ako kilometrová
sieť a zmodernizuje sa 83 kompaktných
odovzdávacích staníc tepla. „Doplníme
časti potrubia a zrealizujeme výmenu

www.dolnykubin.sk

nedostatočných dimenzií potrubí. Ďalej na odovzdávacích staniciach vymeníme merače s možnosťou diaľkového
odpočtu a okrem tepla budú sledovať
aj spotrebu elektriny a vody. Vymeníme aj reguláciu, ktorá zabezpečí diaľkové ovládanie odovzdávacích staníc.
Rekonštrukcia začala v júli tohto roku.
Väčšinu prác by sme mali mať ukončenú do začiatku vykurovacej sezóny.
Odstávky, samozrejme, takto dlho trvať
nebudú. Realizácia bude prebiehať postupne,“ ozrejmil konateľ spoločnosti
TEHOS, s. r. o. Teplo pre takmer 4 500
dolnokubínskych domácností zabezpečuje práve mestská teplárenská
spoločnosť. „Tým, že sa jedná o mestskú spoločnosť, tak jej hlavným cieľom
nie je maximalizácia zisku, ale služba
obyvateľom mesta. Manažéri v našej
spoločnosti sa usilujú pravidelne monitorovať všetky náklady a odhaľovať prípadné zbytočné straty, ktorých elimináciou vieme pozitívne vplývať na vývoj
ceny tepla. Aj táto investícia, ako jedna
z mnohých, zabezpečí stabilnejšie ceny,
respektíve rast cien, ktorý nám hrozí,
nebude taký prudký,“ konštatoval Ján
Prílepok, primátor mesta.
Obyvateľom na vratkách za 5 rokov
poslali naspäť viac ako 1 milión eur
Výroba dolnokubínskeho tepla je už
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roky diverzifikovaná. Až 80 % sa vyrába zo slovenskej biomasy a len na 20 %
potrebujeme ešte zemný plyn. „Tento
a podobné kroky zabezpečujú to, že
Dolnokubínčania dostávajú kvalitnú
a stabilnú službu za primeranú cenu.
Dôkazom toho je aj fakt, že za posledných päť rokov sa na vratkách obyvateľom podarilo poslať naspäť viac ako
1 milión eur,“ konštatoval primátor
s tým, že primárnym cieľom nie je dosahovanie zisku, ale poskytovanie dobrej
služby za dobrú cenu. Podľa slov Michala Kaliňáka, riaditeľa kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS),
práve tepláreň svojou aktivitou dáva
obyvateľom dôvod, aby sa neodpájali
a boli súčasťou silnej mestskej firmy.
Na Slovensku je podobných firiem v rukách miest iba 40 z takmer 250. „Ukazuje sa, že je dobré, ak má mesto dosah na
kvalitu a rozsah služby. Táto investícia
musí zároveň byť signálom aj pre ministerstvá, aby v novom programovacom
období nastavovali eurofondové výzvy
tak, ako práve túto,“ dodal M. Kaliňák.
Martin Buzna, mesto Dolný Kubín
Naskenujte kód a pozrite si
priebeh rekonštrukčných
prác na Bysterci.

foto: redakcia

TEHOS rekonštruuje tepelnú sústavu
na Bysterci za približne 1,8 milióna eur

Mesto pripravuje
dražbu nového stavebného pozemku
na Brezovci
Mesto Dolný Kubín predalo ešte v roku
2018 formou dražby 16 stavebných pozemkov s inžinierskymi sieťami pre plánovanú výstavbu rodinných domov na
sídlisku Brezovec v lokalite Vyšné hony.
Po štyroch rokoch sa nová ulica nad ZŠ
Petra Škrabáka zmenila na nepoznanie.
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Vyrástli na nej prvé rodinné domy,
dostala názov po Michalovi Miloslavovi Hodžovi a postupne sa na nej
dokončuje potrebná infraštruktúra.
„Mesto koná ako zodpovedný developer. Nepredáva ľudom pozemok niekde
na lúke s tým, že ich potom nechá napospas riešeniu infraštruktúry, cesty,
chodníkov či osvetlenia. Práve naopak.
Obyvatelia, ktorí si tieto pozemky v minulosti zakúpili, dostávajú v ich cene
kompletnú infraštruktúru a práve tú teraz realizujeme,“ vysvetlil primátor Ján
Prílepok.
Infraštruktúru majú v cene pozemkov
Dolnokubínska samospráva začala so
zemnými prácami na prístupovej komunikácii k novovznikajúcej ulici už
v roku 2018. Vystavala oporný múr, dokončila rozvody elektrickej siete a dažďovej kanalizácie i osadila nové kanalizačné šachty. V rokoch 2018 a 2019 do
lokality investovala takmer 250-tisíc
eur. „Všetky tieto náklady si v kúpnej
cene pozemkov platia práve obyvatelia
tejto lokality. Nie je teda potrebné, aby
sa všetci Dolnokubínčania museli skladať na vznik novej ulice. Usporiadaním
daných pozemkov a priľahlých častí sa
nám vytvoril ešte jeden súvislý pozemok, s ktorým sa pôvodne nepočítalo

na výstavbu rodinného domu. Preto
sme sa k nemu rozhodli ešte dobudovať všetky inžinierske siete. Je veľmi
zaujímavý, nachádza sa nad oporným
múrom a sú z neho prekrásne výhľady,“
ozrejmil Ján Prílepok.
Nad oporným múrom
Novovzniknutý stavebný pozemok na
ulici Michala Miloslava Hodžu má 787
metrov štvorcových a nachádza sa priamo nad oporným múrom prístupovej
komunikácie. Jeho asymetrický tvar
vznikol tým, že si mesto nechalo trojmetrový pás okolo múru pre jeho budúcu údržbu. Stavebná parcela má všetky
inžinierske siete a mesto ju bude predávať formou dražby do konca tohto roka.
„Keďže sa jedná o jeden jediný pozemok v tejto lokalite, predaj budeme
realizovať formou dražby. Chceme tak
pre Dolnokubínčanov získať čo najlepšie prostriedky a opäť ich investovať do
infraštruktúry. Je to najspravodlivejšie
a najpreukázateľnejšie voči obyvateľom. Kto bude mať záujem, môže sa
dražby zúčastniť, bude verejne prístupná,“ objasnil Ján Prílepok. „V apríli 2022
sme začali s realizáciou vodovodnej,
kanalizačnej a elektrickej prípojky k stavebnému pozemku nad oporným múrom, ktorý má byť predmetom dražby.
Aktuálne sa realizujú práce na dokončení výstavby prístupovej cesty do lokality IBV Brezovec, vrátane dvoch vetiev
prístupových ciest k radovým garážam.
Súčasne prebieha výstavba chodníka
a dokončovanie rozvodov verejného
osvetlenia. Dostavbou uvedených inžinierskych sietí sa uzavrie výstavba plánovanej verejnej infraštruktúry pre IBV
Brezovec, ktorá skvalitní podmienky
bývania v tejto oblasti. Náklady na realizáciu prebiehajúcich prác sú viac ako
560-tisíc eur,“ doplnil Jaroslav Láštic,
vedúci odboru právneho a riadenia projektov MsÚ DK.

miest, kde vôbec môžete stavať rodinný dom. Má dostupnosť sietí, dobrú
dostupnosť do mesta, krásne výhľady
a je tam pokoj. Podľa môjho názoru je
to najlepšia lokalita, čo sa, samozrejme,
premieta do výšky ceny pozemku. Napríklad v poslednom období sa na Vyšných honoch predal pozemok v sume
168 eur za meter štvorcový. Disponoval
stavebným povolením, všetkými sieťami a bolo možné na ňom okamžite stavať. Takže preto bola tá cena taká vysoká,“ vysvetlil riaditeľ realitnej kancelárie
FINREA Radoslav Kováčik. Záujemcovia
o kúpu daného pozemku nájdu všetky
informácie o parcele a dražbe na internetovej stránke www.vysnehony.sk.
text a foto: redakcia
Detailnejšie pohľady na
stavebný pozemok
v reportáži TVDK.

Kto prihodí viac
Náklady sa premietnu aj do ceny pozemku. Výška najnižšieho podania pri
jeho dražbe sa môže pohybovať na
úrovni okolo 120 eur za meter štvorcový. „S pozemkami je to dnes až tragické,
prakticky nie sú. Aktuálne je v ponuke
priamo v Dolnom Kubíne jeden pozemok na Brezovci v cene okolo 110 eur
za meter štvorcový. Lokalita Vyšné hony
je jedna z najlepších spolu s oblasťou
Ožnica. Sú najvyhľadávanejšie. Priamo
v Dolnom Kubíne je to jedno z mála
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Petíciou chcú priniesť
pokoj na Kubínsku hoľu
Ešte pred začiatkom prázdnin zasadlo mestské zastupiteľstvo, aby rokovalo aj
o predloženej petícii, ktorá sa týka prijatia všeobecne záväzného nariadenia na zachovanie pokoja v rekreačnej oblasti Kubínska hoľa.

foto: redakcia
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Petícia obsahuje 1130 podpisov, z čoho 807 podpísaných
uviedlo trvalý pobyt v Dolnom Kubíne. „Petícia má 113 petičných hárkov. Podpisy sme až tak nekontrolovali, pretože
stačili 2, aby bola petícia prijatá. Kontrolovali sme formálne
náležitosti, aby mohla byť prešetrovaná. Museli sme vyhodnotiť formálnu náležitosť petície, ako aj či ide o verejný záujem, čo teda ide. Nakoľko iba poslanci môžu, resp. nemôžu
prijať VZN, petíciou sa musí zaoberať mestské zastupiteľstvo,“ vysvetlil Tomáš Chovanec z útvaru hlavného kontrolóra mesta Dolný Kubín.
Chcú, aby sa rešpektovali pravidlá
Podnet bol prijatý na základe častého hluku, svetelného smogu a narúšania nočného pokoja v rekreačnej oblasti. Petičiari
svojím podpisom žiadajú stanovenie pravidiel, ktoré by zaručovali ochranu pred nevhodným správaním a dodržiavanie
nočného pokoja. Zároveň chcú, aby majitelia nehnuteľností
niesli zodpovednosť za porušenie týchto pravidiel. „Prakticky
90 % až 95 % hostí sa správa tak, ako sa má. Zvyšok hostí však
príde robiť neporiadok a hluk. Jedná sa o ľudí, ktorí ani nie sú
z Dolného Kubína. Sú to Bratislavčania, Košičania, Nitrania,
ľudia z celého Slovenska, ktorí sa prídu vyblázniť na Kubínsku
hoľu. Potom sa vrátia nazad do svojho mesta, kde sú ticho
a dodržiavajú poriadok. Nechceme pre Kubínsku hoľu nijaké
obmedzenia, aby tam ľudia nemohli chodiť. Nech chodia, ale
nech sa správajú tak, ako by sa mali správať,“ uviedol autor
petície Gustáv Majdiš. Zákon definuje nočný pokoj od 22.00
do 06:00 hodiny. Podľa poslancov je ale prirodzené, že komfort vlastníkov nehnuteľností je v istej miere narušený, vzhľadom na to, že ide o rekreačnú a nie obytnú zónu.

