Kubín
Otvorili novú atletickú dráhu a sektory,
padali aj rekordy
Vonkajší bazén AquaRelaxu už v prevádzke

Okolie bazéna dotvárajú detské atrakcie, neskôr
pribudne aj volejbalové ihrisko.

Odhalili pamätník obetiam holokaustu

Židovská obec, predseda NR SR a členovia OZ Aktív-Relax
zároveň otvorili zrevitalizovaný židovský cintorín.

Náš letný štadión je vďaka tomu už pripravený na atletické súťaže najvyššej kategórie.
Tartanový atletický ovál je taktiež vo vybrané hodiny k dispozícii aj širokej verejnosti.
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ročník XXXVIII

Na štadióne MUDr. Ivana Chodáka v Dolnom Kubíne otvorili v utorok 14. júna nový 400-metrový
atletický ovál aj s rozbežiskami a sektormi pre atletické disciplíny: skok do diaľky, trojskok, skok
o žrdi, skok do výšky, vrh guľou, hod diskom a hod oštepom. Tartanový atletický ovál má štyri
bežecké dráhy a na 110-metrovej rovinke je ich šesť.
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„Tento môj sen ma stál 25 rokov
života a štyroch primátorov. K tartanovému oválu sme sa dopracovali
vďaka terajšiemu vedeniu mesta, ale
aj pochopeniu poslancov mestského
zastupiteľstva. Tento štadión dostane
certifikáciu IAF, to znamená, že je pripravený na súťaže najvyššej kategórie
v atletike. Vzhľadom na to, že má len
štyri dráhy a pretekárov býva veľmi
veľa, najmä v mládežníckych kategóriách, tak budeme zrejme pripravovať
súťaže krajského charakteru a majstrovstiev Slovenska,“ objasnil Jaroslav
Lupák, predseda Telovýchovnej jednoty Orava D. Kubín. „Som veľmi rád, že sa
nám podarilo presadiť projekt rekonštrukcie a výstavby atletických oválov
na celom Slovensku, ktorých by sme
v tejto etape chceli zrealizovať až 23.

www.dolnykubin.sk

Toto je jeden z nich. Je veľmi významný
z pohľadu spádovosti a regiónu, pretože tu nám 400-metrová atletická dráha
výrazne chýbala. Atletický klub, ktorý
tu pôsobí, má významné úspechy, aj
keď sa sústreďoval najmä na vrhačské
disciplíny. Teraz si však myslím, že sa im
otvorí priestor na rozvoj atletiky v celej
škále svojich disciplín,“ prognózuje prezident Slovenského atletického zväzu
(SAZ) Peter Korčok. „Veľmi sa teším,
že štadión bude k dispozícii všetkým
športovcom na prípravu. Naozaj úplne
každému. Chceme, aby bol k dispozícii aj verejnosti, preto v ranných aj vo
večerných hodinách, každý pracovný
deň, tu budú k dispozícii naši kolegovia,
ktorí budú dávať pozor na bezpečnosť
na štadióne. Vstup tu bude umožnený
celej verejnosti, samozrejme, bezplatne,“ doplnil primátor Ján Prílepok. „To
nie je športovisko, ktoré slúži len na výkonnostnú a vrcholovú atletiku, ako to
niektorí vnímajú, ale je to športovisko,
ktoré využívajú aj iní športovci na letnú
prípravu, či už sú to hokejisti, futbalisti, plavci, ale aj bežní obyvatelia, ktorí
si chcú zabehať. Dnes už chce každý
behať po modernom povrchu, ktorý
je šetrnejší aj k pohybovému aparátu
a takéto športovisko tu vzniklo,“ dodal
Peter Korčok.
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Ušetrili na likvidácii starého oválu
Celková investícia do atletickej dráhy
a sektorov presiahla pol milióna eur.
SAZ prispel mestu prostredníctvom
dotácie sumou 200-tisíc eur a zvyšok
zaplatila dolnokubínska samospráva.
Tej sa podarilo ušetriť veľkú časť financií počas likvidácie pôvodného oválu.
„Významnou úsporou bolo to, ako sme
svojpomocne a za pomoci Dolnokubínčanov rozobrali bývalé, staré, už nebezpečné ochodzy, ktoré boli tvorené
z betónových eliek a betónových kociek. Namiesto zhruba 70-tisíc eur,
ktoré sme mali vynaložiť na ich odstránenie, zomletie a uloženie na skládku,
sme nemuseli minúť ani jedno euro
a ešte sme ich po 10 centov predali
a získali sme takto do mestskej kasy niekoľko tisíc eur,“ vysvetlil Ján Prílepok.
„Rekonštrukcia začala na jeseň 2021.
V priebehu jesene sa urobili nevyhnutné
stavebné práce. Odstránila sa škvarová
vrstva i staré obrubníky. Pripravilo sa
podložie, odvodnil sa štadión a následne sa urobili asfaltové vrstvy. Vzhľadom
na nevhodné klimatické podmienky
pre športové povrchy sme čakali s položením tartanového povrchu až na jar
tohto roka. K 6. júnu sa práce podarilo
ukončiť,“ ozrejmil zhotoviteľ diela Cyril
Špendla zo ŠPORTFINAL, s. r. o.

foto: Ján Šimún; redakcia

Otvorili novú atletickú dráhu
a sektory, padali aj rekordy

Atletické sektory chcú ešte dovybaviť
K úplnej spokojnosti športovcov chýba
už len vybavenie niektorých atletických sektorov, ako doskočisko pre skok
o žrdi či ochranná klietka pre hod diskom. SAZ prisľúbil ďalšiu pomoc. „SAZ
nás prekvapil tým, že nám dodali prekážky v takom počte, že ich máme dosť
na beh cez prekážky na 110 aj na 400
metrov. Dostali sme aj doskočisko pre
skok do výšky,“ uviedol Jaroslav Lupák.
„Ešte prispejeme doplnením potrebného atletického náradia. Bude to závisieť
od toho, aký bude dopyt a aj od toho, či
tu bude ambícia organizovať súťaže. Ale
už teraz vidíme miestny potenciál, veď
dnes otvorili štadión prvou súťažou,“
doplnil Peter Korčok.
Dráhu otvorili slovenským rekordom
Atletickú sezónu na zrekonštruovanom
štadióne odštartovali otváracie preteky, na ktorých sa predstavili žiaci dol-

Medzi ul. Odbojárov
a Mierovou revitalizujú vnútroblok
Dolnokubínska samospráva ešte v júni
minulého roka podala žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na revitalizáciu vnútrobloku na
sídlisku Brezovec. Konkrétne sa jedná
o plochu medzi bytovými domami, ktorá je zhora ohraničená ulicou Mierovou
a zdola ulicou Odbojárov.
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Mesto v žiadosti uspelo a z eurofondov i štátneho rozpočtu získalo na
revitalizáciu vnútrobloku takmer 90-tisíc eur. „Projekt je okrem samotnej revitalizácie zameraný aj na posilnenie
environmentálnych aspektov v tomto
vnútrobloku. Samotná výzva, v rámci
ktorej sme predkladali tento projekt si
vyžadovala, aby sme podporili jednak
rozvoj biodiverzity a aj skvalitnili životné prostredie obyvateľom vnútrobloku.
Mesto Dolný Kubín si vybralo vnútro
blok na sídlisku Brezovec, medzi ulicou
Odbojárov a ulicou Mierovou. Tento
vnútroblok vznikal živelným spôsobom,
odvtedy ako vznikol, nebol upravovaný.
V rámci verejného obstarávania bola
vysúťažená suma okolo 113-tisíc eur za
celú realizáciu tohto vnútrobloku. Európska únia a štátny rozpočet poskytne
mestu necelých 90-tisíc eur. Samosprá-

nokubínskych základných škôl v šprinte
na 60 metrov. Čerešničkou na torte bol
prekážkový beh mužov na 300 metrov,
na ktorom dosiahol talentovaný 21-ročný reprezentant Dukly Banská Bystrica
Matej Baluch slovenské historické maximum. Prekonal tak rekord Martina
Kučeru z roku 2018. Historické tabuľky
v rovnakej disciplíne, tentokrát v kategórii veteránov, prepísal aj 64-ročný
dolnokubínsky reprezentant Peter Sládek. „Môj čas bol 00:35:83, pôvodný rekord som prekonal o 22 stotín. Celkom
som si veril, keďže moja forma počas
posledných pretekov gradovala. Atmosféra bola vynikajúca. Je to síce menší, ale o to viac útulný štadión, navyše
v krásnom prostredí. Dúfam, že podobné štadióny sa budú budovať po celom
Slovensku,“ zhodnotil Matej Baluch
z ŠK Dukla Banská Bystrica. „Atletická
dráha je lokalizovaná na veľmi peknom
mieste. Okolitá scenéria je nádherná

a že ju dopĺňa aj rieka, zimný štadión
a plaváreň, je naozaj unikátne. Z tohto
pohľadu je to vskutku jedno z najkrajších športovísk, ktoré som na Slovensku videl,“ dodal na záver Peter Korčok.

va bude revitalizáciu spolufinancovať
sumou 23-tisíc eur,“ upresnila Beata
Valeková z referátu reg. rozvoja a cestovného ruchu MsÚ DK.

minulého storočia. V tom čase neboli
kladené zvýšené požiadavky na environmentálne aspekty životného prostredia, ale dôraz sa primárne kládol
na vytváranie komunikačných trás pre
peších. Vo vnútrobloku dodnes chýba
možnosť oddychu a trávenia voľného
času. Revitalizácia sa dotkne plochy
o výmere viac ako 5 100 metrov štvorcových a bude kompletne bezbariérová. „Vieme veľmi dobre, že planéta sa
otepľuje, chodníky sálajú teplo. Zeleň je
potrebná, aby kvalita života a ovzdušia
bola v obytných zónach naplnená. To
sa snaží aj naše mesto obyvateľom zabezpečiť. S prácami sme začali začiatkom júna a ukončené by sme ich mali
do štyroch mesiacov. Do jesene by to
malo byť všetko vyhotovené,“ ozrejmila
Beata Valeková.

Chcú zlepšiť životné prostredie
Projekt je zameraný na regeneráciu
vnútrobloku sídliska s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany
zelene. Jeho cieľom je zlepšiť environmentálne aspekty životného prostredia, vytvorením prvkov zelenej infra
štruktúry. Vo vnútrobloku na Brezovci
preto vysadia chýbajúcu zeleň, zrevitalizujú trávnaté plochy, vytvoria dom
s hniezdami pre belorítky, obnovia existujúce spevnené plochy a zabezpečia
odvádzanie dažďovej vody do prostredia. Ďalej vymenia staré osvetľovacie telesá za úsporné LED svietidlá a vybudujú oddychové, voľnočasové a edukačné
zóny pre deti, mládež i dospelých. „Vo
vnútrobloku vysadíme novú zeleň, ktorá bude estetická a navyše bude tlmiť
zvuk a zachytávať prach. Biodiverzitu
podporíme tým, že sme vo vnútrobloku
navrhli osadenie domčeka pre belorítky
a domčeka pre hmyz. Pribudnú aj led
svietidlá, ktoré znížia svetelný smog.
Pre obyvateľov vytvoríme oddychové
zóny a pre deti hracie plochy,“ doplnila
Beata Valeková.

redakcia

Zábery z výstavby,
otvorenia atletickej dráhy
a pokorenia slovenského
rekordu.

text a foto: redakcia

Revitalizácia sa dotkne 5 100 m2
Vnútroblok medzi ulicou Odbojárov
a Mierovou vznikol v 70-tych rokoch
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Vonkajší bazén AquaRelaxu
otvorili pre verejnosť
Dolnokubínsky AquaRelax otvoril 22. júna vo svojom areáli nový vonkajší relaxačný bazén s príslušenstvom. Má dĺžku 25 a šírku 8 metrov, je vyspádovaný a jeho vodu vyhrievajú na 28 stupňov.
V rámci rekonštrukcie vynovili aj vonkajší detský bazén.

I

„Splnil sa veľký sen. Náš akvapark,
ktorý má heslo blízky rodine, zrealizoval výstavbu vonkajšieho bazéna,
ktorý tu chýbal. Vďaka poslaneckému
zboru sa táto myšlienka ujala a keďže
bola korona, jej realizácia sa rozložila na dve etapy. Prvá etapa zahŕňala
vonkajší bazén so všetkými atrakciami
a druhá etapa bude znamenať nahradenie dočasných prezliekarní, sociálnych
zariadení a toaliet. Minimálna hĺbka
bazéna je 80 cm a maximálna 130 cm,“
vysvetlil Stanislav Vilček, konateľ AQUA
KUBÍN, s. r. o. Súčasťou bazéna sú chrliče, masážne lavice, oddychové zóny
a nechýba ani vstup pre telesne znevýhodnených. Okolie bazéna dotvárajú ležadlá so slnečníkmi, veľké detské šachy,
trampolína a pribudne aj volejbalové
ihrisko.