www.dolnykubin.sk

Kubínska hoľa stráca rekreačnú hodnotu
„Viem, hluk najviac ruší obyvateľov, ktorí tam bývajú. Toto je
zásadný problém. Bohužiaľ, je to daň za to, že sa niekto trvalo nasťahuje do chatárskej oblasti. Treba si povedať, že tam
vzniklo mnoho čiernych stavieb, ktoré nespĺňajú parametre
rekreačných chát, skôr parametre obrovských víl,“ argumentoval poslanec Michal Smolka. „Mesto má taktiež pozemky
na Kubínskej holi. Dodnes na nich nebola postavená jediná
chata. Takto nevyzerá rekreačná oblasť. Na pár sto metroch
štvorcových pozemkov je domček vedľa domčeka. To nie je
rekreácia,“ doplnil primátor mesta Ján Prílepok. „Skutočne tam trvalo nebýva nikto. My všetci máme trvalé bydliská
v rámci Dolného Kubína. To, že sa rekreujeme takmer 365 dní
v roku, to je naša vec. 99 % sťažností na hluk a nedodržiavanie poriadku je cez víkend. Vtedy by sme sa tak či tak išli
rekreovať ako každý,“ poznamenal Gustáv Majdiš.
Vypracovať musia 3 dokumenty
Mestské zastupiteľstvo vzalo petíciu na vedomie. Hlavný kontrolór má vypracovať analytickú správu o vlastníckych pomeroch signatárov petície k nehnuteľnostiam na Kubínskej holi.
Zároveň poslanci poverili primátora mesta, aby vypracoval
návrh nového všeobecného záväzného nariadenia. „Napokon mestské zastupiteľstvo odporúča náčelníkovi mestskej
polície, aby vypracoval štruktúru priestupkov v danej lokalite
pri porušovaní nočného pokoja. „Tieto 3 dokumenty sa následne predložia poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí
rozhodnú, či vôbec VZN príjmu alebo nie. No najskôr sa musí
vypracovať a potom prijať,“ ozrejmil Tomáš Chovanec.
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Poslanci sa zaoberali petíciami
o volebných obvodoch
V pondelok 18. júla počas mimoriadneho rokovania mestského
zastupiteľstva poslanci diskutovali o príprave volieb do orgánov dolnokubínskej samosprávy. Zaoberali sa aj tromi petíciami, v ktorých občania žiadali o vytvorenie nových volebných
obvodov na Malom Bysterci, v Beňovej Lehote a na Mokradi.
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Momentálne je v meste 5 volebných obvodov a 19 poslancov. Podľa Zákona o obecnom zriadení spadá Dolný Kubín, vzhľadom na počet obyvateľov, do kategórie s počtom
poslancov od 13 až do 19. V petícii vyzbieral Malý Bysterec
131 a Beňova Lehota 68 podpisov.
„Touto petíciou chceme dosiahnuť, aby sme mali svojho
poslanca z našej mestskej časti, z Malého Bysterca, aby hájil
naše záujmy. Dovolím si tvrdiť, že aj keď je mestská časť Malý
Bysterec otváracia brána na Kubínsku hoľu, je dosť zanedbaná vo viacerých oblastiach,“ vyjadril sa autor petície Martin
Fačko.
Poslanci za danú oblasť s petíciou nesúhlasia
Volebný obvod číslo 5, teda mestské časti Veľký a Malý Bysterec spolu s Beňovou Lehotou, má doposiaľ 7 poslancov. Tí sa
zhodli, že rozšírenie volebného obvodu o ďalšieho poslanca
nie je potrebné. „Navodzuje sa dojem, akoby niektoré časti
nemali zastúpenie a občania z týchto oblastí neboli vypočutí.
Za danú lokalitu pôsobia traja poslanci. Nerozumiem obavám, že by sme nemali dostatočnú silu hlasu v rámci mestského zastupiteľstva,“ oponoval poslanec Michal Smolka.
„Dostávame podnety od občanov i poslancov, predkladáme
tieto požiadavky ďalej mestu. Diskutujeme vecne a odborne.
Zúčastnil som sa na rokovaní výboru Beňova Lehota. Stretnutie bolo naozaj veľmi konštruktívne. Každý dobrý nápad podporím a budem súčinný,“ doplnil poslanec Peter Jonák.
Kubínska hoľa ako záujmová lokalita
Petičiari argumentujú aj tým, že Beňova Lehota mala svoje
zastúpenie v mestskom zastupiteľstve i v minulosti pri menšom počte obyvateľov a tiež pri menšej dopravnej a ekologickej zaťaženosti. Dôraz kladú na to, že je najexponovanejšou
časťou mesta v rámci dopravy a cestovného ruchu, a to nielen v zimnom období. Apelovali tiež na výber daní z ubytovania a nehnuteľností, ktoré prúdia do rozpočtu mesta. „Sú
také závažné časti, ako je napríklad kataster Beňova Lehota

a Kubínska hoľa, ktorý je väčší ako celý Veľký Bysterec, a nerieši sa. Hektáre sú jedno z kritérií. Ak si vezmeme za kritérium
počet obyvateľov, plne s vami súhlasím. Ale zamerajme sa na
záujmovú lokalitu,“ povedal poslanec Michal Lavrík. „Poslanec, ktorý je nadšený pre svoju prácu, nech je napríklad aj
z Kňažej a bude mať na starosti Malý Bysterec, ak je to človek,
ktorému záleží na tomto meste a bude sa pozerať naň globálne ako na celok, dokáže zároveň dbať prioritne aj na svoj
volebný obvod. Ak to zvládať nebude, vzdá sa mandátu a určí
sa namiesto neho niekto iný,“ argumentoval Michal Smolka.
Trápi ich prašnosť a hluk z priemyselnej zóny
Z predkladaných petícií mala najviac podpisov mestská časť
Mokraď s počtom 141. V nej zdôraznili, že aj keď Mokraď
nemá početný potenciál miestnych obyvateľov, má nárok
mať samostatného poslanca. „Problémy nepribudli v samotnej obci, ktorá je malá, ale v priemyselnej zóne. Súvisia
s pohybom áut, cyklistov, chodcov a následným parkovaním.
Druhá časť priemyselnej zóny je pri súčasných technických
službách alebo pri podnikoch Klauke a Scame. Trápi nás hluk
a svetelný smog,“ poznamenala Agnesa Drímalová, členka
výboru Mokraď. „O Mokradi hovoríme nielen z pohľadu počtu
obyvateľov, ale najmä počtu zamestnancov v priemyselnom
parku. To isté môžeme povedať o Beňovej Lehote, v lokalite
Kubínska hoľa je dedina. Ak si Mokraď a Beňova Lehota nezaslúžia svojho poslanca, lebo nemajú dostatočný počet obyvateľov, tak si samostatného poslanca, ktorý by sa staral len
o túto problematiku, zaslúži priemyselný park s Kubínskou
hoľou,“ navrhol poslanec Ján Briestenský.
Petíciám chýbali hlasy poslancov
„Mesto Dolný Kubín má podľa svojho počtu obyvateľov možnosť vybrať si počet poslancov, ktorí ho budú zastupovať. Nie
podľa hektárov, nie podľa rôznych iných parametrov, ale jednoducho len podľa počtu obyvateľov. Keď tento počet vydelíte počtom mandátov, zistíte, koľko obyvateľov si má vybrať
jedného svojho zástupcu. Áno, zákon to zrejme umožňuje
urobiť aj inak. Či to však zákonodarca ponímal tak, že v zastupiteľstve majú byť poslanci s rôznou váhou mandátu, to
skutočne neviem,“ vyjadril sa primátor Dolného Kubína Ján
Prílepok. Poslanci napokon rozhodli, že počet volebných obvodov a poslancov zostáva rovnaký ako pred štyrmi rokmi.
Predkladaný návrh podporilo 6 poslancov, 8 bolo proti a traja
sa hlasovania zdržali. Komunálne voľby sa budú konať 29. októbra. Prvýkrát budú spojené s voľbami do VÚC.
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Technické služby grafikami
vzdelávajú o triedení odpadu
Technické služby vypracovali novú grafiku nálepiek s popisom, ktorá upozorňuje, do akej nádoby
daný odpad patrí. Takýmto spôsob chcú verejnosť vzdelávať v oblasti odpadového hospodárstva
a motivovať k separovaniu.
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Primárne apelujú, aby vhadzovaný
odpad neobsahoval materiál, ktorý
patrí do inej nádoby. „Najdôležitejšie
je uvedomiť si, že do komunálneho odpadu patria tie veci, ktoré sa už nedajú
racionálnym spôsobom roztriediť. Na
grafikách je to veľmi logicky vyznačené,
aj čo sa týka plastov alebo skla. Matéria
nesmie byť znečistená cudzími látkami.
Ak sú napríklad umelé kvety zasadrované v nejakej podložke, už to patrí
do komunálu, nie do plastov,“ vysvetlil
konateľ Technických služieb DK, s. r. o.,
Pavol Heško.
Separovať sa má aj na cintorínoch
Na nálepkách je vyznačené, aký odpad do jednotlivých nádob patrí a aký
naopak nie. Takto chcú zabrániť jeho
kontaminácii. Vhadzovaný odpad sa
má oddeliť od iných látok, ktoré by
narušili proces recyklácie. Nádoby na
biologický odpad sa nachádzajú aj na
cintorínoch, kde je taktiež dôležité dbať
na správne triedenie. „Samozrejme, aj
na nádoby určené na bioodpad sme
vytvorili samostatnú nálepku, aby si
ľudia uvedomili, že ak je nejaká nádoba so zeminou, treba ju vysypať do bioodpadu a nádobu vyhodiť do plastov.
Pravdaže, ak to nie je extrémne znečistené,“ ozrejmil Pavol Heško.

www.dolnykubin.sk

Vhadzovaný odpad musí byť čo najviac čistý, triedia ho ručne
Do nádob na biologický odpad okrem
iného patrí aj biologicky rozložiteľný
a kuchynský odpad. Ten ale nesmie byť
v igelitových vreckách a taškách. „Čo
sa týka hnedých nádob na biologicky
rozložiteľný odpad, aj tu sme zmenili
grafiku, a to z dôvodu, že legislatíva si
vyžiadala, aby sme zbierali okrem klasického biologicky rozložiteľného odpadu z domácností, akým boli šupky,
rastliny, hlina a podobne, aj kuchynský
odpad charakteru mäso, omáčky a iné.
Toto všetko je znázornené na novej nálepke. Chcem poprosiť občanov, aby si
dávali pozor na to, čo všetko tam nepatrí. Do nádoby nepatrí ani materiál,
ktorý je znečistený potravinou alebo je
zaplesnený. Musí to byť čo najviac čisté. Potraviny, ktoré sú po záruke, treba
rozbaliť a roztriediť,“ zdôraznil Pavol
Heško.
V nádobách nachádzajú aj veci, ktoré
tam nepatria
Počas spracúvania odpadu pracovníci
nachádzajú v nádobách aj odpad, ktorý
je znečistený alebo tam nepatrí. Podľa technických služieb sa takto znižuje
produktivita práce a zvyšujú náklady.
„Bohužiaľ, dennodenne sa stretávame
s tým, že v nádobách na separovaný
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zber, vrátane biologicky rozložiteľného
odpadu, sa nachádzajú predmety, ktoré tam absolútne nepatria. Aj čo sa týka
druhu alebo množstva. Zvyknú nám
tam dávať aj stavebný alebo znečistený
odpad, v plastoch sú použité hygienické veci. To je niečo, čo tam naozaj nepatrí,“ zdôraznil Pavol Heško. Čím väčšie množstvo separovaného odpadu sa
vyzbiera, tým menej odpadu končí na
skládkach a mesto takto šetrí náklady
na zber komunálneho odpadu.
redakcia

V SOŠ polytechnickej v Kňažej vrcholí
rekonštrukcia dielní
Od júna minulého roka stavebný podnik
z Námestova komplexne rekonštruuje
dielne na SOŠ polytechnickej v Kňažej.
V stredu 20. júla sa o tom prišla presvedčiť aj županka Erika Jurinová. Strojnícke
dielne slúžia na odborný výcvik. Práce by
mali trvať do konca letných prázdnin.

I

„Dielne boli rekonštruované v rámci
projektu IROP, ktorého cieľom bola
podpora odborného vzdelávania. Pô-

vodný náklad na rekonštrukciu budovy
bol v sume 800 000 eur a 400 000 eur na
nákup zariadení. Investícia musela byť
ale navýšená o približne 200 000 eur na
rekonštrukciu elektrorozvodov. Dorábali sme aj drobné technické veci, ktoré
v pôvodných projektoch neboli riešené.
Predpokladáme, že do konca augusta
by tieto dielne mali byť skolaudované
a od septembra by sme mohli začať
učiť,“ vysvetlila riaditeľka SOŠ polytechnickej Kňažia, Adriana Bellová.
Žiaci budú pracovať s najmodernejšou technikou
V rámci stavebných úprav zrekonštruovali 4 samostatné dielne spolu s učebňami na poschodiach vrátane kotolne,
kde došlo k výmene ústredného kúrenia. Budova má novú fasádu, elektroinštaláciu, izoláciu strechy a je zateplená.

ŽSK zrekonštruoval
cestu na Mokradi,
v Jasenovej
i na Gäceli
Správa ciest Žilinského samosprávneho
kraja (ŽSK) v auguste na Orave realizovala obnovu a rekonštrukciu povrchov
viacerých ciest II. a III. triedy. Priamo
v Dolnom Kubíne sa opravy dotkli miestnych komunikácií na uliciach Nábrežie
Oravy a M. R. Štefánika.
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„V rámci Dolného Kubína prebehli
cestné práce na menšom úseku
pod železničným mostom na ulici
M. R. Štefánika a pristúpilo sa aj k súvislej rekonštrukcii cesty v mestskej časti
Mokraď v dĺžke 1 400 metrov. Odfrézoval sa pôvodný povrch a bola položená nová asfaltová vrstva. Realizáciou
spomínaných prác predĺžime životnosť
konštrukcie vozovky a vďaka zlepšeniu

Na začiatku školského roka budú žiakov čakať aj najmodernejšie výučbové
zariadenia. „V rámci nového vybavenia
nakupujeme výučbové panely pre mechatronikov. Pre programátorov bude
všetko zabezpečené prostredníctvom
simulátorov. To, čo si žiaci pripravia, si
budú môcť vyskúšať na reálnych strojoch. Veríme, že konečne dobehneme
reálnu prax,“ doplnila Adriana Bellová.

naozaj potrebná. Okrem nej plánuje aj
ďalšiu rekonštrukciu školy v Námestove. „Chceli by sme zatepliť celú budovu
Spojenej školy obchodu a služieb v Námestove. Máme pripravenú dokumentáciu a čakáme na schválenie. Budeme
dúfať, že sa nám to podarí,“ povedala
Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.
text a foto: redakcia

Investícia už bola potrebná
Po rekonštrukcii nových sociálnych zariadení nasleduje dokončenie priestorov šatní. Celá strojárska časť má nové
podlahy, dvere aj okná. Škola na financie čakala od roku 2015. Takto chce
zvýšiť kvalitu vzdelávania a motiváciu
žiakov učiť sa. Žilinský samosprávny
kraj (ŽSK), ako zriaďovateľ školy, zhodnotil, že investícia do jej priestorov bola
stavebno-technického stavu v daných
úsekoch sa zvýši bezpečnosť účastníkov cestnej premávky,“ ozrejmila hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.
Cesty opravovali aj v blízkom okolí
Z Dolného Kubína sa mechanizmy presunuli do Oravskej Poruby na Gäceľ
a tiež do Jasenovej. Aj tu odfrézovali
poškodenú vrstvu vozovky a nahradili
ju novým asfaltovým povrchom. „Zhotoviteľská firma postupovala priebežne. V prvej polovici augusta boli ukončené práce na Gäceli v Oravskej Porube
v dĺžke 530 metrov a v Jasenovej v dĺžke
353 metrov. Tu došlo k odfrézovaniu
existujúcej obrusnej vrstvy a zosilneniu
i oprave povrchu vozovky. V druhej polovici augusta pokračovali práce na zosilnení povrchu cesty v Novoti, Zuberci
a Vitanovej,“ doplnila Eva Lacová.

výdavkov ŽSK. Ten do opráv cestnej
infraštruktúry investoval od roku 2018
viac ako 29 miliónov eur. „Je potrebné
mať na zreteli, že Žilinský kraj je dôležitou križovatkou celoeurópskeho významu. Cesty, ako aj mostné objekty,
opravujeme priebežne a pravidelne
naprieč všetkými regiónmi. Verím, že
opravy vozoviek II. a III. triedy prispejú
k bezproblémovej doprave, ale aj k hospodárskemu rastu a spokojnosti obyvateľov a návštevníkov kraja,“ dodala
predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
text a foto: redakcia

Žilinský kraj ako križovatka celoeurópskeho významu
Rekonštrukcie ciest sú financované zo
schváleného rozpočtu kapitálových
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Dolný Kubín súťaží o Lidl Čistinku
Mesto Dolný Kubín sa opäť zapojilo do ďalšej súťaže. Tentokrát zabojuje o mestský
park od spoločnosti Lidl s názvom Čistinka, ktorý bude tvorený zo štyroch prepojených modulov. Zahlasovať zaň môžete aj vy.

foto: cistinka.lidl.sk

I

„Bude sa tam nachádzať hracia plocha pre najmenších,
grilovací modul s ohniskom a posedením v altánku, workoutová zóna a aj multifunkčné ihrisko,“ povedala Michaela
Porvichová, vedúca kancelárie primátora. Moduly je možné variabilne usporiadať vzhľadom na pozemok a lokalitu.
Zašportovať si bude možné počas basketbalu, futbalu, volejbalu alebo stolného tenisu. Prihlásené mestá, ktoré sa
zapojili do projektu, sú rozdelené do piatich kategórií na základe počtu obyvateľov. V každej kategórii zvíťazí jedno mesto
s najvyšším počtom hlasov. V týchto dňoch Dolný Kubín vo
svojej kategórii dominuje na prvom mieste.

Nový spôsob hlasovania
„Veľkou zmenou v tomto projekte je spôsob hlasovania. Hlasovať môžu len zákazníci, ktorí v priebehu súťaže nakúpia
tovar v tejto obchodnej sieti. Preto chceme poprosiť našich
obyvateľov, ktorí tam nakupujú, aby si pri pokladni nezabudli
vziať kartičku so špeciálnym kódom a podporili nás na stránke www.lidl.sk/cistinka,“ vysvetlila Michaela Porvichová. Nákup zo spoločnosti Lidl musí byť v hodnote minimálne 20 eur.
Za každý takýto nákup zákazníci obdržia jednu hlasovaciu
kartičku. Získaný kód treba zadať na webovú stránku, ako aj
mesto, za ktoré hlasujete. Záujem o mestský park prejavilo
92 lokalít. „Sme veľmi radi, že v tejto náročnej dobe máme
možnosť zveľaďovať naše mesto aj vďaka rôznym projektom.
Je to pre nás opäť veľká príležitosť,“ doplnila M. Porvichová.
Mestský park chcú umiestniť na Mokraď
V prípade výhry plánuje vedenie mesta umiestniť park do
mestskej časti Mokraď v blízkosti vlakovej zastávky, kde
odkúpilo pozemky od Železníc Slovenskej republiky. Dolný
Kubín v minulosti takýmto spôsobom získal aj ihrisko Žihadielko. Lidl Čistinka má byť v porovnaní s ním viac ako dvojnásobne väčšia. V rámci Žilinského kraja naše mesto taktiež
ako jediné vyhralo K Park, ktorý je aktuálne vo výstavbe. Súťaž o Lidl Čistinku bude trvať do 25. septembra.
redakcia
Po naskenovaní kódu sa môžete pozrieť
na videovizualizáciu Lidl Čistinky.

www.dolnykubin.sk
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Občianske združenie Konzultačné a informačné centrum EDUKOS so sídlom v Dolnom Kubíne
získalo finančnú podporu Ministerstva spravodlivosti SR na projekt „Vpred" v rámci dotačného
programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie
všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie - LP 2022.

I

V rámci projektu zrealizovali v spolupráci so Základnou školou Petra
Škrabáka v meste Dolný Kubín a s odborníkmi z Odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR besedu
zameranú na kyberšikanu, ktorej sa
zúčastnilo 44 detí 8. ročníkov ZŠ. Preventisti formou besedy s následným
dialógom, praktickými príkladmi, pripravenej videoprezentácie a modelovej situácie žiakom priblížili tematiku
kyberšikanovania a jej individuálne aj
sociálne dôsledky tak na strane obete
ako aj agresora a tiež z pohľadu trestného zákona.
Zorganizovali i koncert pod názvom
„Noty inakosti“ zameraný na spoznávanie iných kultúr a etnických odlišností
v hudbe, na hľadanie hudobných prienikov a vzájomnej inšpirácie hudobníkov, spevákov a muzikantov žijúcich
v meste Dolný Kubín.
Preložili desaťdielnu filmovú sériu
"Uväznené národy" od Dr. Baz Dreisinger. Filmy sú komplexnou analýzou
problematiky väzenstva, poukazujú na
jeho systémové, principiálne nedostatky a z toho vyplývajúcu dysfunkčnosť
vo vzťahu k štátu, k spoločnosti, ale

www.dolnykubin.sk

hlavne k samotným páchateľom a obetiam trestných činov.
V rámci projektu tiež prebehol jeden
z dvoch pripravovaných sociálno-psychologických výcvikov v Žiline s programom určeným pre osoby podmienečne
odsúdené na alternatívny trest, a to
s podmienkou absolvovania resocializačného programu.
V prázdninovom období spustili gitarový krúžok zameraný na zvládnutie amatérskeho hrania na hudobný nástroj
- gitaru, podporujúcu pravidelnosť, ctižiadosť, rozvoj a nadanie jednotlivca.
V rámci projektu tiež priebežne poskytujú psychologické a sociálne poradenstvo pre osoby po návrate z výkonu
trestu, ale tiež rôzne voľnočasové aktivity pre deti a rodiny ohrozené sociálnym vylúčením.
Iveta Fedorová, EDUKOS D. Kubín
V rámci ďalšieho projektu
"Spolu dokážeme viac"
EDUKOS okrem iného
zrevitalizoval aj záhradu
denného centra.
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Vo voliére v Parku
Martina Kukučína
pribudol biely páv
V pávej voliére v Parku Martina Kukučína pribudol nový druh. Ide o dospelého
samčeka bieleho páva. Okrem neho je vo
voliére 10 ďalších dospelých pávov.

I

„Mali sme tu dva druhy, konkrétne
páva korunkatého, škoricového kohúta, ktorého zakúpilo vedenie mesta
a páva modrého, o ktorého sa od začiatku staralo centrum voľného času
Domček. Na základe toho, že sa podarilo odchovať aj potomkov, vedenie mesta rozhodlo, že by sme mohli ešte viac
zatraktívniť voliéru, a tak sme zakúpili
bieleho páva. Najprv sme však museli
odpredať nadbytočné kusy. Dospelý,
statný samec, si dokázal spraviť svoj
hierarchický poriadok vo voliére a teraz
je už úplne všetko v poriadku,“ vyjadril
sa Jozef Macík, správca pávej voliéry.
Tento zriedkavý druh páva pôvodne
pochádza z Indie a do Európy sa dostal
v osemnástom storočí. Typický bol najmä pre vyššiu spoločenskú triedu.

foto: EDUKOS DK

EDUKOS uspel na ministerstve
s projektom Vpred

Páv môže čoskoro zhodiť chvost
„Od verejnosti mám veľmi peknú spätnú väzbu. Každý nový prírastok chváli
a chce vidieť bieleho páva, ako rozťahuje chvost. Pokiaľ majú možnosť, nech
sa ešte radšej dobre vynadívajú, lebo
o chvíľku to skončí,“ povedal Jozef Macík. Po reprodukcii, počas vrcholiaceho
leta, nastáva doba zhadzovania pier.
Nový chvost pávovi dorastie v priebehu
pár mesiacov. „Mladý samček pohlavne
dospieva až v treťom roku života. Vtedy má už prvý chvostík. Z roka na rok

je väčší a väčší. Onedlho, keď bude vo
voliére veľa pierok, vieme, že skončilo
obdobie toku. Teraz sa bude čakať len
na samičky. Snažím sa ich v zimnom
období kŕmiť dosť často, aby mali dostatok potravy, a to hlavne tukovej. Prostredníctvom tukovej zrnoviny, akou
je slnečnica i kukurica, bez problémov
prečkajú zimu. Zavše im donesiem tvaroh či jogurt, to je pre nich niečo úžasné. Hlavne pre tých mladých, keďže sa
im tvorí kostra,“ vysvetlil Jozef Macík.
Spoločne s pávmi žijú aj morské pra-

siatka, ktoré chránia vtáky pred inými
hlodavcami či predátormi.