www.dolnykubin.sk

Stavať začali už v zime
Vysúťažená firma začala s realizáciou
výstavby vonkajšieho bazéna v decembri minulého roka. Na zvyšovanie cien
a horšiu dostupnosť stavebných materiálov sa pripravila. Betónové práce
ukončili ešte pred Vianocami. „Práve to
bolo kľúčom k úspechu. Jar bola dosť
mokrá a chladná, mali sme starosti,
ako stavbu dokončíme. Keď sa v apríli
počasie zlepšilo, posilnili sme kapacity a všetko sme stihli načas. Dodávky
materiálu sme riešili s predstihom,
v podstate sme to v zazmluvnenej cene
aj uzavreli a v rámci dobrých vzťahov
firmy a mesta sme drobné ujmy zniesli
sami,“ ozrejmil zástupca zhotoviteľa
diela Peter Palko z Oraving, s. r. o. Prvá
etapa výstavby vonkajšieho bazéna
stála AquaRelax takmer 600-tisíc eur.
„Od začiatku samotnej výstavby pôvodného akvaparku bolo v pláne mať
aj vonkajšie bazény. Tento plán pretrvával. My sme na to boli pripravení ešte
v roku 2019 aj tým, že sme sa snažili
mať nakumulované zdroje, či už priamo
v akvaparku, alebo aj u nás v mestskej
pokladnici. Žiaľ, dva koronové roky dali
veľmi zabrať cestovnému ruchu. Museli
sme vyčerpať všetky našetrené peniaze,
ktoré mal akvapark, ešte pridať aj mestské, aby sme vôbec zachovali udržiavací mód akvaparku a neznehodnotili ob-
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rovský majetok, ktorí Dolnokubínčania
v tomto akvaparku majú. Som však rád,
že aj napriek spomínanému sme mali
odvahu a aj s poslancami sme pristúpili
k zrealizovaniu aspoň prvej etapy stavby vonkajšieho bazéna,“ zhodnotil primátor Ján Prílepok. „Približne v rokoch
2024 - 2025 plánujeme druhú etapu.
Navtedy je naplánovaná výstavba riadnych sociálnych zariadení, postupne by
sme tiež chceli doplniť atrakcie na plochu okolo bazéna. Najmä minigolf, aspoň 9-jamkový a detské preliezky,“ doplnila vedúca prevádzky Elena Šebová.
Výhodnejšie sú rodinné balíky
V druhej etape by sa mali dobudovať
ešte sprchy, recepcia a terasa. Vstúpiť
do areálu vonkajšieho bazéna budú
môcť zákazníci v kombinácii s vnútornými bazénmi, ale môžu si vybrať aj samostatný vstup. K dispozícii majú i bu
fet. „Za celý deň zaplatí dospelá osoba
10 eur, za pol dňa 6 eur. Vytvorili sme aj
balíky pre rodinu, ktoré sú výhodnejšie
oproti ostatným cenám. Rodinný balík
(dvaja dospelí a jedno dieťa) na celý
deň vychádza 23 eur a na pol dňa stojí 13 eur,“ priblížila Elena Šebová. Celý
cenník je dostupný na webovej stránke
www.aquakubin.eu.
redakcia

Kamery na kolonádovom moste strážia poriadok v meste
Od začiatku júna strážia bezpečnosť na
kolonádovom moste v Dolnom Kubíne
štyri nové kamery. Slúžiť budú mestskej
polícii na odhaľovanie priestupkov súvisiacich s ohrozovaním chodcov cyklistami, ale aj vandalizmom na kvetinovej
výzdobe.
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„Doteraz bola na kolonádovom moste len jedna jediná kamera a nevidela celú dĺžku mosta. Kvôli tomu sme pristúpili k montáži štyroch kamier, ktoré
sú statické a sú umiestnené tak, že jedna prekrýva druhú. Potencionálneho
priestupcu vidno štyrikrát. Kamera ho
zaberá, ako vstupuje na kolonádový
most, ako ním prechádza, potom ho vidíme zozadu, nakoniec sledujeme tiež
jeho výstup z mosta. Kolonádový most
je pokrytý absolútne celý,“ objasnil náčelník dolnokubínskej mestskej polície
Dušan Medzihradský.
Kvetináče končia v rieke
Nové kamery namontovali súčasne
s kvetinovou výzdobou. Tú tvoria desiatky kvetináčov s muškátmi. Neraz
skončia v rieke Orava. Posledný prípad

TEHOS začal rekonštrukciu tepelnej
sústavy na Bysterci
Mestská obchodná spoločnosť TEHOS
začala na prelome júna realizovať veľkú
rekonštrukciu a modernizáciu tepelnej
sústavy na Bysterci. Jej hlavným cieľom
je zvýšiť energetickú efektívnosť a účinnosť centralizovaného zásobovania teplom tejto mestskej časti. Obyvatelia sa
musia pripraviť na odstávky teplej vody
a výkopové práce.
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„Chcel by som občanov mesta Dolný Kubín a predovšetkým občanov
sídliska Bysterec informovať o tom, že
spoločnosť TEHOS začala realizovať investičnú akciu za účelom modernizácie
rozvodov ústredného kúrenia a teplej
úžitkovej vody. Modernizácia zabezpečí
rovnomerné prerozdelenie tepla, nebude dochádzať k dokurovaniu, bude diaľ-

je zo 14. júna v noci, keď partia mladých
chlapcov vylomila a hodila do vody
dva kvetináče. Nové kamery ich nasnímala a mestskej polícii sa ich podarilo
vypátrať. „Kvetinová výzdoba každoročne odoláva vandalom. Niektorí naši
spoluobčania vytrhávajú kvety a hádžu
ich do Oravy. Niektoré občianky si zas
berú štiepky z týchto muškátov. Teraz
by sme mali dohľadať všetkých páchateľov uvedených priestupkov,“ vysvetlil
Dušan Medzihradský.
Cyklisti by mali zosadnúť
Kamerový systém však na kolonádový most pribudol predovšetkým kvôli
cyklistom. Tí majú na moste z bicykla
zosadnúť, no urobia to len výnimočne. Vznikajú tak pravidelné kolízie
s chodcami. Dolnokubínska samospráva nainštalovala pred tromi rokmi na
kolonádový most analytickú kameru.
Tá monitorovala, koľko chodcov, ale aj
cyklistov po ňom denne prejde. Práve
výsledky prinútili mesto konať. „Analýzou dát bolo preukázané, že okrem
osôb prechádzajúcich po kolonádovom
moste, je veľký počet cyklistov, ktorí porušujú dopravné značenie. Je tam zákaz
vjazdu cyklistom. Tento počet sa pohyboval v priemere až niekde na úrovni
230 cyklistov denne. Počet osôb prechádzajúcich po kolonádovom moste
obojsmerne sa hýbal niekde na úrovni
kový odpočet dát, diaľková možnosť
regulovať kompaktné odovzdávacie
stanice tepla a ešte ďalšie výhody, ktoré
z toho vyplývajú. Chcel by som poprosiť
občanov o trpezlivosť, keďže súčasťou
rekonštrukcie je aj zokruhovanie potrubia. Bude to prinášať prerušenia dodávky tepla na ohrev úžitkovej vody. Za to
sa dopredu ospravedlňujeme, ale po realizácii tejto investičnej akcie, bude na
minimálne 15 rokov zabezpečený modernejší a efektívnejší chod systému.
Pokiaľ sa teda niečo nepredvídateľné
nestane,“ vysvetlil Stanislav Vilček, konateľ spoločnosti TEHOS, s. r. o.
Vynovia viac ako kilometrovú sieť
Investičný zámer spoločnosti vo výške
1,6 milióna eur je financovaný z nenávratných fondov Európskej únie z výzvy
Slovenskej inovačnej a energetickej
agentúry. Tá TEHOSU preplatí 85%
výdavkov na modernizáciu tepelnej
sústavy. V rámci nej sa zrekonštruuje
viac ako kilometrová sieť a zmoderni-
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3 900 osôb denne,“ ozrejmil Ján Lavrík
z odboru dopravy a miest. hosp. MsÚ
DK. „Budeme dohľadávať cyklistov, ktorí zrazia chodcov, lebo zo dňa na deň
takýchto cyklistov pribúda. Keď cyklista
zosadne z bicykla, tak ten most prejde
za jednu až dve minúty peši. Čiže žiadny
čas nestratí,“ doplnil náčelník mestskej
polície.

Cyklistom, ktorí nezosadnú z bicykla
na kolonádovom moste, hrozí bloková
pokuta do výšky 50 eur. Ničenie mestského majetku v podobe kvetinovej výzdoby, môže hliadka pokutovať sumou
do 33 eur. Celková hodnota kamier,
montáže aj zálohového zariadenia stála
mestskú políciu necelých 1 500 eur.
text a foto: redakcia
zuje sa 80 kompaktných odovzdávacích
staníc tepla. „Doplníme časti potrubia,
aby bolo zokruhované a zrealizujeme
výmenu nedostatočných dimenzií potrubí. Ďalej na odovzdávacích staniciach vymeníme merače s možnosťou
diaľkového odpočtu, okrem tepla bude
sledovať aj spotrebu elektriny a vody.
Vymeníme aj reguláciu, ktorá zabezpečí
diaľkové ovládanie odovzdávacích staníc. Rekonštrukcia začala na prelome
júna a júla. Väčšinu prác by sme mali
mať ukončenú do začiatku vykurovacej
sezóny. Odstávky, samozrejme, takto
dlho trvať nebudú, realizácia bude prebiehať postupne,“ ozrejmil Stanislav
Vilček.
Celá modernizácia tepelnej sústavy
na Bysterci musí byť hotová do konca
tohto roka. O plánovaných odstávkach
teplej vody bude TEHOS informovať na
svojom webe a na stránke mesta.
redakcia
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Štyria dolnokubínski primátori
na spoločnom stretnutí
Na pôde radnice sa zišli primátori Dolného Kubína. V pondelok 6. júna pripravilo
súčasné vedenie mesta posedenie, na ktoré pozvalo troch bývalých primátorov:
Ivana Budiaka, Ľubomíra Blahu a Romana Matejova. V takomto zložení sa stretli
po prvýkrát.

foto: redakcia
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„Myšlienka na pozvanie všetkých bývalých primátorov na
mestský úrad vznikla už dávnejšie, ale prekazila ju korona. Keďže sa už situácia zlepšila, pozval som svojich kolegov,
predchodcov a bývalých primátorov na stretnutie, aby sme sa
porozprávali o našom meste a vymenili si skúsenosti,“ ozrejmil primátor Ján Prílepok. „Dnes máme veľmi milé stretnutie
so súčasným pánom primátorom. Takéto stretnutie dobre
padne už len preto, že sa vidíme po dlhšom čase aj s ostatnými bývalými primátormi a veru si máme čo povedať,“ uviedol
bývalý primátor Roman Matejov. „Ja to považujem za príjemné prekvapenie, osobne to kvitujem, že sme sa stretli. S pánom primátorom sa stretnem aj mimo takéhoto stretnutia,
ale považujem to za dobrý nápad,“ doplnil bývalý primátor
Ivan Budiak. Myslím si, že je to milá akcia, keďže sme všetci
štyria živí a zdraví. Tešil som sa na toto stretnutie a som rád,
že som tu,“ zhodnotil bývalý primátor Ľubomír Blaha.
Od novembra '89 malo mesto 4 primátorov
Prvým primátorom v novodobej histórii Dolného Kubína bol
Ivan Budiak. Naše mesto viedol od roku 1990 dve volebné obdobia. Na poste primátora ho následne vystriedal Ľubomír
Blaha, ktorý tu rovnako pôsobil dve volebné obdobia. V roku
2006 sa vedenia opäť ujal Ivan Budiak. Ten svoje primátorské
kreslo odovzdal na 8 rokov Romanovi Matejovovi. V roku 2018
prevzal naše mesto do rúk súčasný primátor Ján Prílepok.
„Všetko, čo dnes robíme, nadväzuje na minulosť. To, čo nám
tu naši otcovia, dedovia zanechali, to sa snažíme zveľadiť
a postarať sa o to. Cítim istú nadväznosť, že primátor tu je
vždy len na nejaké obdobie, ktosi bol pred ním a ktosi zas
bude po ňom. Traja moji predchodcovia sa zaslúžili o to, že

www.dolnykubin.sk

naše mesto vyzerá práve takto. My sa ho snažíme ešte skrášliť
a znova ďalej posunúť. O tom sme sa rozprávali. Doby boli
rôzne, riešili sa rôzne problémy,“ vysvetlil Ján Prílepok.
Zhodli sa, že mesto napreduje
Každé vedenie Dolného Kubína zanechalo v dejinách mesta
svoj podpis. Podľa samotných primátorov sa vývoj mesta
rokmi posunul dopredu. „Veľa sa toho zmenilo. Sú iné problémy, ako sme mali my. Treba na to reagovať. Myslím si, že
pán primátor aj zastupiteľstvo reaguje na nové podnety, ktoré prichádzajú od občanov, od života v meste. Dúfam, že sa
im to bude dariť riešiť aj naďalej. Ako hlavný problém vidím
riešenie dopravy v meste. To ma tak akosi tlačí, takže dúfam,
že aj toto sa podarí vyriešiť. Viem, že je to beh na dlhé trate, nebude to jednoduché,“ ozrejmil Ľubomír Blaha. „Mesto
napreduje, aj keď treba povedať, že v súčasnej dobe samosprávam vôbec nie je čo závidieť, pretože najskôr to bola korona, teraz sú to problémy, ktoré súvisia s vojnou a rôznymi
ekonomickými sankciami, ktoré budú mať určite dopad aj
na samosprávy. Bude čo robiť, ale verím, že súčasné vedenie
to zvládne,“ doplnil Roman Matejov. „Myslím si, že mesto sa
rozvíja v prospech občanov. Bohužiaľ, sú tu určité zábrany,
ktoré sú mimo kompetencií vedenia mesta. Jedným z nich je
aj dvojročný kovid. Nebudem hovoriť o súčasnej situácii, na
ktorú si každý urobí názor sám. Za dosť vážny problém však
pociťujem vzťah súčasnej vlády k samosprávam,“ dodal Ivan
Budiak. Primátori chcú v spoločných stretnutiach pokračovať
aj naďalej. Ďalšie si predbežne naplánovali na jeseň.
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Minister školstva navštívil dolnokubínskych učiteľov a žiakov
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Branislav Gröhling navštívil v stredu 25. mája, v rámci pracovného výjazdu na Orave, tri dolnokubínske školy. V nich sa stretol so žiakmi, prešiel si priestory a diskutoval s učiteľmi.
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Branislav Gröhling začal pracovný výjazd v metropole
dolnej Oravy návštevou Základnej školy Janka Matúšku.
Tu ministerstvo školstva v roku 2019 zafinancovalo rekonštrukciu podlahy, cvičebného priestoru a osvetlenia v školskej telocvični. „Minister prisľúbil návštevu našej školy ešte
v septembri 2020 kvôli tomu, že podpísal projekt rekonštrukcie telocvične. Veľmi radi sme mu ukázali, na čo ministerstvo
prispelo a ako to dopadlo. Keď sme mu ukázali počty žiakov
športových krúžkov, využitie telocvične od rána do neskorých
večerných hodín a keď videl, koľko detí nám hráva bedminton a florbal, tak si myslím, že tá dotácia bola účelová, presná
a naozaj telocvičňu derieme zodpovedne. Mali sme stretnutie
aj so žiakmi aj s pedagógmi. Pedagógov, samozrejme, zaujímali platy, postavenie pedagóga v školstve a asistenti,“ vysvetlil riaditeľ ZŠ J. Matúšku Rastislav Eliaš. „Tie problémy na
školách, ktoré nám hlásia učitelia, sú úplne identické a kontinuálne celé roky. Chcú, aby sme sa pozreli na odmeňovanie zamestnancov, teda na platy učiteľov. Opätovne sa daná
téma otvára i teraz v rámci riešenia voľnočasových poukazov
a investícií, ktoré síce idú do školstva, ale nie tam, kde by to
školstvo naozaj potrebovalo. Toto je veľká téma na jednotlivých stretnutiach počas celého dnešného dňa a predpokladám, že aj nasledujúcich dní,“ uviedol Branislav Gröhling,
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Ministra požiadali o pomoc s rekonštrukciou ihriska
Kroky ministra následne smerovali na Základnú školu Martina Kukučína. Tá v minulom roku uspela v projekte ministerstva školstva s názvom Modernejšia škola, z ktorého získala
dotáciu na oddychové zóny a moderný, variabilný nábytok
na chodbách i v triedach. „Som veľmi rada, že prišiel, pozrel
si našu školu. Veď v poslednej dobe sa máme čím chváliť.
Mali sme rôzne projekty. Jeden z nich bol Modernejšia škola.
Samozrejme sme urobili aj ďalšie veci v interiéri. Bol na návšteve na hodinách, pri druhákoch i pri deviatakoch. Pozrel
si celú školu, besedoval s pedagógmi. Myslím si, že sme mu
ukázali, ako fungujeme, ako vyzerá naša škola. Požiadali sme
o pomoc pri ďalších projektoch. Jeden z nich je projekt multifunkčného ihriska, ktorý je však finančne veľmi náročný. Spo-