Lenka z Dolného
Kubína oslávila
druhé narodeniny

vďačná všetkým, čo mi vyšli v ústrety,
napríklad aj sociálnym taxíkom, ale
celkovo aj pani Matkulčíkovej a pánovi
primátorovi. Ďakujem všetkým dobrým
ľuďom za finančnú zbierku, ktorú použijem na zdravotnú pomôcku, aby som
bola sebestačnejšia a mohla sa na tréningy a do nemocnice pohybovať sama,
bez pomoci kamarátov, rodiny, maminy
a iných asistentov,“ poďakovala Lenka
Šestáková.

ví a ďalej so mnou spolupracujú. Vďaka
nim môžem podávať takéto výkony.
Samozrejme, vďaka patrí aj celej rodine
a mamine, ktorá ma na každý tréning
vozí aj odváža.“ Lenku v minulosti podporili aj dolnokubínski športovci počas
podujatia Benefičné angličáky. Výťažok
bol venovaný na pobyt v Národnom rehabilitačnom centre.

V lete ubehlo 13 rokov, odkedy je Lenka
Šestáková z Dolného Kubína kvôli autonehode pripútaná k vozíčku. Ako sama
hovorí, tento deň oslavuje ako druhé
narodenie. Pri tejto príležitosti ju na
mestskom úrade okrem torty čakal aj
1 000 eurový šek, ktorý plánuje využiť na
kompenzačné pomôcky.
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Finančný príspevok, výťažok z burzy
starých vecí, jej odovzdala Gabriela
Matkulčíková. „Veľmi ma to potešilo.
Mala som krásny deň. Nečakala som
také privítanie. Veru tak, 16. októbra
bude 13 rokov, ako som na vozíku. Som

MS SČK Kňažia
pozýva do svojich
radov nových členov
Spolok Slovenského Červeného kríža má
na Kňažej už dlhoročnú tradíciu. Aj tento rok sa naši členovia stretli 17. júla na
výročnom zhromaždení, aby zhodnotili
činnosť a stanovili si úlohy na ďalší rok.

I

Vlasta Dúhová, predsedníčka Miestneho spolku SČK v Kňažej, pred-

text a foto: redakcia

text a foto: redakcia

Lenka vie, kadiaľ môže ísť a kadiaľ nie
„Dolný Kubín je bezbariérové mesto.
Nájdu sa aj nejaké výnimky, ale už
s maminou poznáme svoje chodníky, kadiaľ máme ísť, kadiaľ nie. Občas
máme problém, že autá stoja tam, kde
by nemali. Už štyri roky pravidelne cvičím v bezbariérovej posilňovni Maximus
Gym. Ďakujem chalanom, že sú trpezlistavila správu o jeho činnosti, v ktorej
vyzdvihla prácu celého MS, ale aj jednotlivých členov. Zvlášť sa poďakovala
ZŠ s MŠ Kňažia, kde sa pani učiteľky
spolu so žiakmi zapojili do projektu
s názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Naše členky tieto balíčky následne rozdali seniorom v Kňažej a tým, ktorí to najviac potrebujú.
Nezabudla ani na členky, ktoré sa dobrovoľne starajú o starých a chorých ľudí
vo svojom okolí. Náš miestny spolok
mal taktiež zastúpenie pri zabezpečení
zdravotnej služby pri návšteve Sv. Otca
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Františka. Spomenutí boli aj darcovia
krvi, medzi ktorých patrí Štefánia Uhričíková a Anton Oršuliak. „Aj keď sa naša
členská základňa v poslednom období rozrástla o pár nových členov, stále
apelujeme na obyvateľov mestskej časti, zvlášť na mladých ľudí, aby naše rady
rozšírili. Už len svojím členstvom chránime zdravie, život a ctíme si človeka,“
dodala na záver Vlasta Dúhová.
Vlasta Batunová, MS SČK Kňažia

www.tvdk.sk

Uplynulo 200 rokov od narodenia
viacerých štúrovcov
Na Sviatok svätého Cyrila a Metoda sa opäť stretli priaznivci Matice slovenskej (MS)
z celej Oravy a Liptova. Matičiari spolu s pozvanými hosťami vzdali hold tomuto sviatku
a zároveň si uctili Pamätník slovenského cyrilo-metodského kríža ekumenickej jednoty.

foto: redakcia
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„Každoročne sa počas Sviatku Cyrila a Metoda stretávame
na vyšnokubínskych skalkách pri kríži, pri ktorého stavbe
stáli kubínski matičiari. Žiaľ, počasie nám dnes nedovolilo
ísť až k nemu hore, tak sme sa stretli v mestskom kultúrnom stredisku. Pripomíname si tak tento významný deň. Je
to spoločná aktivita Liptákov a Oravcov, preto to aj voláme
stretnutie milovníkov národa slovenského z Liptova a Oravy,“
vyjadril sa podpredseda MS pre slovenské zahraničie a jazykovo zmiešané územia Marek Nemec.
Kríž na vyšnokubínskych skalkách má už 18 rokov
Slovenský cyrilo-metodský kríž stojí na vrchole Tupej skalky
od roku 2004. Reprezentuje ekumenizmus, národnú hrdosť
a vďačnosť k svätému Cyrilovi a Metodovi. „Slovenský dvojkríž, ktorý má slovenský znak, symbolizuje našu štátnosť,
svornosť a zjednotenie. My sme mu dali ešte jeden znak,
a to ekumenizmus, aby sa všetci, ktorí patria do kresťanského
spoločenstva, navzájom znášali, pomáhali si a nerobili medzi
sebou nevraživosť a zlobu,“ povedal Martin Zembjak, predseda Miestneho odboru Matice slovenskej.
Bol vyhlásený Rok odkazu štúrovcov
Pri príležitosti výročia mnohých osobností štúrovskej generácie Matica slovenská vyhlásila tento rok za Rok odkazu
štúrovcov. Približne pred 200 rokmi sa narodili napríklad
Ján Francisci-Rimavský, Ján Kalinčiak, Štefan Marko Daxner
alebo aj Peter Michal Bohúň. S výstavným projektom „Odkaz štúrovskej generácie“ Matica plánuje aj ďalšie osvetové
podujatia. „Štúrovská generácia je určite najvýznamnejšia,
lebo pôsobila na prelome čias, pri zániku feudálneho poriadku, ktorý sa snažila zrušiť a zaviesť nové demokratické pome-
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ry a stála v roku 1848 aj za iniciatívou Slovenského povstania.
Štúrovci boli nesmierne morálni ľudia. Boli tiež veľmi statoční, odvážni, cnostní a vzdelaní. Ovládali niekoľko jazykov
a viacerí študovali na univerzitách v Nemecku. Zoznámili sa
s dobovým pokrokom a myšlienkami slobody a bratstva. Prenášali ich do praktického života. Už v tej dobe aj Oravci, ktorí prispievali do Štúrových Národných novín, nehovorili len
o slobode slovenského národa, ale požadovali rovnoprávnosť pre všetky národy v Uhorsku, ba v celej Európe,“ vysvetlil
lexikograf Pavol Parenička.
Divadelná skupina MADOS z Liptovského Mikuláša si pripravila krátke predstavenie, počas ktorého vystúpil básnik Janko
Kráľ spolu s Jánom Rotaridesom. Kultúrny program doplnila aj Spevácka folklórna skupina Orava či prednes modlitby
v staroslovienčine.
redakcia

Schola Arvenzis mala doteraz
najväčší počet účastníkov
V Základnej umeleckej škole Petra Michala Bohúňa to záverečným koncertom neskončilo. Viac ako 80 účastníkov zo zahraničia i zo Slovenska absolvovalo od 11. do 17. júla vyučovanie
so skúsenými umelcami, aby zdokonalili svoje hudobné a interpretačné schopnosti. Medzinárodné majstrovské kurzy Schola
Arvenzis otvorili svoj 21. ročník.
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„Kurzy sme začali organizovať kvôli tomu, že pre našich
študentov je finančne veľmi náročné ísť do zahraničia za
kvalitnými pedagógmi. To, že sme na medzinárodnej súťaži
Talenty pre Európu získali mnoho kontaktov, nám následne
umožnilo pripravovať kurzy, na ktorých vyučujú poprední
slovenskí a európski pedagógovia. Takto sme dali možnosť
aj našim študentom rozvíjať sa pod záštitou skúsených učiteľov,“ vyjadril sa organizátor kurzov Leonard Vajdulák.

ré organizovala Slovenská filharmónia. My sme po revolúcii
začali ako prví a udržali sme kurzy až do dnešného dňa, čiže
21 rokov. Sú, čo sa týka počtu pedagógov a študentov, najväčšie na Slovensku,“ ozrejmil Leonard Vajdulák. Medzinárodné majstrovské kurzy Schola Arvenzis pripravila Základná
umelecká škola Petra Michala Bohúňa a Art Air Center.
text a foto: redakcia

Talent treba rozvíjať s pedagógom
Hudobných kurzov sa zúčastnilo dokopy 10 lektorov zo Španielska, Talianska, Izraela, Holandska, Poľska a Slovenska. Vyučovali hru na viole, violončele, organe, klavíri a operný spev.
Od stredy žiaci koncertovali pre verejnosť buď priamo v škole
alebo v mestskom úrade. Mladé talenty mali tiež priestor na
analýzu svojich výkonov s lektormi. „Cieľom našich kurzov
je zvýšenie profesionality žiakov a samozrejme, vystupovanie na pódiu. Bohužiaľ, počas štúdia na našich umeleckých
školách alebo aj stredných či vysokých hudobných školách,
majú žiaci problém mať dostatočný počet vystúpení. Úroveň
žiakov závisí vo veľkej miere aj od učiteľov. Žiaci sú veľmi
talentovaní. Niektorí už majú za sebou veľké medzinárodné
súťaže. Talent je u každého, ale rozvíjať ho musia spoločne
s pedagógom,“ povedal umelecký riaditeľ Jozef Koleman.
Účastníci svoje poznatky odprezentovali na mestskom úrade
počas záverečného koncertu, kde boli ocenení certifikátom.
Kurzy majú 21 rokov
Schola Arvenzis je jeden z najstarších hudobných kurzov na
Slovensku. Aj po dvoch dekádach záujem oň naďalej stúpa.
„Pred revolúciou boli veľmi známe kurzy v Piešťanoch, kto-

Kňažanských folkloristov
neodradil ani dážď
Pokovidový, šťastný 7. ročník tradičného podujatia od Kenez
po Kňažiu dopadol na výbornú.

pomiešaných rozprávok, ktoré sa vysypali do čarovného hrnca. Deti dostali deň pred samotným podujatím darček v podobe premietania druhého dielu rozprávky Spievaj. Kňažanci nám každoročne ukazujú, že keď sa spoja zapálení ľudia,
dobrá vec sa podarí bez ohľadu na počasie.