Obradnú sieň na radnici
dotvára nový klavír
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Dolnokubínska samospráva zakúpila do obradnej siene nový klavír. Biele krídlo má dotvoriť zrekonštruované
priestory historickej radnice. Využívať ho budú pri slávnostiach, ako aj na koncertoch. „Tento priestor je krásny. Vedeniu mesta, riaditeľom ZUŠ a hlavne Michalovi Janigovi napadla myšlienka zakúpiť krídlo, aby sa tento priestor mohol
využívať nielen na svadobné obrady, rôzne prijatia učiteľov či

luprácou mesta, nás a aj ministerstva azda nájdeme cestu,
ako by sme ho zrekonštruovali. Z nášho rozpočtu to však iste
sami neutiahneme,“ ozrejmila riaditeľka ZŠ M. Kukučína Katarína Števonková. „Budeme argumentovať smerom k ministerstvu financií, aby zvážilo investovanie financií do voľnočasových poukazov. Aby radšej presmerovalo tieto peniaze do
platov učiteľov a do vybavenia škôl. Pozval by som aj mojich
kolegov ministrov, aby sa prišli pozrieť na niektoré školy,
v akom prostredí vychovávame našu mládež. A aby zvážili, či
je správne smerovanie financií do voľnočasových poukazov
a nie do školstva,“ doplnil Branislav Gröhling.
S maturantmi na rozlúčke so školou
Poslednou zastávkou Branislava Gröhlinga v Dolnom Kubíne bolo stretnutie s pedagógmi a maturantmi zo Strednej
odbornej školy obchodu a služieb. Tá v minulosti realizovala
z dotácie ministerstva školstva modernizáciu školskej jedálne, ďalej projekt Spolu úspešnejší II a najnovšie sa pripravuje
na kompletnú výmenu okien. „Je to smutné, ale musím to
povedať, že sme ďakovali za finančnú dotáciu na výmenu
okien, ktoré sú vyrobené v roku 1964. Čiže až teraz sa niečo
také podarilo. Je to koordinované aj so Žilinským samosprávnym krajom. Spolu dohromady vytvorili taký balík, že môžeme nielen vymeniť okná, ale aj zatepľovať budovu. Táto škola
má neskutočný modernizačný a investičný dlh za obrovské
množstvo rokov dozadu. Teraz sa črtá nádej, že sa tieto veci
konečne pohnú dopredu a bude možné ju zrekonštruovať,“
teší sa Peter Ištván, riaditeľ SOŠ obchodu a služieb.

Maturanti Strednej odbornej školy obchodu a služieb pozvali
ministra na svoju rozlúčku so školou. Ten ich vyzval, aby zostali študovať na vysokej škole na Slovensku. Môžu tak získať
štipendium vo výške 9 000 eur. Podporná schéma je v prvých
rokoch jej spustenia súčasťou plánu obnovy a odolnosti a je
naplánovaná na obdobie rokov 2022 až 2027. V tomto roku
bude maturantom udelených prvých 1 400 štipendií.
text a foto: redakcia
novorodencov, ale aby mohol byť využívaný aj ako koncertná
miestnosť, hlavne pre naše základné umelecké školy. Tejto
úlohy sa úspešne zhostili aj poslanci a schválili sumu 13-tisíc
eur na nákup krídla. Veľkú pomoc sme dostali zo strany ZUŠ
P. M. Bohúňa, ktorá vyhliadla tento klavír až v Hradci Králové,“ ozrejmil Michal Švento, vedúci odboru školstva, kultúry,
mládeže a športu MsÚ DK. Klavír je tradičnej českej značky
Petrof. Vyrobený bol v roku 1980, jeho hmotnosť je 300 kg
a kompletne repasovaný bol v tomto roku.
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254 kameňov za 254 ľudských životov
V pondelok 20. júna v dopoludňajších hodinách Ústredný zväz židovských náboženských obcí (UZZNO) odhalil na židovskom cintoríne v Dolnom Kubíne pamätník
na počesť obetí holokaustu. Šlo o členov židovskej komunity, transportovaných do
koncentračných táborov počas 2. svetovej vojny.

foto: redakcia
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Základ pamätníka tvorí ten pôvodný z roku 2012, v ktorom
je umiestnených 254 kameňov na počesť každého zahynutého židovského občana. 156 z nich bolo z Dolného Kubína.
Za autorstvom tohto diela stojí Adriena Kutaková.
Jeden z mála, ktorý je udržiavaný
„Počas svojich pracovných ciest sa snažím navštevovať židovské cintoríny po celom Slovensku. Musím povedať, že
v niektorých častiach Slovenska sa o nich má kto starať
a vyzerajú lepšie, inde máme ešte ako spoločnosť veľké rezervy. Som veľmi rád, že v Dolnom Kubíne to patrí k tým
krajším miestam a že pamätník bude pripomínať každému
návštevníkovi to, čo sa stalo židovskej komunite na Slovensku a v Československu. Na jednej strane je to smutná príležitosť, ale je to minimum, čo môžeme ako spoločnosť urobiť
pre to, aby sme v očiach budúcich generácií sčasti opravili
svoju reputáciu. A tiež takto symbolicky „odčinili“ to, čo naši
predchodcovia urobili,“ vyjadril sa podpredseda NR SR Gábor
Grendel. V príhovoroch počas spomienky bola neraz vyzdvihnutá dôležitosť spolupráce na udržiavaní židovského kultúrneho dedičstva. „Je to úžasné. Mám pred očami obraz mnohých cintorínov na Slovensku. Bola tu početná komunita.

Dnes UZZNO eviduje zhruba 950 cintorínov, a toto je jeden
z mála, ktorý je udržiavaný. Ako Ústredný zväz spolu s 2 000
židmi, ktorí sa prihlásili k židovstvu podľa posledného sčítania, nemáme v silách postarať sa o 950 cintorínov. Nie je to
možné bez partnerstva, dobrých ľudí, ktorí obetujú svoj čas
a energiu,“ povedal Richard Duda, predseda UZZNO. „Myslím
si, že keď sa pozrieme na históriu, koľko ľudí bolo neprávom
odvlečených do koncentračných táborov a koľko tam bolo
znivočených životov, tak je maličkosť spomenúť si takto na
ľudí, ktorí trpeli a dokonca položili svoje životy,“ ozrejmil darca Milan Fiľo, prezident Eco Investment.
Cintorín zrevitalizovalo OZ Aktív-Relax
Pamätník bol umiestený do revitalizovaného židovského
cintorína. Dobrovoľníci z občianskeho združenia Aktív-Relax
priestor zbavili náletových drevín a zrekonštruovali jednotlivé časti cintorína. Vďaka finančnej podpore sponzorov združenie postavilo viac ako 65 kameňov a revitalizovalo ceremoniálnu halu, ktorá sa spája so zvyšnou časťou cintorína.
„Ceremoniálna hala slúžila na prípravu nebohých židovských
občanov na posledný odpočinok. Vzhľadom na to, že sa
o tento objekt nikto nestaral, došlo k jeho zvaleniu a zavezeniu sutinami,“ ozrejmila Emília Jurčíková, predsedníčka
OZ Aktív-Relax.
Súčasťou prehliadky cintorína bola aj výstava osobností
z Dolného Kubína a fotodokumentácia prebiehajúcich zmien
v rámci úpravy cintorína.
Alica Batunová
Pozrite si reportáž zo slávnostného sprístupnenia
zrenovovaného židovského cintorína
a odhalenia pamätníka obetiam holokaustu.
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Zreštaurovali diela A. Medzi
hradského a P. M. Bohúňa
Oravská galéria získala v minulom roku z Fondu na podporu
umenia dotáciu vo výške viac ako 20-tisíc eur. Časť pridelených
finančných prostriedkov použila aj na reštaurovanie zbierkových predmetov. Odborným ošetrením prešli diela od Adolfa
Medzihradského a Petra Michala Bohúňa i Kornela Bohúňa.

zemianskych rodov z rôznych končín Oravy. Tiež nám pomôže stručne nahliadnuť do ich dejín a samozrejme kochať sa
ich mnohokrát až hovoriacimi erbami, ktoré súvisia so slávnymi skutkami predkov týchto rodov,“ vysvetlil riaditeľ Oravskej galérie Michal Čajka. Adolf Medzihradský vo svojej knihe
erbov zaznamenal históriu a portréty vplyvných oravských
rodov, ako napríklad Zmeškalovcov či Kubínyiovcov.
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Tieto diela v rámci zbierky starého umenia Oravskej galérie reprezentujú premeny výtvarného umenia 19. storočia.
Patria k cenným umelecko-historickým dokumentom a pramenným materiálom k štúdiu danej doby, ale aj staršieho obdobia v oblasti genealógie, histórie a heraldiky. „Reštaurovať
sa dávajú väčšinou diela, ktoré spadajú do starého umenia.
Snažíme sa vybrať predovšetkým tie, ktoré je potrebné zachovať práve kvôli ich regionálnej príslušnosti. K spolupráci
bol prizvaný reštaurátor Štefan Kocka, s ktorým máme dlhoročné skúsenosti,“ ozrejmila historička umenia Oravskej galérie Katarína Matušková.
Okno do zaniknutého sveta oravských zemianskych rodov
Rukou reštaurátora prešla Kniha erbov zemianskych rodín
oravskej župy od Adolfa Medzihradského. Ten bol významnou postavou oravských dejín 19. storočia. Ako pedagóg pôsobil v rodných Leštinách, kde sa jeho životný príbeh pretol
s Pavlom Országhom Hviezdoslavom. Hovorí sa, že práve
Adolf Medzihradský nasmeroval Hviezdoslava pre slovenské
národné hnutie. „Adolf Medzihradský bol vášnivý bádateľ, na
poli histórii, na poli genealógie šľachtických rodov. On sám
bol príslušníkom významného zemianskeho rodu Medzi
hradských, pôvodom z Medzihradného, dnes mestskej časti
Dolného Kubína. Takto prirodzene záujmom o dejiny vlastného rodu, začal aj jeho vedecký výskum zameraný na dejiny
jednotlivých zemianskych rodín oravskej stolice. Jemu to
však nestačilo a okrem toho, že spisoval genealogické tabuľky a vykonal kus dobrej práce, na ktorej stavajú bádatelia až
dodnes, tak ich dekoroval nádhernými maliarskymi zobrazeniami erbov jednotlivých zemianskych rodov. Štúdiom tejto
nádhernej knižky môžeme nazrieť do už zaniknutého sveta

Kubínska letná čitáreň
pokračuje aj v roku 2022

Slováci z Veľkého Bysterca
Odborným ošetrením prešla aj kolekcia chromolitografií slovenských krojov od Petra Michala Bohúňa. Rodák z Veličnej
sa po výtvarných štúdiách stal jedným z najslávnejších maliarov a portrétistov 19. storočia v Rakúsko-Uhorsku. Portrétoval napríklad aj spomínaného Adolfa Medzihradského.
V septembri si pripomíname 200-té výročie jeho narodenia.
„Kolekcia je venovaná hornouhorským krojom Slovákov, ktorú vytvoril v spolupráci so svojím synom Kornelom Bohúňom
technikou chromolitografie. Okrem iných stolíc tu má svoje
zastúpenie aj Oravská stolica a aj Dolnokubínčanom môže
byť blízke, že jedným z grafických listov je práve výjav Slováci z Veľkého Bysterca, ktorý bol vtedy samostatnou dedinou.
Okrem toho, že je to úžasné výtvarné dielo, je to aj skvelý historický a etnografický dokument,“ uzavrel Michal Čajka.
Fond na podporu umenia bol hlavným partnerom oboch
projektov, dofinancované boli z prostriedkov Žilinského samosprávneho kraja a z vlastných zdrojov galérie.
redakcia; foto: Oravská galéria
tešíme,“ dodal Peter Jonák. Kubínsku letnú čitáreň po prvýkrát otvorili v roku 2018. Autori myšlienky ju chcú do obľúbeného parku prinášať aj naďalej.
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V Parku Martina Kukučína otvorili vo štvrtok 9. júna tohtoročnú Kubínsku letnú čitáreň. Čitatelia si môžu knihy
v altánku pri pávoch prečítať, požičať alebo ich aj spolu s venovaním darovať. Čitáreň bude súčasťou leta v parku do konca augusta. „Máme tu do sto kusov kníh. Sú to rôzne druhy,
ale každá kniha je pre nás veľmi vzácna. Dolnokubínčania,
školy, deti si môžu prísť prečítať knižočku alebo tiež darovať
svoju knižku s venovaním. Je to také pekné gesto,“ ozrejmil
Peter Jonák z komunitnej organizácie Krajší Kubín. „Ešte som
neprispela, ale určite prinesiem nejakú knihu, ktorú som už
prečítala. Veľmi sa mi páči, že sa tu opäť spustila táto akcia,“
teší sa jedna z mladých čitateliek počas otvorenia čitárne.
„Letná čitáreň je spojená s letom v parku, ktorého podujatia
budú aj tento rok počas celého júla i v auguste, na čo sa veľmi
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V mestskom kultúrnom stredisku začalo v stredu 22. júna celoštátne kolo 68. ročníka Hviezdoslavovho Kubína. 289 recitátorov z celého Slovenska sa predstavilo v umeleckom prednese poézie
a prózy podľa vekových kategórií.

I

Porota hodnotila najmä dramaturgickú prípravu predlohy, osobnostný prístup recitátora, ale aj pôsobivosť
prednesu na poslucháča. „Hviezdoslavov Kubín vyhlasuje Národné osvetové
centrum. Recitovať sa začína na triednych kolách, postupuje sa na školské,
obvodné, okresné, regionálne, krajské
kolo, a potom sa stretávame v Dolnom
Kubíne na celoštátnom vyvrcholení,“
vysvetlila Tatiana Šišková z Národného osvetového centra. Deti najviac inklinujú k autorom, akými sú Valentín
Šefčík alebo Ján Botto. Recitujúci ale
stále dokážu porotcov zaskočiť neznámymi autormi. „O umelecký prednes
detí je na Slovensku tradične veľký záujem. Našťastie ani po pandémii záujem
neklesol. Aj my porotcovia sme boli
sami zvedaví, aké následky pandémia

a dištančné vyučovanie zanechali. Na
počudovanie sa úroveň recitujúcich
udržala. Keďže som videla veľa okresných aj krajských kôl, tak som mala
dokonca pocit, akoby deti s väčšou radosťou vystúpili na javisko. Užívali si,
že konečne môžu stáť pred publikom
a znovu niečo povedať. Deti sú omnoho
suverénnejšie. Vidieť na nich, že sa chcú
s publikom podeliť o svoj názor, zážitok
alebo niečo, čo si prečítali,“ zhodnotila
porotkyňa Eliška Sadíleková.
Na prehliadku sa vrátili aj divadelníci
Kvôli covidovým opatreniam boli niektoré kategórie dočasne zrušené, no
tento rok sa opäť vrátili na javisko.
Patria medzi ne recitačný kolektív a divadlo poézie. V rámci súťaže vydávajú
usporiadatelia niekoľko čísel festivalového denníka Info, v ktorom porotcovia
odborne hodnotia výkony recitátorov
a divadelníkov. V Čaplovičovej knižnici prednášali aj Seniorenky. Súčasťou
podujatia bolo i uvedenie knihy „Pod
krídlom Serafa“ od autorky Evy Lofajovej. Od vzniku Hviezdoslavovho Kubína ubehlo 68 rokov. Doteraz sa súťaže
zúčastnili aj mnohé známe osobnosti
ako napríklad Július Satinský či Lucia
Hurajová.
Alica Batunová

www.dolnykubin.sk
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Talenty pre Európu
oslávili 25. jubileum
Medzinárodná súťaž Bohdana Warchala
v hre na sláčikové nástroje Talenty pre
Európu oslávila 19. júna 25. jubileum.
Hudobníci súťažili štyri dni v dvoch hlavných kategóriách, a to v sólovej a v komornej hre na husle, violu a violončelo.

I

„Do súťaže sa prihlásilo 109 interpretov z deviatich krajín Európy. Niektorí súťažiaci kvôli aktuálnej situácii
nemohli vycestovať, no napriek tomu
bola súťaž pomerne dobre zastúpená,
čo sa týka medzinárodnej účasti. Najsilnejšie bola zastúpená 1. a 4. kategória
v hre na husliach. Myslím si, že po dvoch
rokoch obmedzení sa vraciame do normálu. Súťažiaci sa dostávajú do formy,
úroveň opäť stúpa a dúfame, že budúci
rok súťaž nebude už ničím ovplyvnená,“ vyjadril sa riaditeľ súťaže Leonard
Vajdulák. Prezident poroty huslí, violy
a violončela Peter Michalica zhodnotil,
že kvalita výkonov nebola dotknutá
pandémiou: „Účasť v minuloročnej súťaži bola síce ovplyvnená opatreniami,
no kvalita nie. Tohtoročná kvalita opäť
stúpla a počet účastníkov je vynikajúci.“

foto: redakcia

Recitátori z celého Slovenska
na dolnokubínskych doskách

Vynikali aj dolnokubínski žiaci
Slovensko reprezentovalo 17 hudobníkov. Aj tento rok si porotcovia všimli
nádejné talenty. „Vždy sa vynoria nejaké nové talenty z rôznych končín sveta
a súťaž dokáže na ne upozorniť. Som
šťastný, ako sa prezentovala kubínska umelecká škola v oblasti sláčikov
husľového kvarteta. Deti hrali s veľkým oduševnením. Keby bol taký čistý
vzduch nad Slovenskom, netreba žiadne ekologické opatrenia. U huslistov
v 4. kategórii ma veľmi zaujala Anežka
Kurajdová zo Základnej umeleckej školy Ivana Ballu. Tak krásne hrala Paganiniho Cantabile, bol som milo prekvapený,“ zhodnotil virtuóz Peter Michalica.

Na súťažiacich sa prišiel pozrieť aj
Paul Scholer
Hudobné talenty prišiel podporiť aj
čestný hosť Paul Scholer. Umelec vyzdvihol nadregionálny význam súťaže,
ako aj kvalitu interpretov a hodnotiacej
poroty. Festival má podľa neho prvotriednu kvalitu. „To, čo robíte, je veľmi
príkladné. Našiel som tu vysokú kvalitu. Vyzdvihol by som aj prácu Leonarda
Vajduláka, ktorý je dlhoročným organizátorom hudobného diania v Dolnom
Kubíne a riaditeľom tejto medzinárodnej súťaže. Obdivoval som priateľskú atmosféru. Pozitívne možno hodnotiť i to,
že dochádza k výmene interakcií medzi
interpretmi, členmi poroty, pedagógmi

ale aj rodičmi interpretov. Toto je Európa. Takto sa robí Európa,“ uzavrel Paul
Scholer, prezident Európskej asociácie
hudobných súťaží pre mladých EMCY.

Báječný život Amalie
v Kaštieli Kubínyi

nosť zúčastniť sa prednášky o pozorovaní krajinomaľby v súčasnom umení,
ako sa dá s krajinou ešte stále pracovať
a čo je v nej ešte možné zachytávať,“
vyjadril sa umelec Radim Straka. Kúsok
umenia do záhrady kaštieľa priniesli aj
pracovníci Oravskej knižnice Antona
Habovštiaka. „Pre deti sme si prichystali rôzne spoločenské hry, zábavné kvízy,
maľovanky, a keďže je to o umení, tak
sa venujeme aj hre s farbami. Ďalej sme
pripravili rôzne hádanky o ilustrátoroch
a publikácie o umení,“ ozrejmila Alena
Javorková z knižnice.

a skúšali s nimi pracovať. Tým, že sú
ešte nedotknutí farbou, vytvárajú krásne diela, čo ma veľmi prekvapuje,“ posúdil Radim Straka. Historička umenia
Eva Ľuptáková zas oboznámila divákov
o histórii portrétu Daniela Kubínyiho.
Predpokladá sa, že ako vojak padol
v boji a namaľovanie jeho portrétu bol
spôsob, ako si uctiť jeho pamiatku.
„Máme o ňom veľmi málo informácií,
ale nevadí to, i tak je ozdobou zbierkového fondu Oravskej galérie a dokladom mimoriadne kvalitného portrétneho umenia,“ vysvetlila E. Ľuptáková.

Nedotknutí farbou
V tvorivých dielňach si mohli nádejní
umelci vyskúšať maľbu pod dohľadom
skúsených lektorov. Niektoré diela
prekvapili aj samotných posudzovateľov. „Perfektné. Mladých sme zapájali

Poobedný program zakončila hudobná
skupina Musica Vista. Počas koncertu
umelec Radim Straka namaľoval obraz,
ktorý bol vydražený za 110 eur.

sa Hviezdoslavovho Kubína a ja som tu
s nimi duchovne. Dnes som veľmi rád,
že som využil svoj pobyt na Orave a že
som mohol prísť osobne. Veľmi sa teším na besedu so staršími aj s mladšími
žiakmi, pretože je pre mňa veľmi dôležité mať neustále kontakt s mojimi čitateľmi aj s pánmi učiteľmi a učiteľkami.
Budem rozprávať o sebe, aj o Hviezdoslavovi, staršom a slávnejšom kolegovi,
ale samozrejme, najviac o samotných
žiakoch, deťoch, študentoch, aby som
im odovzdal svoje životné posolstvo
a skúsenosť. A tiež ich povzbudil do ďalších rokov života,“ zhrnul Daniel Hevier.
Básnik od mesta dostal na pamiatku
repliku obrazu Pavla O. Hviezdoslava,
ktorého autorom je umelec Luka Brase.
Medzi Hevierove najnovšie publikácie

patrí aj kniha Škola pre tvoju budúcnosť, v ktorej sa čitateľ ponorí do poznávania a skúmania sveta. V knihe sa
venuje aj témam ako kritické skúmanie
faktov, finančná gramotnosť, vzťahy
alebo pestovanie vytrvalosti.

V parku Kaštieľa Kubínyi pripravilo Or.
kultúrne stredisko celodenné podujatie
s názvom „Krása v obrazoch“. V sobotu
11. júna tak odštartovalo nový koncept
podujatí „Báječný život Amalie“, ktorého
cieľom je priblížiť umenie verejnosti.

I

Program zahŕňal prehliadku kaštieľa, výtvarné workshopy, spoločenské hry či športy. „Je to séria oslavy
života, stále na inú tému umenia. Aktuálna téma je výtvarné umenie, takže
sme pozvali veľa výtvarníkov a historikov umenia,“ ozrejmil riaditeľ OKS Ján
Šimko. „Prezentujeme a pracujeme
s maľbou. Zameriavame sa primárne
na krajinomaľbu. Návštevníci mali mož-

Daniel Hevier sa
rozprával so žiakmi
o staršom a slávnejšom kolegovi

I

Spisovateľ, scenárista, textár a výtvarník Daniel Hevier navštevuje
základné a stredné školy, aby s deťmi
a mládežou diskutoval na rôzne témy.
Tvrdí, že žiaci a študenti učia aj jeho.
V sérii prednášok nevynechal 16. júna
ani návštevu Gymnázia Pavla Országha
Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. „Som
v Dolnom Kubíne prakticky každý rok,
aj keď nie osobne, lebo recitátori si vyberajú moje básne a prózy, zúčastňujú
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Krstilo sa Targovicou
Po príchode do veľkokapacitného stanu v kempe na Gäceli som nadobudol pocit, že som sa vrátil
v čase. Myšlienkami som na chvíľu zablúdil na niektoré z podujatí Gäceľského leta. Chlapi od Jožka Kovalíka akurát dolaďovali posledné úpravy okolo pódia.

I

Postupne na miesto činu prichádzali tí, ktorí sa starali o chod akcií na
Gäceli. „Vy ste náš,“ hovorí mi Angelika Fogašová pri zakladaní festivalovej
pásky. Ešte aj SBS-kár bol z čias týchto
akcií. Celé to vypuklo niečo po šiestej
večer, keď sa na pódium postavila dolnokubínska štvorica n.P.O.H. Chlapci
s novou posilou v zostave potešili svojich priaznivcov piatym albumom Na
konci mesiaca. Album vyšiel minulý
rok, piesne z neho znejú dobre. S pokojným svedomím ho možno označiť za
akýsi prelom v rámci ich tvorby. Samotné vystúpenie vyzeralo dobre. Miestami
sa zdalo, že gitarista Tomáš Minďaš je
v kapele odjakživa. Navyše, ak sa
k tomu pridá dobrý aparát a kvalitný
zvuk, je úplne jedno, či kapela hrá nové
alebo staré veci. Vždy to bude znieť
dobre. Keď som sa Tomáša pred zvukovou skúškou opýtal, ako sa mu hrá s kapelou, povedal, že sa v nej našiel. Záver
ich vystúpenia už tradične patril Anete
Suroviakovej. Ešte dodám, že zvuk mal
na starosti Jožko Kovalík, bývalý člen
skupiny Targo a jeden z organizátorov
podujatí Gäceľského leta.
Pomaly sa dostávame k tomu, o čom
to v piatok 20. mája celé bolo. Bolo to
o skupine Targo, ich debutovom albume, hosťoch, spomienkach a fanúšikoch. Skupina Targo totiž nielenže krstila svoju prvotinu, ale aj oslavovala. Na

www.dolnykubin.sk

stejdži stoja už neuveriteľných 25 rokov.
Za štvrťstoročie svojho pôsobenia toho
stihli naozaj veľa. Okrem veľkého množstva odohraných koncertov zorganizovali viac ako dvadsať ročníkov Rockového záberu. Album však stále chýbal.
Hoci sme sa o ňom v rámci jednotlivých
ročníkov niekoľkokrát rozprávali, stále
naň nebol čas. Správny čas prišiel pred
takmer dvomi rokmi. Pandémia ho však
dovolila uviesť do života až teraz. Síce
neskôr, ale o to viac si návštevníci užili
samotnú akciu. Nebolo to len o samotnom hraní, ale aj o veľkom množstve
stretnutí sa s ľuďmi.
Ako bonus sme dostali farebnú projekciu, ktorá sa niesla celým koncertom.
O jej grafickú podobu sa postarala dcéra speváka skupiny Lenka. Myslel som
si, že o dramaturgii koncertu viem všetko. Keď som sa však dozvedel, že chlapi
zložili hymnu pre dolnokubínskych futbalistov, bol som rovnako prekvapený,
ako niektorí návštevníci koncertu. Ako
som už spomínal, bolo to aj o spomienkach. Členovia skupiny si uctili legendárneho klávesáka Horizontu a Oravie
Petra Montiho Jelínka staršieho. Ďalšou
spomienkovou piesňou koncertu bola
pesnička Za mnou... (Vlado). Vlado Pavlo okrem Targa pôsobil aj ako bubeník
v skupine AYA. Cédečko do života vypustila nestarnúca legenda tunajšej hudobnej scény Tomáš Ďaďo. Ako inak než
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nápojom zo zásob skupiny Targo, tzv.
Targovicou. Celú akciu so cťou uzavrela
martinská skupina High Voltage. Všetko
dobré do ďalšej 25-ky Targo.
Boris Hrudál

70-tku oslávil
na pódiu
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že sa
nám s oslavami výročí akosi roztrhlo
vrece. Aspoň teda v rámci regionálnych
kapiel. Nedávno Targo, a teraz Oravia.
Faktom ale je, že sa iba o nejaký ten rôčik
posunuli. Nemusím písať kvôli čomu.