I

A to aj napriek intenzívnemu dažďu, ktorý nás trošku potrápil v poslednú júlovú sobotu. Organizátori z Občianskeho združenia Krpček však vymysleli mokru alternatívu.
V priestoroch hasičskej zbrojnice v Kňažej sa predstavilo dokopy deväť folklórnych zoskupení.

text a foto: Boris Hrudál

Medzi stálice tohto podujatia už tradične patrí heligonkár
Adam Skočík, Ľudová hudba pri ZUŠ Ivana Ballu, SFS Orava,
či detičky z DFS Kňažanček. Kto pravidelne navštevuje toto
podujatie vie, že sa na ňom každoročne objaví niekoľko nových tvárí. Tentoraz sa v úlohe nováčikov predstavili Heligonkár Lukáš Závoďančík a akordeonistka Barbora Janíková.
Nechýbala ani rozsiahla partia okolo Jána Beňuša FS Skalka
zo Bzín. Veselo bolo aj pri vystúpeniach FS Kňažan a FSK Rovienca z neďalekého Medzibrodia. Povedané slovami organizátorky Janky Greššovej: „Všetko z jednej farnosti.“
Bolo asi 19:00, keď sme sa z hasičskej zbrojnice presunuli
k amfiteátru pod vŕbami, kde na nás už čakal DJ Mark s diskotékou pod holým nebom. Celý tento folklórno-diskotékový
maratón odštartovalo divadlo Portál z Prešova s príbehom
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Z globálu do ilustrácií v Oravskej galérii
Koniec júna patril v Oravskej galérii dvom novým výstavám. Autorom
jednej z nich je umelec Michal Černušák, ktorý dlhodobo rozvíja líniu veľkoformátovej figuratívnej maľby v kombinácii akrylu, oleja a airbrushu.
Pod názvom „Globall“ umelec poukazuje na rôzne spoločenské témy.

foto: redakcia
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„Výstava sa nazýva tak preto, že reaguje na sociálne, globálne dianie. Na rôzne ekonomické problémy, ktoré nás
sužujú. Témy, ktoré spracovávam, odzrkadľujú, čo sa vo svete
aktuálne deje, čo sa nás bytostne dotýka. Ďalej to prepájam
aj s vnútornými obrazmi a so svojou víziou súčasného sveta
alebo tiež smerovania do budúcnosti, kam naša spoločnosť
speje,“ takto svoju tvorbu opísal umelec Michal Černušák.
Na svoje rozmerné plátna maliar prezentuje globálny svet
masmediálnych informácií, kapitálu, manipulácií, nemoci
mocných a ich kritické reflektovanie. V sérii sivých plátien
sa koncentruje na zobrazenie lídrov s reflektorovými očami.
Temná atmosféra sci-fi filmov je súčasťou urbánnych scén
v autorovom repertoári. Osobitnú kapitolu tvoria konzumné dovolenkové tlačenice a zábavy s grotesknými figúrkami
a hrami. „Pri obrazoch so svietiacimi očami sú figúry, ktoré
zobrazujú politikov alebo predstaviteľov inštitúcií, ktorí sa
nás snažia prostredníctvom médií manipulovať. Zobrazil
som aj plážové párty alebo veľké lyžovačky, ako je napríklad
russian skiing, kde poukazujem na ruskú enklávu lyžiarov

u nás v Tatrách. Inklinuje to k totemu, keď dav oslavuje celebritu alebo nejakého dídžeja, v zásade vždy tam hrozí nejaká katastrofa. Nikdy nevieme, či je to ohňostroj alebo bombový nálet nejakého napalmu. Takže nechávam na divákovi,
ako si tieto obrazy vyloží,“ povedal Michal Černušák.
Peter Uchnár cíti, že je stále potrebné maľovať
Návštevníci galérie presunuli neskôr svoju pozornosť do malej výstavnej siene. Maliar, grafik, ilustrátor a tvorca známok
Peter Uchnár tam odprezentoval výstavu „Ilustrácie“, kde
dominovali najmä diela z Veľkej knihy slovenských rozprávok
od Ľubomíra Feldeka. „Väčšinu závesných diel mám zo slovenských rozprávok kvôli tomu, že to je jedna z najväčších,
najviac ilustrovaných kníh, čo som vytvoril. Výstavu mám
doplnenú väčšími kolážami, ktoré boli vytvorené z malých
ilustrácií vsadených na veľké pozadie,“ ozrejmil umelec Peter Uchnár. Ten ilustroval už viac ako 50 kníh. Na výstave
prezentuje tvorbu z Feldekových rozprávok, Guliverových
ciest či Petra Pana. „Možno že môj názor je trošku posunutý,
ale posledných desať rokov sa obzerám po svetovom dianí
vo výtvarnom umení a závidím, aké zaujímavé veci sa robia
v maľbe. Keď tak rekapitulujem, hovorím si, že v čase, keď
som končil vysokú školu, svetové výtvarné umenie malo pred
sebou niekoľko temných, konceptuálnych desaťročí. Momentálne sa stále cítim byť maliarom a mám pocit, že je treba maľovať,“ vyjadril sa Peter Uchnár.
Výstavy sú v galérii dostupné do 9. októbra v pravidelných časových intervaloch, a to od utorka do nedele od desiatej do
sedemnástej hodiny.
redakcia
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Tohtoročné letné kurzy hudby
aj s Katkou Koščovou

vyšujú a berú ich ako kolegov. Je pre nás veľmi podstatné,
aby to boli ľudia s dobrým srdcom,“ povedala organizátorka
Tatiana Lorencová.

Od 10. do 15. júla sa študenti konzervatórií a vysokých škôl múzických umení na Srňacom v Dolnom Kubíne mohli zúčastniť
letnej školy hudby. Kurz bol dostupný absolventom a učiteľom
základných umeleckých škôl alebo tým, ktorí sa na takéto štúdium pripravujú.

Spev vyučovala Katka Koščová
Organizátori lektora spevu pre pestrosť kurzu každý rok menia. V tomto ročníku spev vyučovala prvá finalistka súťaže
Superstar Katarína Koščová. Počas svojej výučby sa zameriavala na tvorbu textu či harmónie, kreatívne skladanie piesní alebo schopnosti vedenia hudobníckej skupiny z pozície
speváka. Podľa jej slov jej takáto výučba vyhovuje viac ako
klasická kamenná učebňa. „Veľmi sa mi na kurzoch páčilo.
Vytvorila sa pekná komunita. Teším sa aj z dievčat, ktoré som
učila, lebo boli veľmi zlaté, príjemné, vzdelané a sčítané. Baví
ich hudba. Každá je iná, čo je úplne skvelé. S ktoroukoľvek
z nich si v zásade viem predstaviť spoluprácu, lebo sú veľmi
šikovné a talentované. Každú baví iný žáner, čo prináša pestrosť. O pár rokov sa iste budeme stretávať ako kolegovia,“
zhodnotila speváčka Katarína Koščová. Novinkou bolo aj rozšírenie o lektora dychových nástrojov Jána Kopčáka, ktorý
spolupracoval s Mariánom Čekovským, skupinou I.M.T. Smile,
s Petrom Nagyom a mnohými ďalšími. Projekt sa uskutočnil
vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.
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Na tretí ročník Summer time music pozvanie lektorovať
prijali opäť poprední hudobníci slovenskej a českej scény.
„Mali sme zhruba dvadsať účastníkov, čo je približne rovnaký
počet ako minulý rok. Je to preto, aby sme zachovali malú
skupinu, aby partnerstvá i priateľstvá, ktoré vzniknú, boli intenzívne a bohaté. Niektoré hudobné školy majú možno aj
osemdesiat žiakov, no nie je tam šanca na vytvorenie spoločného kolektívneho ducha. Naschvál teda počet zúčastnených
obmedzujeme. Súčasne aj pri lektoroch chceme, aby každý
účastník mal plnohodnotnú, individuálnu hodinu, ideálne
každý deň. Aj to nám časovo nedovoľuje mať viac študentov,“
vysvetlil Ján Šimko, riaditeľ Oravského kultúrneho strediska
Dolný Kubín.
Lektori pokladajú svojich žiakov za seberovných
Súčasťou kurzu boli individuálne hodiny, večerné skúšky
kapiel a skupinové workshopy. Štefan Žembéry a Tomáš Balák rozprávali o zvukovo-technickej stránke hudobníckeho
života. „Tento rok na letnej škole vyučujeme rytmiku, takže
jej vládne basa, bicie nástroje, samozrejme spev a aj klavír
ako základný nástroj. Tento rok sme pridali aj dychové nástroje. Čo sa týka výberu lektorov, sme veľmi vďační, že naše
pozvanie prijímajú najlepší lektori z Čiech a Slovenska. Mnohí
z nich majú ocenenie Zlatí Andělé, či už Jozef Balcar alebo
Daniel Šoltys. No nejde nám len o to, aby boli lektori výborní
hudobníci, ale aby boli aj dobrí ľudia. Študenti k nám chodia
často práve kvôli tomu, že sa nad nimi učitelia vôbec nepo-
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Kvalitné prežívanie voľného času je dôležité pre zlepšenie kvality života každého jednotlivca. Aby
sme boli prospešní tak svojmu mestu, okoliu, svojim blízkym, ako aj samým sebe.

I

Vážení občania mesta Dolný Kubín,
dovoľte nám, aby sme Vás oboznámili s prácou, hlavnými úlohami i aktivitami Mestskej organizácie Jednoty
dôchodcov na Slovensku Dolný Kubín
(MsO JDS) so sídlom na Obrancov mieru 2 v Dolnom Kubíne. MsO JDS pracuje
od 30.9.2021 v čiastočne novom zložení výboru. Rovnako ako v predchádzajúcich obdobiach sme vypracovali plán
aktivít v súlade s plánom hlavných úloh
MsO JDS, prijatých na rok 2022, ako aj
so Stanovami Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS), Krajskej organizácie JDS,
Okresnej organizácie JDS a v spolupráci
s mestom Dolný Kubín.
V našom záujme je prezentovať nielen
snahy samotného výboru, ale vôbec
celej členskej základne s 250 členmi, seniormi vo veku nad 65 rokov, 142 členmi vo veku 70-80 rokov a 40 členmi nad
80 rokov. MsO spája dôchodcov z mesta
Dolný Kubín, ale aj z jeho blízkych okolitých lokalít, kde nie je zatiaľ založená
miestna organizácia JDS. Naše úsilie
je zamerané aj naďalej na obohatenie
členskej základne o nových, osobitne
aktívnych členov, ktorí by napomohli
rozšíriť pole pôsobnosti vo viacerých
oblastiach, osobitne z pohľadu mladšej vekovej kategórie, s prihliadnutím
na ich nové záujmy i samotný prístup
k činnosti. Výbor sa schádza podľa potreby, obyčajne raz do mesiaca a člen-
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ské schôdze sa konajú trikrát ročne
v dennom centre a posledná, koncoročná je vždy spojená s predvianočným
posedením v MsKS D. Kubín. Termín
schôdzí je i naďalej prispôsobený aktuálnej pandemickej situácii.
Činnosť aj našej MsO JDS v D. Kubíne
je závislá od finančných prostriedkov,
ktoré nám jednak poskytuje mesto Dolný Kubín, ale ďalšie musíme získavať
prostredníctvom sponzorstva zo strany súkromných podnikateľov, firiem,
či rôznych inštitúcií. V rokovaniach
s predstaviteľmi mesta Dolný Kubín
hľadáme nielen možnosti získavania
finančných prostriedkov, ale aj ďalšej
spolupráce na skrášľovaní nášho mesta, či pomoci našich členov podľa možností a potrieb MsÚ.
V spolupráci s MsÚ v Dolnom Kubíne
si naša MsO JDS vzala pod patronát
starostlivosť o hroby významných dejateľov pochovaných na starom historickom cintoríne v našom meste.
V tejto spojitosti sme uskutočnili aj
väčšiu brigádu pri úprave okolia hrobu
P. O. Hviezdoslava i J. Matúšku. Podobné snahy smerujeme aj k zviditeľneniu
ďalších významných osobností kultúrneho i spoločenského života tak v meste Dolný Kubín, ako aj na celej Orave.
Aj v tejto oblasti radi privítame každú
aktivitu.

16 – seniori

Dlhé roky sú u našich seniorov zvlášť
obľúbené autobusové zájazdy, podľa
záujmu členov, z ich vlastných prostriedkov na trhy do Poľska za účelom
nákupov. V posledných rokoch sa aj
našej MsO JDS naskytli ďalšie možnosti získania finančných prostriedkov
cez projekty, ktoré vyhlasujú rôzne
nadácie, podporujúce aktivity i v tých
oblastiach, o ktoré majú záujem aj samotní seniori. Po ťažkých dvoch rokoch
zlej epidemiologickej situácie, ktorá sa
obzvlášť dotkla života našich seniorov,
sme v snahe o zlepšenie kvality ich života, podali viac projektov. A práve
koncom júna sme financie, získané
z projektu od firmy Henkel, využili na
uskutočnenie celodenného výletu do
Vysokých Tatier, spojeného s prechádzkou po náučnom chodníku okolo Štrbského plesa. Táto nenáročná, ľahko dostupná trasa, umožnila našim členom
na vlastné oči, cez zážitkovú kultúru,
ale aj prostredníctvom prícestných panelov, spoznať tamojšiu flóru a faunu.
Vyhliadky nám poskytli neopakovateľné pohľady na skokanský mostík,
Podtatranskú kotlinu a Nízke Tatry. Tí
trúfalejší sa vydali na vychádzku trasou
ku hotelu FIS, vodopádu Skok i skokanským mostíkom. Chutný obed pre
nás pripravili v Kežmarských Žľaboch,
v rekreačnom zariadení Odborového
zväzu pracovníkov školstva a vedy na

foto: Jednota dôchodcov DK

Dolnokubínska jednota dôchodcov
má za sebou aktívne mesiace

Slovensku CROCUS. Odtiaľ sme vycestovali do mesta Kežmarok, ktoré patrí
medzi najstaršie mestá na Slovensku.
V meste niektorí navštívili drevený evanjelický artikulárny Kostol Najsvätejšej
Trojice, ktorý je od 7. júla 2008 zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho
a prírodného dedičstva UNESCO. Zároveň si prezreli aj nový evanjelický kostol
a Baziliku povýšenia Sv. kríža. Iní navštívili Kežmarský hrad. Z Kežmarku sme
už smerovali k termálnemu kúpalisku
Vrbov, kde sme sa osviežili a zakončili
náš výlet. Našou najväčšou odmenou
bola spokojnosť účastníkov zájazdu,
ktorí sa už teraz tešia na ďalšie možnosti, spojené s pobytom v prírode i poznávaním našich historických a kultúrnych
pamiatok v blízkom okolí na Orave, ale
aj v rôznych regiónoch Slovenska.

V blízkom čase plánujeme krátke výlety
do okolia – Srňacieho, Gäcela i návštevu Židovského a historického cintorína
v Dolnom Kubíne. Čoskoro sa dozvieme, či nám boli schválené ďalšie podané projekty, zamerané na tematické
zájazdy, spojené s poznávaním histórie
a prírody Oravy i blízkych regiónov, ale
aj návštevou divadla, relaxom a oddychom. Všetky naše plánované aktivity
budú uverejnené vo vitríne denného
centra, ale aj na pútačoch mesta Dolný
Kubín a prostredníctvom TVDK.

Klienti CSS Brezovec
si vyskúšali
jazdu na rikši

trobicykel, ktorý potrebujeme, aby sme
počas jazdy dohliadali na klienta,“ hovorí Soňa Miháliková, riaditeľka Centra
sociálnych služieb Brezovec.

Centrum sociálnych služieb Brezovec sa
zapojilo do projektu, ktorého cieľom je
zatraktívniť život jeho klientom. Počas
jedného dňa mali seniori možnosť sa
okrem spoznávania histórie Bajčiovej
veže na Gäceli previesť aj na rikši. Osobný vozík zatiaľ slúžil na pilotné jazdy. Cieľom centra je zakúpenie vlastnej rikše.

I

„Aby sme rikšu získali, projekt musí
prejsť schválením. V súčasnosti
máme rikšu zapožičanú do 8. augusta
z Centra sociálnych služieb z Ružomberka, aby sme si ju mohli vyskúšať. Okrem
toho sme oslovili aj Kinderland Námestovo, ktorý nám zadarmo poskytol elek-

Zmrzlinár Callo
osladil život
seniorom

I

Vo štvrtok 14. júla v Centre sociálnych služieb na Brezovci osladili
život seniorom. Známy zmrzlinár Dominik Callo klientom zariadenia daroval 200 zmrzlín rôznych príchutí. „Ako
každý rok, aj teraz sa v letnom období
snažíme robiť čo najviac aktivít pre seniorov mimo zariadenia. Pripravili sme
pre nich sladký sen, ktorý je spojený

a nápady k rôznorodej činnosti, na ktorej by sme sa mohli úspešne spoločne
podieľať. Môžete nás kontaktovať na
tel. čísle: 0915 825 907, prihlášky nájdete v dennom centre.
Elena Beňušová,
predsedníčka MsO JDS DK

To je len niekoľko aktivít našej MsO JDS
v Dolnom Kubíne a ďalšie nás čakajú. Je
predovšetkým vo Vašom záujme, Vážení seniori, aby ste prišli medzi nás a ak
ste už našimi členmi, aby ste aktívnejšie prejavili záujem a podali podnety

Chcú dvojmiestnu
Po schválení projektu Centrum so
ciálnych služieb DK podá zákazku do
Dánska na dodanie dvojmiestnej rikše.
Autori myšlienky ju chcú využiť na jazdy
po meste s historickým komentárom.
Dobrovoľníci z obchodnej akadémie za
účasti zamestnancov centra budú rikšu
sprevádzať. „Riaditeľ Oravskej knižnice
Roman Večerek nám pripraví historické
jazdy v rámci aj mimo mesta spolu s pripravenými materiálmi,“ ozrejmila S. Miháliková. Okrem ekologického rozmeru
je účelom rikše klientom poskytnúť aj
kultúrny zážitok mimo zariadenia.
text a foto: redakcia
s humorom, so zábavou a hudbou. Sladký sen nám zabezpečila Callova rodina,
ktorá je významná tým, že vyrába zmrzlinu od roku 1992. Pán Callo nám pripravil štyri druhy zmrzlín pre všetkých
našich seniorov, ako aj pre prijímateľov
a zamestnancov nášho centra,“ povedala Soňa Miháliková, riaditeľka Centra
sociálnych služieb Brezovec. „Chceli
sme trošku urobiť radosť aj tým starším.
Zvolili sme tradičnejšie chute, keďže je
to staršia generácia, nech si aj oni pochutnajú a majú radosť zo života. Vidieť
tie nadšené tváre bolo niečo neskutočné. Verím, že to zopakujeme aj po ďalšie
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roky,“ takto opísal atmosféru zmrzlinár
Dominik Callo.
text a foto: redakcia

www.tvdk.sk

foto: redakcia

Parahokejisti môžu bývať, pracovať
a trénovať v Dolnom Kubíne
Slovenský paralympijský výbor spolu so Žilinským samosprávnym krajom oficiálne otvorili so
ciálny podnik pre zdravotne znevýhodnených športovcov. Ide o bezbariérové byty, ktorých cieľom
je združiť aj parahokejový tím, a tak im sprístupniť neobmedzené trénovanie v Dolnom Kubíne.
Svoju spoluprácu spečatili podpísaním memoranda v piatok 1. júla.

I

V priestoroch Strednej odbornej školy obchodu a služieb ho podpísala
županka Erika Jurinová a predseda
Slovenského paralympijského výboru
Ján Riapoš. „Myšlienka vznikla pred
šiestimi rokmi, keď sme už začínali mať
problémy s chalanmi, ktorí mali prácu
v iných mestách a nemohli dochádzať
do Dolného Kubína, kde bolo parahokejové centrum. Hľadali sme nejaký spôsob, ako im zlepšiť podmienky. Oslovil
som pána Klusku a pána Franeka, jeden
je konateľ, druhý manažérom firmy,
či dokážu nájsť nejakú prácu pre zdravotne znevýhodnených, aby však mohli
popritom trénovať. Ja som mal nájsť
priestory, ktoré by sa zrekonštruovali
a boli by blízko týchto športovísk. Pracovali na tom 6 rokov a dnes majú chalani ubytovanie, prácu aj športovisko
na jednom mieste. Nie je to len pre parahokejistov, ale pre všetkých zdravotne znevýhodnených ľudí, ktorí už športujú alebo chcú začať, no nemajú na to
podmienky vo svojich mestách. Môžu
sa presťahovať, pracovať a fungovať
v našom meste,“ ozrejmil Miroslav Dráb,
generálny manažér slovenskej parahokejovej reprezentácie. V sociálnom
podniku pre telesne znevýhodnených
pracuje už päť parahokejistov. Cieľom
projektu je tento počet zvýšiť.

www.dolnykubin.sk

Slovenský paralympijský výbor plánuje župné paraolympiády
Okrem ubytovania projekt zabezpečil
pre športovcov aj možnosť zamestnania. Pre Slovenský paralympijský
výbor to však nie je prvé podpísané
memorandum. „Vďaka podpore Európskej komisie organizujeme už druhý
rok celoslovenský projekt Sme si rovní.
Máme vytvorené regionálne kancelárie
a následne podpisujeme memorandá
o rozšírení týchto spoluprác. Začali sme
v Prešove, v Banskej Bystrici a Žilinská
župa je treťou v poradí. Cieľom je, aby
sme postupne vedeli ponúknuť mnohé aktivity, ktoré robíme a nastavovať
dobré podmienky samosprávnym krajom. V budúcnosti chceme organizovať
aj župné paraolympiády, ktoré potom
budú mať nadstavbu celoslovenských
paralympijských hier. Pevne verím, že
sa to do troch rokov aj podarí,“ povedal Ján Riapoš, predseda Slovenského
paralympijského výboru. „Posledný rok
a pol, keď sme trénovali päť dní v týždni
a dochádzal som stále z Bardejova, som
viac času trávil v aute ako na štadióne.
Bolo to fyzicky, psychicky a aj finančne
náročné. V tomto smere mi projekt veľmi pomohol. Môžem bývať a pracovať
tam, kde aj trénujem. Verím, že aj ostatní chalani sa k tomu takto postavia
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a ukáže sa to čoskoro aj na výsledkoch,“
zhodnotil parahokejista Martin Joppa.
Chcú motivovať k pohybu
Táto spolupráca má podporiť zdravotne
znevýhodnenú mládež a motivovať ju
tak k športu. Slovenský paralympijský
výbor bude participovať na realizácii
aktivít a poskytovať vzdelávacie, metodické a informačné aktivity. „Obezita
je veľký problém u mladej generácie.
V súčasnosti sme na chvoste európskeho spoločenstva. Treba motivovať
ľudí k pohybu, a to nielen zdravých, ale
aj zdravotne znevýhodnených. Máme
olympijských víťazov, ako je Peter Sagan či Petra Vlhová ktorí motivujú ľudí
k pohybovým aktivitám. Potrebujeme
aj paraolympijských víťazov, ktorí budú
motivovať skupinu ľudí so zdravotným
znevýhodneným, aby sa v budúcnosti
nielen stali paraolympijskými víťazmi,
ale predovšetkým aby pohybové aktivity boli dennodennou súčasťou ich životov,“ doplnil Ján Riapoš.
redakcia
Takto vyzerajú priesotry,
v ktorých pracujú a žijú
naši parahokejisti.

Aj napriek zraneniu
sa stal majstrom
Európy v karate
V Dolnom Kubíne pribudol ďalší športový
úspech. Deväť rokov intenzívneho tréningu sa Erikovi Kurčinovi z Babína vyplatilo. 11. júna sa totiž stal majstrom Európy
v karate. V chorvátskom meste Varaždin
Erik súťažil v kategórii od 12 do 13 rokov
v disciplíne kumite, kde sa mu podarilo
vyhrať všetky štyri zápasy s bývalými
majstrami sveta.

I

„V mojej kategórii bolo 13 ľudí.
Boli tam rôzne štáty, ako napríklad
Chorvátsko, Rumunsko, Anglicko a iné.
Vo svojej kategórii som bol jediný Slovák. Bolo nás trinásť súťažiacich a postupovali sme v spojenom pavúkovi.
Najviac ma baví zlepšovať sa a vidieť na

Vodné slalomárky
z Dolného Kubína
bodovali na majstrovstvách sveta
Dolnokubínčanky Ema Diešková a Petronela Ižová si po majstrovstvách sveta
juniorov vo vodnom slalome rozšírili svoju medailovú zbierku. Z Talianskej Ivrei si
začiatkom júla spoločne odniesli bronz
v hliadke C1 do 18 rokov a Petronela
navyše získala aj striebornú medailu
z hliadky K1 do 18 rokov.