I

To, že trpezlivosť ruže prináša, sa
v prípade Oravie potvrdilo dvojnásobne. Oravia totiž v piatok 27. mája
oslavovala 25. výročie svojho vzniku.
To samozrejme nebolo všetko. Spevák Tomáš Ďaďo zároveň oslávil svoje
70. narodeniny. Poviete si, čo to píše,
veď to nevychádza. Áno, oslávil ich až
teraz. Keďže Tomáš je muzikant telom
aj dušou. Svoje životné jubileum oslávil v prostredí, ktoré mu je najbližšie.
Muzikanti a pódium tvoria už niekoľko
desaťročí jeho druhý domov.
Takmer štyri hodiny trvajúci rockový
nárez odštartovali Tibor Busfield Band.

Tipujete správne, vystúpil Tibor Bušo
so svojou kapelou. Chlap si počas pandémie založil kapelu, nebude sa predsa nudiť. Ja sám som zvedavý na ich
prvotinu, ktorá by mala byť čoskoro
hotová. Po nich sa na pódium postavili Karramordach. Lídrom tejto skupiny
je Tomášov syn Roman. Šťastné číslo
tri v scenári rockového večera patrilo
skupine Imperial. Na čele s už spomínaným oslávencom. V jeho podaní sme
si vypočuli niekoľko hitoviek od Ozzyho
Osbourna. Keď už sme boli zahriati na
tú správnu prevádzkovú teplotu, prišlo
to, na čo sme všetci čakali.

Oravia - Deep Purple Tribute si standing ovation zaslúži bez ohľadu na to,
či hrajú vo vnútri alebo vonku. Dočkali
sa ho, samozrejme, aj v kulturáku. Veď
koho by zo stoličky nezdvihli hity Child
in time alebo Soldiers of fortune. Pozvoľna sme sa ocitli na konci piatkového
rockového nárezu. Toto slovné spojenie
počas akcie zaviedol motoristický novinár jazdiaci hlavou Alexander Štefuca,
ktorý celý večer moderoval. Večer zakončil slovenský Freddie Mercury Peter
Paul Pačut (Queenmania). Keď ho stretnem mi vždy prebehne hlavou: Bodaj
by sme v jeho veku všetci hrali v dvoch
kapelách a krstili albumy ostatným. To-

máš Ďaďo totiž nedávno krstil okrem
Targa aj album skupiny Stolen Money.

Kapela Stolen Money pokrstila svoj
debutový album

texty sú naspievané v angličtine. „Album je výsledkom práce nás všetkých,
každý jeden sa podieľame na tvorbe
piesní či hudby,“ dodal gitarista Michal
Vilček. Kapela tajila až do samotnej
akcie meno krstného otca albumu. Na
pódiu ho napokon pokrstili hneď dvaja
hostia. „Prvým krstným otcom je Rado
Hanzel, je to náš producent a výborný
kamarát. Aj vďaka nemu sa album stal
skutočnosťou. Ďalšieho krstného otca
nemusím ani predstavovať, je ním Tomáš Ďaďo. Fascinuje nás svojím životným elánom a dlhoročnými hudobnými
skúsenosťami,“ objasnil Michal Paluga.

ney sa už dlhšie podporujú a o týždeň
na oplátku hrali Kubínčania na krste
tejto rock-popovej kapely. „Sú to naši
kamoši a sme preto radi, že tu dnes
s nimi môžeme byť. Ich album je skvelý.
Prajeme im všetko dobré,“ doplnil Igor
Fech z kapely Hello Brian.

Hudobný večer otvorilo bratislavské
trio Hello Brian. S kapelou Stolen Mo-

redakcia

možností spracovania,“ reaguje na ďalšiu z mojich otázok. Infrafotografia je
o posunutom svetelnom spektre, ktoré
zobrazí voľným okom nespozorovateľné, ukryté tajomstvá. Ponúka tak doposiaľ nepoznané pohľady aj na dôverne
známe objekty. I takto by sa dala zjednodušene priblížiť daná technika.

Nižnej, Dolnom Kubíne a v Ružomberku. Momentálne žije a tvorí v Tvrdošíne.
Infrafotografii sa venuje viac ako päť
rokov. „Fotiť chcel už môj otec. Mama
mu ale kúpu fotoaparátu nedovolila.
Keď som však s fotoaparátom prišiel ja,
veľmi ma v mojej záľube podporoval,“
odznela autorova spomienka v závere
nášho krátkeho rozhovoru.

Zmeškalov dom hudby ožil 13. mája rockom. Dolnokubínska kapela Stolen Money tu pokrstila album The Game.
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„Vyšiel až po toľkých rokoch, pretože musel dozrieť. A až teraz nastal
správny čas. Celý proces trval dva roky.
Myslím si, že výsledok je skvelý a sme
radi, že sme ho konečne pustili von,“
uviedol bubeník Michal „Kevin“ Paluga. Chalani vydali album už v minulom
roku. Obsahuje 10 skladieb a všetky

M. Lackovič:
Fotografujte srdcom
„Dôležité je aj to, odkiaľ svieti svetlo. Občas sa stane, že ma namiesto objektu
zaujme viac svetlo, ktoré naň dopadá,“
hovorí pred začiatkom svojej autorskej
výstavy fotograf Milan Lackovič.

I

Milan sa narodil v roku 1954 v Dechticiach v okrese Trnava. Fotografii
sa venuje od roku 1976. K fotografii
ho priviedlo horolezectvo. „Bola by
škoda niekam vyliezť a nemať fotku,“
pokračuje vo svojich spomienkach. Venuje sa prevažne krajine a reportážnej
fotografii. Jeho autorská výstava pod
názvom Infrafoto je zameraná na krásy
a tajomstvá oravskej krajiny. Spracovaná je pomocou infrafotografie. „Film
má nepochybne svoje čaro. Digitálna
fotografia však poskytuje oveľa viac

Otázku triedenia fotografii som otvoril
tak trochu zámerne. Často sa stáva, že
vycvakáme veľké množstvá záberov,
z ktorých nás pri triedení bolí hlava. „Aj
mne sa stáva, že mám nafotených tisíc
fotiek, pracujem však maximálne so
stovkou najlepších,“ radí nám mladším.
Samotnú výstavu tvorí vyše tridsať fotografií. Môžete si ju pozrieť na poschodí,
vo výstavných priestoroch MsKS v Dolnom Kubíne. Potrvá do 26. septembra.

text a foto: Boris Hrudál

Kapela Stolen Money pripravuje aj turné, ktoré odštartuje začiatkom jesene. Ešte predtým vystúpi na Kubínskej
holi. „Budeme hrať 29. júla s kapelou
n.P.O.H. a verím, že to dopadne skvele.
Veľmi sa na to tešíme,“ uzavrel Andrej
Mičáň z kapely Stolen Money.

text a foto: Boris Hrudál

Milan Lackovič je členom fotoklubu
Orava. Vystavoval v Trstenej, Tvrdošíne,
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Životný príbeh Tomáša Baťu v D. Kubíne
Český podnikateľ a zakladateľ obuvníckej firmy Tomáš Baťa bol známy tým, že používal zdravý sedliacky rozum. Typické boli pre neho jednoduché riešenia a nekomplikovaný prístup k životu. Skupina mladých podnikateľov z Občianskeho združenia Oravská raketa sa jeho osobnosť a podnikateľský um rozhodla priblížiť vo štvrtok 26. mája
v hoteli Park prednáškou na tému: Tomáš Baťa: Životný príbeh, krízy a líderstvo.

foto: redakcia
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„Vieme, že doba je ťažká, hľadali sme preto nejakú pozitívnu inšpiráciu, nielen pre nás, ale aj pre iných. Myslím, že
Baťa viedol príkladný život, a to nielen v osobnej, ale i podnikateľskej oblasti. Práve preto sme sa rozhodli pripraviť prednášku práve o Baťovi,“ povedal organizátor Ondrej Bukna
z Občianskeho združenia Oravská raketa.
O Baťovi rozprávala odborníčka Gabriela Končitíková
Prednášku viedla projektová manažérka Nadácie Tomáša
Baťu, lektorka a spisovateľka Gabriela Končitíková, ktorú
Baťov život zaujal pred 15 rokmi. „Baťa ma oslovil predovšetkým tým, že dokázal využiť celý potenciál človeka. Vedel
prepojiť svoj súkromný život s pracovným tak, aby to fungovalo v celistvosti,“ uviedla Gabriela Končitíková. „Tomáš Baťa
bol polosirota a nemal žiadne formálne vzdelanie. Vybudoval
prvú československú globálnu firmu a musel prekonávať veľké prekážky. Môže byť príkladom pre každého z nás, že keď
naozaj chceme, dá sa dokázať čokoľvek. Toto by mal každý
vedieť,“ doplnil Ondrej Bukna. Myšlienky T. Baťu a spôsob,
akým viedol svojich spolupracovníkov v najťažších situá
ciách, môžu byť podľa Gabriely Končitíkovej zdrojom inšpirácie aj v súčasnosti. „Myslím, že Baťu neprekoná nikto. Či už sa
to týka filozofie alebo aj systému riadenia,“ dodala.
Rodina si zaslúži viac než zbytky energie
Tomáš Baťa stanovil vlastný pracovný týždeň. Svojich spolupracovníkov ním viedol k väčšiemu nasadeniu, no zároveň
chcel, aby im zostalo aj dostatok energie na súkromný život.
„Baťovský týždeň štartuje v stredu. Piatok je teda tretím pracovným dňom, do toho prichádza víkend, keď si odpočiniete.
Pondelok a utorok sú štvrtým a piatym dňom celého cyklu. Základom bolo, aby vždy zostal čas na rodinu, priateľov
a šport. Baťa má krásnu myšlienku, že všetky tieto aktivity si
zaslúžia viac než zbytky energie,“ vysvetlila Gabriela Konči-
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tíková. Na prvom mieste má mať každý seba. Aj to bol jeden
z dôležitých princípov Tomáša Baťu. Jeho filozofia bola nastavená tak, že samochvála je priam nutnosťou, aby človek
získal vnútornú slobodu. Doteraz je známa aj jeho myšlienka:
Nečakajte na pochvaly iných, začnite sa chváliť sami. „Pretože nám to zdravým spôsobom zvyšuje sebavedomie, máme
teda ďaleko vyššiu emočnú stabilitu, ktorá bola pre Baťu
kľúčová, v živote potom zvládame všetko oveľa lepšie. Vravel
aj, že pokiaľ človek nie je dostatočne sebavedomý, nepozná
svoju hodnotu a vtedy sme ľahkým nástrojom manipulácie,“
uzavrela projektová manažérka Nadácie Tomáša Baťu.
Prednášku o živote Tomáša Baťu pripravilo Občianske združenie Oravská raketa v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka a Nadáciou Tomáša Baťu.
redakcia
Na prednášku sme sa boli pozrieť
aj s našou kamerou. Po naskenovaní kódu
uvidíte reportáž TVDK.

Na konferencii žien Oravy
diskutovali inšpiratívni muži
Na Orave je mnoho aktívnych a inšpiratívnych žien. Dôkazom
toho je aj Konferencia žien Oravy, ktorá má za sebou už tretie
posedenie v kruhu zaujímavých ľudí. Na rôzne témy z oblasti
kultúry, biznisu či športu diskutovali 19. mája na Gäceli.