I

Úspešné reprezentantky Slovenska
privítali v piatok 15. júla na dolnokubínskej radnici. „Chceli sme sa týmto pochváliť Dolnokubínčanom, že aj
v tomto meste, v športe vodný slalom,
získavame pravidelne na vrcholných
podujatiach významné umiestnenia.
Podarilo sa im získať medaily v tímových súťažiach, čiže po našom slangovo
v hliadkach,“ chváli svoje zverenkyne
Martin Stanovský, predseda sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky. „Keď
sme došli do cieľa, nevedeli sme, či nám
to na tú medailu vyjde, ale boli sme veľmi šťastné, že sme dobre zašli jazdu
a že sme nespravili žiadnu chybu. Tešili sme sa, že sme podali najlepší výkon
a už sme len čakali, či to vyjde alebo
nie,“ spomína Petronela Ižová, striebor-

sebe pokroky. Víťazstvo je pre mňa cukrík celej práce,“ povedal majster Európy
v karate Erik Kurčina.
Vyhral aj so zranením
Cesta za víťazstvom ale nebola jednoduchá. Z majstrovstiev Európy si okrem
medaily priniesol aj zranenie. Súperi ho
ale kvôli úrazu podcenili. „Stalo sa mi
to v poslednej sekunde semifinále. Finále som zápasil so zranením,“ ozrejmil
Erik Kurčina. Erik sa bojovému umeniu
venuje od svojich štyroch rokov. V dolnokubínskom Karate klube GoRenKan,
pod vedením Petra Dobáka, trénuje
šesťkrát v týždni. Podľa slov jeho senseia je trpezlivosť a vytrvalosť to, čo Erika predurčuje k športovým úspechom.

hral. Mal som šancu zabojovať o tretie
miesto, kde ma čakali dva zápasy. Prvý
som vyhral a posledný zápas, ten, čo
ma delil od tretieho miesta, som prehral 1:1. Stalo sa tak kvôli tomu, že súper zabodoval ako prvý,“ vysvetlil Erik
Kurčina. Erikove ambície do budúcna
sú stále na sebe pracovať a stáť na stupni víťazov aj v ďalších súťažiach.
redakcia; foto: P. Kurčina

Skúsil to aj na majstrovstvách sveta
Okrem majstrovstiev Európy to mladý
športovec skúsil aj na majstrovstvách
sveta. „Prvý zápas som nešťastne prená a bronzová medailistka z majstrovstiev sveta. „Bolo tam veľmi veľa divákov, teda aj úžasná atmosféra. Myslím,
že sa nám pretekalo veľmi dobre, síce
sme boli čerstvo po chorobe a unavené,
ale zvládli sme to,“ doplnila bronzová
medailistka z majstrovstiev sveta Ema
Diešková. „Veľmi ma tešilo, že sa môžem stretnúť na štarte s top pretekárkami. Divákov bolo veľa, takže to bolo aj
trochu stresujúce. Poznala som väčšinu
dievčat, keďže sa často vídame a sledujeme aj na sociálnych sieťach. Všetky sú
veľmi dobré, konkurencia bola veľká,“
dodala Petronela Ižová.

ako sa to všetko vyvinie,“ prognózuje
Ema Diešková. „Ak chcem podať dobrý
výkon, tak musí byť v súlade veľa vecí.
Dôležité je hneď ráno, ako vstanem, tiež
raňajky, rozcvička až po trať, aká je, ako
sa pripravím, ako som na tom psychicky v daný deň. Je veľmi náročné všetko
toto skombinovať,“ dodala Petronela
Ižová na záver.
text a foto: redakcia

Zocelené oravskou vodou
Obe juniorské reprezentantky trénujú
v lodenici Športového klubu polície DK
na Gäceli už od mala. Podľa ich slov je
kľúčom k športovým úspechom poctivá
príprava a psychická pohoda. „Venujem
sa tomuto športu od malička. Viedli ma
k tomu rodičia. Ani neviem, kedy som
prvýkrát sadla do kajaku. Bežne sú to
dva tréningy na vode doplnené nejakou posilňovňou, behom, bicyklom
alebo niečím na ozvláštnenie. Tréning
na vode trvá väčšinou hodinu, hodinu
a pol a predtým je rozcvička, prezrieme
si tiež trať, povieme si, čo a ako bude,“
objasnila tréningový proces Petronela Ižová. „Pre mňa to už bude desať
rokov v kajaku, chcela by som ešte vyhrať nejaké cenné kovy. Ale mojou prioritou je ísť študovať, takže uvidíme,
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Tohtoročný King of the North
chcel byť bližšie k ľuďom
O titul kráľa a kráľovnej severu bojovali športovci na podujatí King of the North už
po šiestykrát. 6. augusta na Námestí Slobody si na silovo-kondičnej súťaži zacvičili
atléti zo Slovenska, Česka a Poľska.

foto: redakcia
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Správna technika, kondícia a sila sú hlavné kritériá medzinárodnej súťaže. Účastníci najskôr museli prejsť kvalifikačným kolom. „Súťaží sa na trati, ktorá pozostáva z kalistenických cvikov, teda z cvikov s vlastnou váhou. Šesť rozhodcov
dozerá na absolútne striktnú techniku. Sú to cviky ako drep
na jednej nohe, vysoký zhyb, nasleduje klik, zhyb a klik na
bradlách. Po odcvičení súťažiaci zabehnú 300-metrový šprint
a nakoniec 3-krát prevrátia ťažkú pneumatiku,“ vysvetlil organizátor podujatia Michal Zurek.
Prvé priečky obsadili Slováci
Po kvalifikácii 8 najrýchlejších súťažiacich postúpilo do ďalších kôl, kde sa menila obťažnosť cvikov, ako aj počet opakovaní. „Veľmi príjemným prekvapením bolo, že prvé priečky obsadili slovenskí športovci, nakoľko minulé ročníky nás
prevalcovali Poliaci. Slováci tento rok ukázali naozaj krásne
výkony,“ zhodnotila Laura Klocoková,“ organizátorka podujatia. Aby organizátori viac spropagovali podujatie, rozhodli sa pre zmenu miesta konania. Prvýkrát sa nepretekalo
v street workout parku. „Čo sa týka tohto ročníka, novinkou

bolo miesto. Zmenili sme ho, pretože sme chceli byť bližšie
k ľuďom. Umelá tráva je dobrý športový priestor, ale mali sme
pocit, že je oddelený od verejnosti. Námestie nám prišlo ako
ideálne miesto, kde sa ľudia spájajú,“ povedala L. Klocoková.
Na súťaži dominoval nielen workout
Na námestí sa prezentovali aj športové zoskupenia, ktoré
pôsobia priamo v meste. Cieľom bolo ukázať Dolnokubínčanom možnosti, kde si môžu zacvičiť. „Boli to miesta, ktoré
možno pôsobia čisto žensky, ako je napríklad OMNIA štúdio,
ale mohli sme vidieť, že plachty vyskúšali nielen ženy, ale aj
muži. Taktiež sa tu ukázala kardiozóna Maximus Gymu, ktorá je veľmi známym miestom na cvičenie v Dolnom Kubíne,“
ozrejmila Laura Klocoková. „Predstavil sa aj tréner Jaroslav
Biňas so školou zdravého chrbta a správneho drepu. Mysleli
sme aj na deti a zabezpečili sme im program s animátormi,
ale aj skákacie hrady,“ doplnil Michal Zurek.
Na súťaži Arsenal Strongman ťahali päťtonové auto
Kategória mužov bola rozdelená do 3 skupín na základe váhových kritérií. V ženskej kategórii bol maximálny povolený
počet 10 športovkýň. Svoju silu mohli účastníci predviesť aj
v súťaži Strongman pod vedením fitness centra Arsenal Gym
v disciplínach ako prevracanie pneumatiky alebo dvíhanie
klady nad hlavu. „Bolo neuveriteľné vidieť ako chlapi ťahajú viac ako 5-tonové auto alebo dvíhajú 250-kilové závažie,
prípadne nosia 150-kilové kufre na 30 dĺžku metrov,“ povedal
M. Zurek. Podujatie moderoval stand-up komik Jakub Zitrón
Ťapák. Na King of the North si sily zmeralo 40 súťažiacich.
redakcia

www.dolnykubin.sk
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Na 3. ročníku Kuzmínovo
Vertical padol traťový rekord

I

V sobotu 16. júla si prišli milovníci športu otestovať svoju kondíciu na podujatí Kuzmínovo vertical. Súťažiaci boli
rozdelení podľa vekových kategórií. Počas tretieho ročníka
padol aj nový traťový rekord s časom 5 minút. Pre najrýchlejších účastníkov boli okrem medailí pripravené aj finančné
odmeny v hodnote 50, 30 a 20 eur. Trať bola na zjazdovke na
Kuzmínove dlhá zhruba 700 metrov s prevýšením 180 metrov.
„Je to dolnokubínska akcia, takže Kubínčania nesmeli chýbať. Športovci majú radi pohyb a počasie bolo krásne, takže
by to bol hriech neprísť. Nie je dôležité vyhrať, ale poraziť kamarátov,” povedala s humorom víťazka svojej kategórie Mo-

Vzpierači si na dolnokubínskom
Open Air obhájili tituly
V poslednú júlovú sobotu si vzpierači z celého Slovenska zmerali sily na štvrtom ročníku Open Air v Dolnom Kubíne. Športový
klub H.I.T.S. Vzpieranie z Dolného Kubína reprezentovalo šesť
športovcov.

nika Chovanová. Bežecké preteky zorganizovalo mesto Dolný
Kubín v spolupráci s Bežeckým klubom DK a Olympijským
klubom Orava.
text a foto: redakcia

najlepšieho vzpierača. Zlatú medailu si obaja odniesli aj na
tohtoročnom Open Air. „Zúčastnila som sa, aby som dosiahla ďalšie rekordy. Najbližšie ma čakajú majstrovstvá Európy
v Poľsku,“ hovorí Rachel Zavacká, členka klubu Vzpieranie Košice - Mestský klub vzpierania a silových športov. „Bol som tu
štyri dni na sústredení a je to posledná súťaž pred majstrovstvami Európy, tak som si prišiel zasúťažiť,“ vyjadril sa člen
Vzpieračského klubu Družstevná pri Hornáde Filip Horvát.

I

Okrem nich sa zúčastnili aj vzpierači zo Štúrova, Bobrova,
Košíc, Ružomberka a Družstevnej pri Hornáde. „Koncept
sme prevzali od kolegov z Nového Hrozenkova, kde to na tejto úrovni funguje už 30 rokov. Tento ročník nás je 23. Súťažiaci sa predstavili v kategóriách starších a mladších žiakov
a starších žiačok,“ ozrejmil organizátor Tomáš Chovanec,
predseda športového klubu H.I.T.S. Vzpieranie Dolný Kubín.
Ambície športovcov siahajú na majstrovstvá Európy
„Roman Benka a Filip Pagáčik, členovia nášho klubu, sa pripravujú na majstrovstvá Európy, ktoré sa uskutočnia v auguste. Taktiež chceme znova vyhrať titul majstra Slovenska
v extralige, takže veríme, že primát vrátime znova do Kubína,“ opísal ciele klubu Tomáš Chovanec. Do súťaže sa zapojili aj viacnásobní reprezentanti Slovenska. Rachel Závacká
je držiteľkou niekoľkých národných rekordov v kategórii do
15 rokov a Filip Horvát vo svojej kategórii taktiež drží titul

Michal Holub víťazom pretekov
série Ironman v Talline

Športový klub H.I.T.S. Vzpieranie Dolný Kubín mal najlepšie
výsledky v kategórii starších žiakov. Striebornú medailu si odniesol Ľubomír Bajči a štvrté miesto Matej Gerát.
text a foto: redakcia
noch Michala Holuba je ešte účasť na Majstrovstvách sveta,
ktoré sa budú konať na Havaji 6. - 8. októbra.
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Hlavné mesto Estónska Tallin bolo 6. augusta 2022 dejiskom ďalších pretekov svetovej série Ironman (3,86 km plávanie, 180,25 km jazda na bicykli, 42,2 km beh). Slovenskú
republiku a Triatlon team Dolný Kubín reprezentoval Michal
Holub, niekoľkonásobný majster SR v tejto disciplíne. „Na
štart som nastupoval s malou dušičkou, ale už počas prvej
disciplíny, teda plávania, zo mňa nervozita opadla. Cyklistická časť po fakt zlých cestách, vo vetre a silnom daždi preverila sily každého pretekára. Maratónska lotéria na záver už bola
v kulise frenetického povzbudzovania fanúšikov, turistov
a dobrovoľníkov. Cieľovú pásku som preťal absolútne vyčerpaný v čase 8 hodín, 40 minút,“ ozrejmil. V tohtoročných plá-
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Jozef Kaščák; foto: archív M. Holuba
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Zápisky z mestskej kroniky - rok 1973 (III.)
V tomto čísle našich novín Vám ponúkame výber z toho najzaujímavejšieho, čo sa v našom meste udialo v druhom polroku 1973 tak, ako to zachytil vtedajší kronikár mesta.

Bysterec (1973). Foto: Ján Brodňanský

I

Pod ústredným heslom „So Sovietskym zväzom na večné
časy“ konali sa v dňoch 30. júna a 1. júla 1973 Letné mierové slávnosti spojené s Medzinárodným družstevným dňom.
Prvému dňu slávností mieru a priateľstva na Oravskej priehrade počasie neprialo. Ale to nebránilo občanom, aby v pomerne hojnom počte sledovali vystúpenia súboru Polhoranka
a recitátorov. Najväčšou atrakciou prvého dňa bol ohňostroj.
Oficiálna časť osláv sa začala v nedeľu 1. júla v prírodnom
amfiteátri. Tisíce občanov privítalo zástupcu Ústredného výboru Národného frontu SSR Dr. Miloša Marka, CSc., riaditeľa
Československej televízie v Bratislave, delegáciu Sovietskej
armády, ktorú viedol pplk. G. A. Veli, delegáciu družobného
okresu z Pelhřimova, vedúceho tajomníka Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska Jozefa Hlásnika, predsedu Okresného národného výboru Juraja Murinu a ďalších
hostí. Slávnostný prejav predniesol zástupca ÚV NF SSR
Dr. Miloš Marko. Vyzdvihol nerozborné bratstvo so Sovietskym
zväzom, spečatené krvou oboch bratov v druhej svetovej vojne, socialistický vývoj v slobodnom Československu počas
28 rokov za výhodnej ekonomickej spolupráce so Sovietskym
zväzom. V športovej časti slávností sa preukázali a predstavili
jazdci v motocrosse, parašutisti a letci vo vzdušnej akrobacii,
súťažili volejbalisti a športoví strelci. V kultúrnej časti vystúpil v pásme piesní, tancov a veselého rozprávania folklórny
súbor Jánošík z Partizánskeho, vyznamenaný „Za zásluhy
o výstavbu“. Letné mierové slávnosti na Orave sú už pätnásť
rokov spojené s oslavou Medzinárodného družstevného dňa.
Pri tejto príležitosti obyčajne Jednota SD, jednotné roľnícke
družstvá, výrobné a bytové družstvá bilancujú dosiahnuté
výsledky a hodnotia najlepších pracovníkov.
Problematika alkoholizmu je veľmi pálčivá a naša spoločnosť
sa s ňou stále zaoberá. Škody vznikajúce nadmerným požívaním alkoholu sa dotýkajú celej našej spoločnosti. Zhoršuje
sa spolunažívanie občanov, vznikajú neodôvodnené absen-
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cie v práci, invalidita a pod. Zhubne zasahuje do výchovy
rodiny. Dôsledky alkoholizmu sú ťažké. Stačí si uvedomiť, že
len v roku 1971 sa predalo na Orave na obyvateľa 31,7 litra
liehovín, čo predstavuje sumu 1 275,- Kčs. Problematikou alkoholizmu sa zapodievajú u nás štátne orgány i spoločenské
organizácie. Pre aktuálne stavy opitosti sa zriadila v nemocnici v Trstenej i v Dolnom Kubíne záchytná stanica. V budove
pracuje aj protialkoholická poradňa, ktorá pozýva pacientov
na pohovory, lieči ich a možno tu získať aj všetky potrebné
informácie, súvisiace s alkoholizmom. O pomoc a radu v tejto
problematike sa dá obrátiť aj na odbor sociálnych vecí a zdravotníctva ONV Dolný Kubín. Tu sa ustanovila aj funkcia sociálneho kurátora. Jeho náplň je podstatne širšia, ako napríklad
starostlivosť o starých, osamelých a pomoc na spoločnosti
odkázaným ľuďom, ale patria do nej i problémy vznikajúce
v dôsledku alkoholizmu.
Na podnet Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR, ktoré vypísalo prémie za pestovanie úzkoprofilových rastlín po
tisíc korún na jeden hektár, začali pestovať horčicu aj u nás.
Celkovo predstavovala výmera horčice 12 hektárov a v týchto dňoch sa začala jej žatva. Ako sa ukázalo, horčica má aj
u nás podmienky na pestovanie. Zvlášť sa vysokým, takmer
dvojmetrovým, porastom darilo na našom JRD Mier Bziny,
hospodársky dvor Záskalie.
Na základe rozhodnutia Rady Mestského národného výboru
bola v marci začatá prevádzka kina Roháče v mestskej časti Mokraď. Najviac sú navštevované detské predstavenia.
Repertoár je zostavený tak, aby 80 % filmov boli produkcie
socialistických kinematografií. Možnosť výberu je však minimálna, nakoľko požičovňa filmov má k dispozícii len staré
obohrané a nekvalitné kópie. Miestnosť, v ktorej sa film premieta, je nevyhovujúca. Technické vybavenie je v takom stave, že ak dôjde k poškodeniu filmovej kópie, bude potrebné
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prevádzku zastaviť. Premietací prístroj má 11 rokov, je starý
a nevyhovujúci. A toto sú aj príčiny malej návštevnosti predstavení.
V pondelok 3. septembra za účasti zástupcov OV KSS, ONV
a MsNV v Dolnom Kubíne a vedenia podniku otvorili novú
predajňu Mototechny na Hviezdoslavovom námestí okresného mesta. Rekonštrukcia novej budovy si vyžiadala náklad
vyše 1 200 000,- Kčs. Dolnokubínska Mototechna sa stala rozlohou najväčšou predajňou v stredoslovenskom kraji. Motoristi z celej Oravy a jej sídla môžu si v nej zakúpiť náhradné
diely v prevažnej miere pre motorové vozidlá Škoda. Od začiatku budúceho roku plánujú v predajni rozšíriť sortiment aj
na motorové vozidlá Žiguli.
Železničná stanica ČSD v Dolnom Kubíne je jedna z najvýznamnejších na Orave. Denne tu premáva obidvoma smermi 28 vlakov osobnej dopravy. Vzhľadom na to, že železničná
trasa v dolnokubínskom okrese je koncová v pohraničnom
pásme Poľskej ľudovej republiky, najväčší význam má vykládka z nákladných vlakov. Stanica v Dolnom Kubíne zápasí
s nedostatkom priestorov pre pristavovanie nákladných vozňov. Vykládka je pestrá: uhlie, železo, krmoviny a rôzne iné
suroviny. Pokiaľ ide o spešniny, častokrát majú problémy
s ich doručením adresátovi. Adresát pochádza napríklad zo
Zákamenného a spešnina dôjde na nákladnú stanicu Dolný
Kubín. Nasledujú potom urgencie, samozrejme na konto stanice a pokiaľ si adresát nevyzdvihne spešninu včas, dochádza častokrát k jej znehodnoteniu. V súčasnosti sa pripravuje rekonštrukcia budovy železničnej stanice. Zlepšia sa tak
priestory najmä pre cestujúcich. Na sídlisku Bysterec sa pripravuje výstavba novej budovy železničnej stanice. Značným
nedostatkom je, že chýbajú v osobných vlakoch batožinové
oddiely. Problémom sú tiež nespratníci, ktorí robia škody
v zariadeniach vlakov a málokedy sa ich podarí pristihnúť.

Situácia je vážna,
týka sa každého z nás
V posledných rokoch sme svedkami výraznej zmeny počasia
na Zemi, vrátane našej krajiny. Zvyšujú sa priemerné teploty
a ubúdajú zrážky, dôsledkom čoho sú problémy so zásobovaním pitnou vodou, nárast počtu lesných požiarov, víchricou zničené lesné porasty, nižšie výnosy poľnohospodárskych plodín,
ale tiež úbytky ľadovcov a zvyšovanie hladín oceánov.
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Vedci sa zhodujú na tom, že hlavnou príčinou týchto zmien
je zvyšujúci sa objem skleníkových plynov v atmosfére. Príroda už nie je schopná absorbovať negatívne vplyvy ľudskej
činnosti. Podľa výskumov až jednou štvrtinou sa na tvorbe
skleníkových plynov v Európskej únii podieľa doprava, z čoho
rozhodujúca časť, 72 %, pochádza z cestnej dopravy. Keďže
v posledných rokoch sa emisie z dopravy napriek opatreniam
ešte zvýšili, bude potrebné vynaložiť značné úsilie na dosiahnutie nulových emisií skleníkových plynov do roku 2050,
k čomu sa krajiny zaviazali v Európskej zelenej dohode. Svojou trochou k tomu môže prispieť každý, komu záleží na tom,
aby bol život na našej planéte znesiteľný aj pre budúce generácie.

Mestský národný výbor v rámci vlastnej investičnej výstavby v roku 1973 neprevádzal rozsiahle investičné práce, ale
sa zameral na prípravu, predovšetkým projektovú, na rok
1974. V rámci vlastnej investičnej výstavby prevádza MsNV
v roku 1973 tieto stavby: Krytá plaváreň - stavba založená
v roku 1968. Podľa zmluvy mal dodávateľ Pozemné stavby
Žilina stavbu ukončiť v decembri 1973. Nedodržanie termínu zdôvodňuje dodávateľ nedostatkom stavebných kapacít.
Pozemné stavby sú však len stavebným dodávateľom, ale
generálneho dodávateľa stavba nemá. A pomerne zložitú
technológiu zabezpečuje priamo investor, teda MsNV. Táto
technológia je na stavbe dodaná v zmysle platného harmonogramu v roku 1968. Nový termín dokončenia stavby je
december 1976. Navrhol ho dodávateľ, problém bol však zo
strany MsNV už rozpracovaný a prerokovaný, ale ešte nie je
uzavretý. Okresný súd a prokuratúra - ukončenie tejto stavby a jej danie do užívania. Okresný súd, prokuratúra, štátne
notárstvo a advokátska poradňa získali potrebné pracovné
prostredie. Budova starého súdu bola uvoľnená a MsNV v tejto po rekonštrukcii, ktorá bude prevedená v roku 1974, zriadi
ľudovú školu umenia. Slovenská štátna sporiteľňa - prístavba
k budove, rekonštrukcia ktorej bola ukončená v stanovený
termín a už aj slúži svojmu účelu. Stredisko geodézie - aj táto
stavba bola ukončená v stanovenom termíne a daná včas do
užívania. Administratívna budova SEZ - stavba bola podľa
plánu ukončená už v tomto roku a daná včas do užívania. Mototechna - stavba bola podľa plánu rekonštruovaná a v priebehu roka bola ukončená.
Originálny zápis z mestskej kroniky z roku 1973
spracoval Vladimír Adamec, kronikár mesta.
Text reflektuje dobu, nie názorové presvedčenie redakcie.
Ospravedlňujeme sa za prípadné nepresnosti,
ktoré mohli vzniknúť pri prepisovaní textu.

Európska komisia usporadúva každoročne v termíne od
16. do 22. septembra projekt Európsky týždeň mobility. Iniciatíva nabáda mestá, aby u svojich obyvateľov podporovali
využívanie verejnej dopravy a takých dopravných prostriedkov, ktoré sú šetrné voči životnému prostrediu. Samosprávy
by zároveň mali postupne meniť doterajší trend prispôsobovania života v mestách potrebám motorizmu.
Mesto Dolný Kubín sa projektu Európsky týždeň mobility zúčastňuje každoročne od roku 2014. Zorganizovalo množstvo
akcií, ktorých cieľom bolo apelovať na znižovanie každodenných jázd autom a naopak propagovať verejnú a alternatívnu
dopravu. Zmeniť naše zaužívané správanie a vymeniť pohodlie auta za autobus, bicykel či chôdzu, chce aj nemálo sebazaprenia. Záleží len na nás, či chceme svojou trochou prispieť
k tomu, aby bol život na Zemi aj v budúcnosti znesiteľný.
Európsky týždeň mobility prebehne v polovici septembra
v našom meste aj v tomto roku. Ponúkne športové aktivity,
cyklistické jazdy či turistické vychádzky. Pokiaľ sa chcete zúčastniť niektorej z akcií, sledujte program Európskeho týždňa
mobility na webovej stránke a facebooku mesta Dolný Kubín.
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FOTOHÁDANKA
Napíšte nám, kde sa nachádza erb mesta z fotografie.
Odpovede posielajte na adresu
sutaz@dolnykubin.sk
do 15. septembra 2022.
Vyžrebovaného výhercu odmeníme.
V júnovom čísle našich novín ste mali uhádnuť
oddychovú zónu na Kuzmínove.
Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali pána Milana U.,
ktorému venujeme knihu Petra Hubu Kubínska hoľa.
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