I

„Chceme, aby sa ženy na Orave spolu stretávali a navzájom si odovzdávali svoje skúsenosti. Vždy sa tak dozvedia
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niečo nové z rôznych oblastí. Preto si pozývame práve takých
hostí, ktorí už vo svojom živote niečo dosiahli, ktorí sa venujú zaujímavým a prospešným veciam. Naším cieľom je, aby
konferencie boli príjemným a motivačným stretnutím. Dnes
je to už v poradí tretia Konferencia žien Oravy,“ povedala organizátorka Sidónia Mikušová. Tentokrát hlavnou témou diskusie neboli úspechy a životy dám z Oravy, ale do kresla pre
hostí si sadli muži, ktorí podali kľúč k úspechu z inej strany.
„Muži sú neodmysliteľnou súčasťou života žien. Preto sme tu
dnes pozvali práve takých mužov, ktorí majú niečo spoločné
so ženskou problematikou, ako krása, šport, starostlivosť
o ľudí či o dušu,“ doplnila Sidónia Mikušová.
Na tretiu konferenciu prijalo pozvanie šesť mužov
O svoje skúsenosti a rady z pracovného života, ale i rodinnej
oblasti sa podelilo šesť mužov. Každý z nich priblížil svoju
oblasť, v ktorej vyniká. Konferenciu otvoril mladý podnikateľ
Ivan Zaťko. Ďalším hosťom bol známy výtvarník Braňo Jánoš.
Na konferencii diskutoval aj úspešný triatlonista Michal Holub. O svoje životné skúsenosti sa podelil aj evanjelický diakon Martin Dudáš a jedným z hostí bol aj chirurg a špecialista
v oblasti mamológie a onkochirurgie Ivan Kubačka. „Priznám
sa, že som vôbec nevedel, čo ma čaká. Pozvanie som ale veľmi rád prijal a som vďačný, že tu môžem dámam čo-to z mojej
praxe i života odovzdať,“ teší sa Ivan Kubačka. Chirurg, ktorého meno je známe nielen v Dolnom Kubíne, ale i mimo nášho mesta, hovorí, že vo svojej profesii dosiahol už všetko, čo
chcel. „Vždy sa dá ísť ďalej, ale povedal som si, že práve toto
je to, čo som vždy chcel a teda mi to aj stačí. Mám svoju kliniku a som rád, že k nám ľudia chodia a hľadajú u nás pomoc.
Ja im s radosťou a najvyššou odbornosťou kedykoľvek pomôžem,“ dodal Ivan Kubačka. Ďalším hosťom na konferencii bol
Metod Macek zo Záchrannej stanice pre živočíchy v Zázrivej,
ktorý rozprával o svojom živote a pomoci zvieratám. Okrem
toho je pracovníkom národného parku už viac ako 30 rokov.
„Bol som prekvapený, keď som dostal pozvanie na túto konferenciu, keďže som nevedel, že sa v Dolnom Kubíne takáto
akcia vôbec organizuje. Ale hneď som aj svoju účasť s rados-

Miestne akčné skupiny z Oravy
sa dohodli na spoločnom
postupe pri zavedení
regionálnej značky kvality
Miestne akčné skupiny z Oravy predstavili 16. júna v Oravskom
Podzámku myšlienku zavedenia spoločnej regionálnej značky
kvality na Orave. Vzájomná dohoda sa týkala definície územia
pôsobnosti značky, spoločného postupu a jednotlivých krokov
spojených so zavedením značky.
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Regionálna značka kvality bude podporovať jedinečné
regionálne produkty a služby, ktoré reprezentujú región
Oravy, jeho tradície, kultúru a prírodné bohatstvo. V neposlednom rade poukážu na šikovnosť miestnych podnikateľov
i remeselníkov. Regionálna značka bude pridanou hodnotou
pre miestnych výrobcov a poskytovateľov služieb a zároveň
indikátorom kvality pre spotrebiteľov a návštevníkov regió-

ťou potvrdil,“ uviedol Metod Macek. Záchranná stanica pre
voľne žijúce živočíchy funguje v Zázrivej už od roku 2001. Za
tento čas prijali do stanice stovky živočíchov. V dlhodobom
priemere sa im darí vrátiť do prírody viac ako polovicu z prijatých zvierat. „Je to môj koníček, baví nás to všetkých, je to
pre nás akýmsi poslaním. Okrem toho pracujem aj v ochrane
prírody, je to teda taká prirodzená súčasť mojej práce. Momentálne je obdobie mláďat, takže teraz ich máme niekoľko
nových, o ktoré sa staráme až do času, keď ich budeme môcť
vypustiť do prírody,“ objasnil Metod Macek.

Prezentovali aj hand made výrobky
Konferencia nebola len o diskusii s inšpiratívnymi mužmi. Jej
súčasťou býva tradične aj prezentácia hand made výrobkov.
„Vždy sa snažíme naše dámy zaujať aj niečím iným. Máme
tu teda šperky, výživové doplnky či ručné výrobky. Dnes tu
máme aj diela umelca Braňa Jánoša,“ vysvetlila Sidónia Mikušová. Na štvrtom ročníku Konferencie žien Oravy sa už pracuje. Ak mu budú priať okolnosti, ďalší hostia sa predstavia
v jeseni, prípadne na jar 2023.
text a foto: redakcia
Atmosféra podujatia vo videu.
Načítajte QR kód.

nu. Zárukou kvality výrobkov a služieb pod značkou regionálneho produktu z Oravy bude najmä ich lokálnosť a udržateľnosť. Regionálna značka tak prispeje k budovaniu identity
samotného regiónu a zvýšeniu jeho atraktivity.
Spoločný postup pri zavedení regionálnej značky kvality
bude po prvýkrát predstavený verejnosti počas konania Agrokomplexu 2022 v Nitre, kde budú obidve miestne akčné
skupiny prezentovať územie Oravy a jej hodnoty ako jeden
celok.
Združenie MAS Orava, o. z. realizovalo tento informačný seminár v rámci projektu Regionálna značka – metódy a procesy jej zavádzania na území ČR a SR. Partnerom projektu
je MAS Pobeskydí z Českej republiky. Seminára sa zúčastnili
zástupcovia združenia MAS Biela Orava, MAS Kopaničiarsky
región, MAS Dolný Liptov, VÚC Žilina, samospráv, remeselníkov, regionálnych výrobcov a farmárov.
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Tomáš Moravčík, MAS Orava, o. z
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Tristo seniorov sa zabávalo na majálese
Dolnokubínski seniori sa v utorok 31. mája zišli v estrádnej sále MsKS. Tunajší dobrovoľníci v spolupráci s odborom sociálnych vecí a rodiny na MsÚ pre nich pripravili
akciu, o ktorú bol nečakane veľký záujem.

foto: redakcia
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Vstupenky na majáles, ktorým seniori uzavreli mesiac máj,
boli už po pár dňoch minuté. „Seniori, keď boli mladí, mali
také zvyky, že keď sa končil máj, tak sa tancovalo. Zložila sa
májka a veselilo sa. A keďže sa mi podarilo získať peniaze
z burzy, ktoré sme chceli venovať dôchodcom na kultúru, tak
sme si vymysleli takýto program a myslím si, že sa im to páči.
Škoda, že tá sála sa nedá nafúknuť, pretože záujem bol väčší,
ako sme mohli uspokojiť,“ vysvetlila organizátorka Gabriela
Matkulčíková. „Po celom Slovensku sa ľudia veľmi pomaly
vracajú ku kultúre, k športu. Korona nás na dva roky uzavrela
doma. Teším sa, že v Dolnom Kubíne a na Orave to už neplatí. Ľudia tu majú zábavu a spoločenský život v srdci. Radi sa
stretávajú. Je to dobré aj pre psychické zdravie a tiež pre pohodu v meste, medzi ľuďmi,“ doplnil primátor Ján Prílepok.
Na majáles sa prišlo zabaviť až 300 seniorov. Parket bol plný
hneď od prvých tónov hudby. „Vystúpila Spevácka folklórna
skupina Orava s krátkym pásmom o skladaní mája. Zavolali
sme si obľúbenú skupinu Heligonicu, ktorá prišla do D. Kubína prvýkrát a skvele zabávala našich seniorov. Samozrejme,
pripravené sme mali aj občerstvenie, aby sme tu nesedeli nasucho,“ dodala G. Matkulčíková.
redakcia
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Na Tanečnom Kubíne sa predstavilo 22 tanečných klubov
Námestie Slobody žilo v sobotu 11. júna tancom. Do metropoly
dolnej Oravy pricestovali mladí tanečníci z celého Slovenska na
jubilejný 15. ročník súťaže Tanečný Kubín.
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„Oslavujeme také malé 15. výročie. Sme veľmi radi, že sa
nám to po dvojročnej pauze podarilo, rovnako i v priestoroch mestského kultúrneho strediska, kde tanečníci prirodzene patria. Tento rok sa zúčastnilo 22 tanečných klubov,
čo je zhruba 116 tanečných choreografií. Musím priznať, že aj
počas samotnej registrácie dopoludnia niektoré zoskupenia
neprišli. Ešte stále sa potýkame s dozvukmi chorôb a zranení. Napriek tomu sme veľmi radi, že sme tradíciu pätnástich
rokov tanca v Dolnom Kubíne zachovali aj tento rok,“ teší sa
organizátorka Jana Greššová.
Súťaž organizujú kvôli úspešným domácim tanečníkom
Na Tanečnom Kubíne súťažia tanečníci v štyroch štýloch:
open, show, disco a najradšej si vyberajú hip hop a street.
„Dopoludnia tancovali deti, popoludnie patrilo juniorom
a večer mládeži. Tešíme sa aj na divákov, rodičov a všetkých,
ktorí prídu podporiť toto podujatie svojou účasťou,“ doplnila Jana Greššová. Dolný Kubín reprezentovali tanečníci zo
Súkromnej základnej umeleckej školy Jánoš. Predstavili sa
v troch sólových choreografiách a piatich formáciách. Spoločne si odniesli jedno prvé, štyri druhé a jedno tretie miesto.
„Tanečníci z Dolného Kubína nesmú chýbať na Tanečnom Kubíne, pretože my ako organizátori sme si pred pätnástimi rokmi povedali, že takúto súťaž musíme robiť hlavne kvôli našim domácim úspešným tanečníkom, a tým ich prezentovať
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pred celým Slovenskom,“ dodala Jana Greššová. Tanečníkov
a choreografie hodnotila odborná porota. Udelila aj divokú
kartu Tanečnému klubu Fearless Poprad. „Veľmi rada sa do
Dolného Kubína vraciam, lebo táto súťaž má svoju úroveň.
Nepoklesla ani napriek dvom rokom korony. Som prekvapená z nových tvárí. Niektoré kluby zanikli, čo je prirodzený
vývoj, no objavili sa noví tanečníci. Mám tú česť udeliť niektorým súborom aj divoké karty. Myslím, že ich to motivuje a posunie deti ďalej. A samozrejme aj tvorbu pedagógov,“ dodala
na záver predsedníčka poroty Iveta Višnevská.
redakcia; foto: Katka Brenkusová - Refresh Family

Dolnokubínske deti oslávili
MDD na Námestí Slobody
Streda 1. júna patrila všetkým deťom. Tie svoj deň oslávili tak,
ako sa patrí. Pred mestským kultúrnym strediskom bol pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripravený bohatý program.
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„Konečne po dvoch rokoch pandémie, počas ktorých sme
nemohli organizovať ani oslavy Dňa detí, prišiel čas, keď
môžeme deťom dopriať veľkú akciu. Sú tu nielen Kubínčania, ale aj ľudia z okolitých obcí. Sme radi, že pozvanie prijalo mnoho organizácií a Deň detí je tak vo veľkom štýle,“
povedala Michaela Porvichová z kancelárie primátora mesta.
„Pre deti sme pripravili rôzne súťaže, logické a pátracie úlohy. Proste zábava pre všetkých na prvom mieste,“ doplnila
zástupkyňa riaditeľky ZŠ Petra Škrabáka Katarína Lepetová.

Na Námestí Slobody sa pri príležitosti Medzinárodného dňa
detí zišla tisícka Dolnokubínčanov. Organizátori chceli akciou
nielen deti zabaviť, ale im aj ukázať, že práve detstvo je tým
najkrajším obdobím života. „Detičky by si mali toto bezstarostné obdobie užívať najviac, ako sa dá. Majú ho bez starostí, tak im prajem, aby si ho vychutnávali,“ uviedla Michaela
Porvichová. „Detičkám prajeme hlavne zdravie, radostné
detstvo a spokojných rodičov,“ uzavrela Katarína Lepetová.
text a foto: redakcia

Na akcii sa predstavili aj záchranné zložky
Oslavy Medzinárodného dňa detí dotvoril aj kultúrny
program. Vystúpili žiaci ZUŠ Petra Michala Bohúňa, ZUŠ Ivana Ballu a malí folkloristi zo súboru Kukulienka. Predstavili sa
aj dolnokubínske záchranné zložky. Policajný a hasičský zbor,
ale aj zástupcovia mestskej polície. Svoje miesto tu mali aj
tunajší florbalisti či Kubínske medvede. „Mestská polícia pripravila na sviatok detí malý stánok, kde ukazujeme vybavenie a rozprávame im, s čím všetkým sa v našej práci stretávame. Zároveň im darujeme aj takýto malý preukaz cyklistu.
Ukazujeme im, ako odchytávame zvieratá, vyskúšajú si putá
i vestu,“ dodala mestská policajtka Iveta Lupák.

Deň detí s Matejom Rabadom
v Oravskej galérii

Videopohľad na Medzinárodný deň detí
na Námestí Slobody. Nasnímajte kód.

Výstavu Indigový postoj si v Oravskej galérii mohli návštevníci
pozrieť do 26. júna.
text a foto: redakcia
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Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa Oravská galéria spojila s Matejom Rabadom. Ten malých návštevníkov
uviedol do sveta modrotlače nielen slovom, ale aj ukážkami
jeho práce. „Je to podujatie, kde majú deti možnosť nahliadnuť do výroby modrotlače. Preniesli sme si tu kus dielne,
priamo ukazujeme, ako sa modrotlač vyrába. Samozrejme
k tomu patrí aj komentovaná prehliadka samotnej výstavy Indigový postoj,“ prezradil Matej Rabada. Spomínaná expozícia
je dielom manželov Mateja a Veroniky Rabadovcov a ponúka
prepojenie tradičného prístupu a moderného dizajnu s dôrazom na ekológiu, udržateľnosť a módu lokálnych tvorcov.
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Úrad práce v projekte
Nestrať prácu – vzdelávaj sa
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) v Dolnom Kubíne sa zapojil do národného projektu
Nestrať prácu - vzdelávaj sa. Jeho cieľom je podpora zamestnanosti formou cieleného vzdelávania zamestnancov pre ich lepšie uplatnenie na meniacom sa trhu práce.
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Projekt realizujú úrady práce po
celom Slovensku a jeho financovanie je zabezpečené prostredníctvom
štrukturálnych a investičných fondov
Európskej únie. „Je to národný projekt
určený širokej verejnosti, pretože nie
je a priori určený klientom úradu práce
z pozície uchádzačov o zamestnanie.
Úrad práce eviduje vo svojej databáze
aj takzvaných záujemcov o zamestnanie. Záujemcom o zamestnanie v zmysle zákona o službách zamestnanosti
môže byť ktokoľvek, kto si hľadá prácu
alebo chce zmeniť svoju profesiu a nie
je v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Môžu to byť mamy na materskej
dovolenke, môžu to byť zamestnaní
zamestnanci, môžu to byť študenti,
dôchodcovia, ľudia, ktorí chcú zmeniť
svoju profesiu alebo hľadajú inú prácu
či ľudia vo výpovednej lehote,“ ozrejmila Zuzana Hucíková, riaditeľka odb.
služieb zamestnanosti ÚPSVR D. Kubín.
Pre tých, čo hľadajú iné zamestnanie
Projekt je teda určený pre tých občanov, ktorí neboli zaradení do evidencie na úrade práce ako nezamestnaní,
ale v súčasnosti sú zamestnancami
napríklad malej firmy a hľadajú si iné
zamestnanie. Prípadne majú záujem
o vzdelávanie z dôvodu zmien na aktu-
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álnom trhu práce. „Ide o tri podporované oblasti, napríklad IT technológií
a tiež životného prostredia. Rovnako sa
zameriavame aj na tzv. nedostatkové
profesie, čiže profesie, ktoré sú na trhu
práce žiadané a je veľmi ťažké nájsť zamestnancov v danom odvetví. Často
počujeme, že sa hľadajú napríklad vodiči autobusov. V oblasti environmentu, či už ochrany životného prostredia
alebo v oblasti poľnohospodárstva,
nových technológií spracovania odpadov, taktiež chýbajú zamestnanci. To je
znova oblasť, ktorá sa týmto spôsobom
dá podporiť, keď sa záujemca rekvalifikuje, alebo si doplní svoje vzdelanie,“
doplnila Zuzana Hucíková.
Pre záujemcov je dostupný výber
podľa ich vlastných preferencií
Záujemcovia o vzdelávanie si môžu
vybrať z ponuky kurzov na trhu práce
podľa vlastnej potreby i bez ohľadu na
vôľu zamestnávateľa. Vzdelávacie kurzy
sú verejne dostupné a záujemcovia sa
mu budú venovať vo svojom voľnom
čase v rámci spolupráce s úradom práce. „Klient si kurzy vyberá sám. Môže
si ich vybrať buď na internete alebo
akýmkoľvek iným spôsobom. Kurzy sú
preplácané v plnej miere úradom práce. Sú platené zo štátneho rozpočtu
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a z európskeho sociálneho fondu. Záujemca o kurz príde na úrad práce, kde
mu poradím, všetko mu vysvetlím. Dám
mu formuláre, ktoré potrebuje vyplniť
pre seba aj pre poskytovateľa vzdelávania. Pracujem na ôsmom poschodí
na ÚPSVR v Dolnom Kubíne, číslo dverí
štyri. Budem rada, keď sa záujemcovia
ohlásia priamo u mňa,“ vysvetlila Jana
Plaváková z odd. poradenstva a vzdelávania. Všetky potrebné tlačivá získajú
záujemcovia priamo na úrade práce. Ich
žiadosť bude spracovávať a následne
uzatvárať dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie vždy úrad, v ktorého
územnom obvode majú trvalý pobyt.
Kontakt a bližšie informácie:
ÚPSVR Dolný Kubín,
oddelenie poradenstva a vzdelávania,
Ing. Jana Plaváková
043 / 244 44 08
jana.plavakova@upsvr.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.upsvr.gov.sk
www.ludskezdroje.gov.sk
redakcia

Naši dôchodcovia
sa chcú starať
o historický cintorín

I

Členovia dolnokubínskej Jednoty
dôchodcov Slovenska (JDS) sa vo
štvrtok 9. júna zapojili do upratovania
historického cintorína. Ide o prvý krok
budúcej spolupráce viacerých dolnokubínskych inštitúcií, ktoré si kladú za
cieľ zvýšiť povedomie a starostlivosť
o hroby významných dejateľov. „Máme
tu pochovaných svojich príbuzných,
preto tu chodíme pomerne často. Vždy,

Centrum právnej
pomoci - právna
pomoc pre každého
Centrum právnej pomoci (Centrum) je
štátna rozpočtová organizácia, ktorá
funguje už 16 rokov. Jeho základným
poslaním je poskytovať právnu pomoc
občanom v materiálnej núdzi, ktorí potrebujú právnika, ale nemôžu si ho dovoliť. Pomôcť vie Centrum vo všetkých oblastiach práva, okrem trestného práva.

I

Najčastejšie pomáha v rodinnoprávnych veciach, napr. platenie výživného, zverenie dieťaťa do starostlivosti,
rozvod, v občianskoprávnych veciach,
napr. vysporiadania bezpodielového
spoluvlastníctva manželov, nezaplate-

V kaviarni
dobrých skutkov
platili úsmevom
Stredná odborná škola obchodu a služieb otvorila v utorok 14. júna pre dolnokubínsku verejnosť kaviareň dobrých
skutkov. Okoloidúci na ulici Radlinského
mohli ochutnať kávu, palacinky a koláče
úplne zadarmo. Študentom stačil iba
úsmev a prísľub dobrého skutku.
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„Cieľom bolo mať priamy kontakt
s verejnosťou po dlhej prestávke,
po dlhom období izolácie a pandémie.
Naši žiaci, konkrétne žiaci hotelovej
akadémie, sa zhostili tejto myšlienky
a sú zodpovední za celú organizáciu

keď prídeme, vidíme tu návštevníkov
z celého Slovenska aj zo zahraničia,
ktorí sem prichádzajú kvôli našim dejateľom ako Hviezdoslav, Matúška, Florin ale aj ďalší. Ich hroby sú, bohužiaľ,
zanedbané. Tak sme sa dohodli a prišli
s iniciatívou, že budeme takým garantom nad údržbou hrobov dejateľov
na historickom cintoríne,“ prezradila
Elena Beňušová z JDS - Dolný Kubín.
Dolnokubínski dôchodcovia chcú postupne zrevitalizovať väčšinu hrobov.
Pribudnúť by mala aj ich pasportizácia,
QR kódy a web s informáciami o dejateľoch. Do spolupráce je okrem JDS zapojené aj Gymnázium P. O. Hviezdoslava,

ZŠ J. Matúšku, Oravské múzeum, odbor
školstva MsÚ a technické služby.

nia pôžičky, uplatňovania náhrady škody, v pracovnoprávnych veciach atď.

tzv. osobný bankrot, pri ktorom sa dlžník zbavuje svojich dlhov. V zmysle zákona je Centrum jediná inštitúcia, ktorá
môže dlžníka pri oddlžení zastupovať.
Rovnako všetky žiadosti, ktoré sa týkajú osobného bankrotu, musia prejsť
Centrom. Na to, aby sa dlžník mohol
oddlžiť, musí splniť určité podmienky
a to: byť platobne neschopný, mať minimálne jednu exekúciu trvajúcu dlhšie
ako jeden rok, mať poctivý zámer a mať
centrum hlavných záujmov v Slovenskej
republike, t.j. musí žiť na Slovensku.
Centrum sa snaží všetkým občanom
poskytovať kvalifikovanú a odbornú pomoc. Všetky informácie o Centre nájdete na: www.centrumpravnejpomoci.sk.
Naši právnici sú k dispozícii aj na čísle
0650 105 100. Sme aj na Facebooku.

V regióne Orava poskytuje Centrum
právne služby občanom od r. 2018
v kancelárii v Tvrdošíne (Medvedzie
132) a od r. 2021 aj v konzultačnom
pracovisku v D. Kubíne. Centrum poskytuje základnú právnu radu každému
občanovi prostredníctvom konzultácie,
ktorá je spoplatnená sumou 4,50 € za
hodinu. Konzultácie sú odborné, keďže sú poskytované právnikmi Centra.
Na konzultáciu je potrebné sa vopred
objednať telefonicky na čísle Call centra 0650 105 100 alebo prostredníctvom rezervačného systému na webe
www.centrumpravnejpomoci.sk.
Od marca 2017 Centrum rozšírilo svoju
pomoc pre občanov o proces oddlženia,
kaviarne. Od nákupu surovín, normovania produktov, cez samotné podávanie
kávových nápojov, až po flambovania
palaciniek a prípravu koláčov. Okoloidúcim načapujú kofolové nápoje alebo pripravia krásny miešaný nápoj. No
a cena? Úsmev a dobrý skutok,“ objasnil Rastislav Michalica, zástupca riaditeľa SOŠ obchodu a služieb. „Mojou
úlohou je lákať hostí, či už na kávičku
alebo miešaný nápoj. Ukazujeme takto
naše zručnosti, ktoré sme za tie dva
roky mohli študovať len cez obrazovky. Sme za túto skúsenosť veľmi vďační, pretože aj ľudia sú dnes vážne milí
a vidia, že sa snažíme, aby bolo všetko
tip-top,“ zhodnotila študentka Naďa
Večerková. Študenti strednej školy získali prostriedky na vytvorenie kaviarne
z nadácie SPP. „Túto akciu pripravu-
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Centrum právnej pomoci
jeme už po druhýkrát. Minulý rok sme
zaznamenali pozitívne ohlasy ľudí, ktorí
okoštovali nielen naše dobroty, ale boli
nadšení aj myšlienkou, že úsmev a dobrý skutok je niekedy viac, ako samotné
peniaze,“ uzavrel zástupca riaditeľa.
text a foto: redakcia

www.tvdk.sk

Futbalisti MFK Dolný Kubín vyhrali tretiu ligu stred. Nastúpili do nej ako nováčikovia a minuloroční víťazi štvrtej ligy. Na spečatenie postupu v 27. kole im stačila remíza, no Dynamo v sobotu
11. júna na domácom trávniku prestrieľalo Kalinovo 3:0 a postúpilo do druhej ligy.

I

„Pocity po víťaznom zápase sú úžasné. Dopadlo to výborne. To, čo sme
si želali, sa nakoniec splnilo. Opäť po
roku sme postúpili do vyššej súťaže, čo
si nesmierne cením. Ono sa to možno
zdá, že to bolo jednoduché, ale opak je
pravdou. Vstup do súťaže sme nemali
optimálny, no postupom času sme sa
chytili. Verím, že našimi výkonmi a výsledkami sme dolnokubínskeho fanúšika potešili. Som hrdý na hráčov, ale aj
na ľudí okolo futbalu, ktorí sa nesmierne starali, tiež na výborných fanúšikov.
Som rád, že sme tento triumf mohli
zaknihovať na prekrásnom domácom
štadióne,“ teší sa tréner MFK Dolný Kubín Pavol Bača. „Sme radi, že sme mohli
reprezentovať tento klub a mesto. Som
hrdý na chalanov, s ktorými sme to ťahali celú sezónu. Bol to náročný ročník,
ale ukázali sme, že sme dobrá partia
a išli sme od zápasu do zápasu a nakoniec to vidíte. Oslavujeme postup do
druhej ligy. Ďakujeme všetkým, čo nás
podporovali. Ďakujeme fanúšikom,
ďakujeme trénerom, ďakujeme našim
rodinám, ktoré nás každý víkend púšťali na zápas. Všetko úsilie i pomoc nakoniec vyvrcholili v niečo také krásne,
ako je tento postup,“ zhodnotil Peter
Sopúch, kapitán MFK Dolný Kubín.

www.dolnykubin.sk

Na hráčoch bolo vidno rešpekt
Štart do zápasu mali Dolnokubínčania opatrný, spečatenie postupu im
zväzovalo nohy. Do vedenia mohli ísť
v odvodných minútach hostia z Kalinova, no zastavila ich konštrukcia brány.
V 39. minúte otvoril skóre Filip Kolorédy
a odvtedy nervozita z chlapcov opadla.
V 78. minúte pridal Kolorédy druhý gól
a triumf spečatil minútu pred koncom
zápasu Peter Bača. „Na chlapcoch bolo
vidno dôležitosť tohto zápasu. Úvod
z našej strany nebol optimálny. Súper
bol pohyblivejší, rýchlejší. V 15. minúte
sa dostal do výbornej príležitosti. Na
naše šťastie lopta skončila na brvne.
Pomaly sme sa dostávali do zápasu.
Tam sme pohrozili hlavičkou Kristiána
Gálika. Potom mal sľubnú príležitosť
Peťo Bača. Gólman ho však vychytal.
Dôležitý bol úvodný gól, ktorý sme strelili Filipom Kolorédym. To nás trochu
upokojilo. Do polčasu sme to ustáli.
Myslím si však, že v druhom polčase
sme už súpera nepustili do vyloženej
príležitosti. Naopak, keď Filip Kolorédy
pridal druhý gól, vedel som, že tento
zápas bez problémov zvládneme,“ zanalyzoval Pavol Bača. „Do zápasu sme
vstupovali s tým, že nás nečaká nič
ľahké, pretože posledné kroky bývajú
zväčša tie najťažšie. Ale ukázal sa cha-
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rakter mužstva. Pred zápasom sme si
povedali, že takáto šanca sa už možno
v živote nenaskytne, takže buď teraz,
alebo nikdy. Síce to možno na začiatku
tak nevyzeralo, ale nakoniec to šťastne
dopadlo. Fanúšikovia nás povzbudzovali. Takýchto fanúšikov si môže priať
každé mužstvo na Slovensku, ak nie na
svete,“ doplnil Peter Sopúch. „Povedal
som to presne pred rokom, no musím
to zopakovať. Toto mužstvo hrá vynikajúco a to, že som najlepší strelec, nič
neznamená. Hráme skvelo, partia sme
výborná, ako ste videli, takže ideme
oslavovať,“ zhrnul najlepší strelec ligy
Matúš Otruba.
Návrat po šiestich rokoch
Dynamu by na postup z tretej ligy nakoniec stačila aj prehra, pretože druhé
Rakytovce zaváhali v Rimavskej Sobote
a tretí Martin podľahol Žarnovici. Dolnokubínčania sa do druhej ligy vracajú
po šiestich rokoch. Hrali ju od roku 2009
do roku 2016. „Žiadny úspech nie je samozrejmý a nič nepríde samo od seba.
Je za tým kus námahy, tvrdej roboty.
Keď si súťaž zrekapitulujem, museli
sme hrávať kvôli rekonštrukcii letného
štadióna v Oravskom Podzámku, čiže
hrali sme v podstate v azyle. Ďakujem
však fantastickým ľuďom, ktorí sa o nás

foto: Pavol Ľorko

Futbalisti MFK Dynamo D. Kubín
vyhrali tretiu ligu

starali. Náš vstup do súťaže nebol optimálny, taktiež ani zimná príprava, svoj
vplyv mali i zranenia kľúčových hráčov.
To nás dokázalo dosť oslabiť, ale ukázala sa vnútorná sila kolektívu chlapcov.

Som na nich nesmierne hrdý, že svoje
individuálne schopnosti dali do služieb
kolektívu a že sme nakoniec dosiahli
postup. Verím, že sme urobili radosť
nielen Dolnokubínčanom, ale aj celej

futbalovej Orave,“ uzavrel Pavol Bača.
MFK Dynamo Dolný Kubín podalo prihlášku do druhej ligy 16. júna.

Škôlkari na olympiáde materských škôl

budú súťažiť o prvé až tretie miesto, ale
ohodnotené budú za účasť všetky. Naši
žiaci im pripravili darčeky, ktoré sami
vyrobili. Máme tu aj nafukovací hrad
a našich hasičov, ktorí im tiež pripravili
zaujímavé aktivity,“ doplnila riaditeľka
materskej školy. „Tešíme sa, že MŠ so
ZŠ Kňažia pripravili deťom takúto veľkú
akciu. Naše deti sa nevedeli dočkať. Dúfame, že sa nám podarí niečo vyhrať a aj
keby nie, tak si všetci odnesieme aspoň
zážitok z tohto podujatia,“ uviedla učiteľka MŠ Pribiš Katarína Martvoňová.
„Sme nadšení, že môžeme v našom areáli privítať toľko škôlok. Najskôr sme si
mysleli, že je to nereálne, ale výsledok
je skvelý. Vždy chodíme do mesta do
rôznych škôlok a teraz sme všetci tu. Je
to naozaj dobrý pocit,“ objasnila učiteľka MŠ Kňažia Jana Cengelová.

Ukázalo sa to aj na Olympiáde materských škôl a onedlho sú na programe
ďalšie podujatia, kde opäť priložia ruku
k dielu aj starší žiaci školy. „Už dlho
máme takúto tradíciu, že starší žiaci
pripravujú aktivity pre svojich spolužiakov. V lete nás čaká aj denný letný tábor, ktorý sme pomenovali Pohyb je náš
kamarát. Čo nám však prinesie nový
školský rok ešte uvidíme,“ ozrejmila riaditeľka ZŠ s MŠ Kňažia Daša Badáňová.

Do materskej školy v Kňažej zavítali
v piatok 20. mája škôlkari zo 14 MŠ. Na
jednom mieste sa zišli deti z D. Kubína
a z okolitých obcí, aby sa nielen zabavili,
ale aj predviedli svoje fyzické zdatnosti
na Olympiáde materských škôl.

I

„Olympiádu materských škôl sme
pripravili preto, aby sme do našich
priestorov prilákali deti a aby videli,
kde sa naša materská škola nachádza.
Cieľom bolo zároveň rozhýbať deti
a vyvolať v nich radosť zo športu,“ povedala riaditeľka ZŠ s MŠ Kňažia Daša
Badáňová. Malých škôlkarov čakalo
12 stanovíšť s rôznymi úlohami, ako
beh s fúrikom s naloženými tehličkami,
jazda na kolobežke, prekračovanie lana,
natiahnutého medzi dvomi lavičkami
či beh po frekvenčnom rebríku. „Deti

Bandog Fight Night 1
prilákal 100 divákov

I

V dolnokubínskom Bandog Fight
Gyme sa v sobotu 28. mája zišli domáci bojovníci, ale aj fighteri zo Zvolena, Banskej Bystrice a Bratislavy. Svoj
box a kickbox - K1 ukázali na premiéro-

Pretekom Skyrun
si uctili B. Üvegeša
11. jún na Kubínskej holi patril športu.
Konal sa 2. ročník bežeckého preteku
Skyrun. 64 účastníkov prekonalo 24-kilometrovú trasu s prevýšením 1 300 m.
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„Rozhodli sme sa robiť niečo aj na
tejto strane Kubína, lebo beh do
Choča už je a povedali sme si, že treba
využiť potenciál aj na Kubínskej holi. To
sa nám podarilo, už je to druhý ročník,
z čoho máme radosť,“ vyjadril sa organizátor Michal Strežo.

redakcia

text a foto: redakcia

Do aktivít školy zapájajú aj žiakov
ZŠ s MŠ v Kňažej zapája do svojich organizačných aktivít aj samotných žiakov.
vej akcii Bandog Fight Night. Z pôvodne
štyroch zápasov si stovka divákov nakoniec pozrela tri, a to kvôli zraneniam
dvoch bojovníkov. Domáci gym zastupoval Sebastián Molek, ktorý zvíťazil
nad súperom z Bratislavy. Rovnako si
víťazstvo odniesol aj Marek Chmelan.
Menej sa však darilo Markovi Chorvátovi. Ten prehral proti bojovníkovi zo Zvo-

lena. Organizátori majú v pláne prinášať turnaje každé tri mesiace. Časom sa
chcú presunúť na väčšiu plochu, príp. aj
na štadión. Bandog Fight Gym prináša
záujemcom aj spoločné tréningy boxu
a kickboxu, taktiež aj fitbox pre deti od
4 rokov a rovnako aj ženský fitbox.

Organizátori súťaže dodržiavajú tradíciu memoriálu Barnabáša Üvegeša, ktorý pôsobil ako učiteľ na Základnej škole
Martina Kukučína. V Dolnom Kubíne
organizoval mnoho športových aktivít
a svojím entuziazmom oslovil mnoho
svojich žiakov a nasledovníkov. „Učil
nás na škole a bol to skvelý učiteľ. Keby
bol ešte medzi nami, tak je na nás veľmi
hrdý, že pokračujeme v tomto bežeckom remesle,“ spomínal Michal Strežo.
Trať viedla sčasti po zjazdovke, tiež po
štrkovej, asfaltovej ceste a turistických
chodníkoch. Cieľom organizátorov do
budúceho roka je opäť zvýšiť návštevnosť. Okrem vyššieho počtu účastníkov
oproti minulému roku padol aj nový

traťový rekord. Mário Košút zdolal trasu
za 2 hodiny a 5 minút, v kategórii žien
bola najrýchlejšia Ľubica Mitalová, ktorá ju zabehla za 2 hodiny a 33 minút.
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Zápisky z mestskej kroniky – rok 1973 (II.)
V tomto čísle našich novín Vám ponúkame výber z toho najzaujímavejšieho, čo sa
v našom meste udialo v prvom polroku 1973 tak, ako to zachytil vtedajší kronikár mesta.

Dolný Kubín (1973). Foto: Ján Brodňanský

Žiaľ, aj v dolnokubínskych samoobsluhách sa vyskytujú krádeže. Tak napríklad v novom obchodnom stredisku na Bysterci odvtedy, ako predajňu otvorili, podľa výpovede vedúceho predajne s. Ranostaja mali už 6 prípadov krádeže, a to nie
sú ani dva mesiace od otvorenia predajne. Takisto sa vyskytli
aj v samoobsluhe s potravinami pri Dome služieb v Dolnom
Kubíne, kde je vedúcim predajne s. Otto Oleríny, aj v predajni Drogérie na námestí, kde je vedúcim František Révay. Išlo
o menšie, ale i väčšie krádeže. Šťastím je, že predavači ľudí
poznali a usvedčili.
Vzhľadom na skutočnosť, ako s pribúdaním obyvateľov nášho okresného mesta narastajú aj problémy, pochopiteľne,
zaujímavé bolo aj rokovanie mestskej konferencie strany
i z toho hľadiska, akým podielom prispejú komunisti k rozvoju mesta. Treba hneď povedať, že úlohy, na ktoré sa podujali,
sú náročné, najmä ak prijaté uznesenia nemienia nechať len
na papieri. V súčasnom období sa javí napríklad nedostatok
bytov. Zaevidovaných je už vyše 400 žiadostí o pridelenie
bytu a ich počet stále rastie a bude po dokončení nemocnice
ešte ďalej pribúdať.

Prispel k tomu i rast z rokov 1971-1972, keď sa odovzdalo menej bytov, ako sa plánovalo. Základom riešenia tejto situácie
malo byť dokončenie „Smerného územného plánu mesta
Dolný Kubín“, vrátane pričlenených častí mesta. Ďalej je potrebné zabezpečiť podrobné územné plány a projekty na bytovú výstavbu tak, aby sa v roku 1973-1974 dobehlo meškanie bývalej výstavby z rokov 1971-1972. K tomuto všetkému
by malo prispieť aj vypracovanie Koncepcie rozvoja mesta
do roku 1975 s výhľadom do roku 1980. Mestská konferencia
strany tieto úlohy zakotvila aj do uznesení a na kontrole ich
plnenia bude môcť priamo vplývať na ďalší rozvoj mesta.
Prvými konkrétnymi krokmi by malo byť zníženie rozostavanosti na najnižšiu možnú mieru. Ide predovšetkým o dokončenie výstavby nemocnice, prístavby ZDŠ na Bysterci, domu
smútku, krytého kúpaliska, sociálnych zariadení športového
štadióna, kultúrneho domu v mestskej časti Kňažia a požiarnej zbrojnice v mestskej časti Bziny. Ďalej by sa mala začať
výstavba sústredeného sídliska pre individuálnu bytovú výstavbu, autobusového nástupišťa, športového areálu Geceľ
a Bysterec a dvora technických služieb Mestského národného
výboru (MsNV). Okrem toho projekčne sa má pripraviť výstavba dvoch sídlisk sústredenej bytovej výstavby, otvorený plavecký bazén a kultúrny dom. Pravda, to nie je ešte všetko. Pokiaľ ide o rozvoj mesta, nie sú v tom zahrnuté všetky oblasti.
I z toho však vidno náročnosť nastávajúcich úloh. Bola preto
namieste i pripomienka, aby sa úlohy medzi závodné a uličné
organizácie strany rozdeľovali objektívne, rovnomerne, aby
tak všetci komunisti boli zainteresovaní do ich plnenia.
Ďalším prijatým uznesením bolo dohodnúť formy vzťahov
a spolupráce podnikov a štátnych orgánov, najmä MsNV,
o vzájomnej pomoci pri realizácii zlepšenia životného
a pracovného prostredia, vrátane možností rekreácie. V tej-
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to súvislosti bude treba opäť podchytiť iniciatívu občanov
v socialistickej súťaži, v čom už má mesto Dolný Kubín pekné
tradície. Mestská konferencia KSS teda venovala budúcnosti
okresného mesta Dolný Kubín a jeho súčasným problémom
náležitú pozornosť. Aby sa jej uznesenia stali skutočnosťou,
k tomu je treba porozumenie a úsilie nielen komunistov, ale
všetkých občanov mesta. Veď jeho budúcnosť i náš lepší život
v ňom nikomu nemôžu byť ľahostajné. Ide o nás všetkých.
Dňa 18. apríla 1973 sa konalo plenárne zasadnutie MsNV
v Dolnom Kubíne. Plénum svojím uznesením schválilo a potvrdilo niektoré organizačné a kádrové zmeny, vyplývajúce
z pričlenenia obce Kňažia k mestu. Vykonaním volieb poslancov do MsNV za miestnu časť Kňažia rozšíril sa základný stav
poslancov MsNV z 51 na 60. Zoznam poslancov: Jozef Grochál, Ondrej Kacko, Michal Cimrák, Ján Ďaďo, Elena Kováčiková, Emília Mastráková, Miloš Kuna, Jozef Hazucha, Rudolf
Kvačkaj, Ing. Ladislav Filinský, Jozef Kysel, Oľga Pukáčová,
Ján Hlavatík, Ladislav Oršuliak, Pavol Lettrich, Leoš Marko,
Ing. Miroslav Valach, Katarína Kováčová, Miroslav Žaťko, Jozef Pánik, Jozef Meravý, Elena Lamošová, Alžbeta Franková,
Oľga Lépová, Pavol Buchtiak, Anna Mancová, Jozef Gruchalák, Jozef Reguly, MUDr. František Lipka, Zuzana Pavolková,
Stanislav Ertel, Elena Hlásniková, Zdena Molnárová, Juraj Habánik, Michal Bartoš, Ladislav Bulla, Jolana Švecová, Pavol
Škulec, Ján Mačuha, Ján Ranostaj, Juraj Pukáč, Dr. Jaroslav
Prokop, Ján Salák, Jozef Jurík, Elena Hábeková, Emanuel
Mrva, Michal Oňko, František Adamec, Ondrej Krajčovič, Emil
Lupták, kpt. Štefan Benek, Jozef Zošák, Mária Zošáková, Štefan Klimek, Elena Floreková, Jozef Hančák, Karol Kosmeľ,
Štefan Variva, Ľudmila Stehurová a Jozef Márer.
Pri príležitosti osláv 28. výročia oslobodenia našej vlasti
Sovietskou armádou odhalili v Dolnom Kubíne pamätník
oravskému rodákovi Jankovi Matúškovi. Slávnostný príhovor predniesol predseda MsNV Jozef Reguly. Ocenil dielo popredného štúrovca, ktorý ako jeden z prvých autorov začal
písať po slovensky. Vo svojom diele vytvoril nový typ hrdinu
- slovenskú ženu. No a predovšetkým, pýchu Oravcov a Dolnokubínčanov, svoju krásnu pieseň „Nad Tatrou sa blýska“,
ktorá sa stala slovenskou hymnou a zostala ňou až dodnes.
Pamätník, ktorého súčasťou je busta básnika a hymnické
verše, je dielom akad. sochára Stanislava Bíroša a Ing. arch.
Antona Kratochvíla. Projekt realizovali pracovníci Okresného
stavebného podniku v Dolnom Kubíne. Pamätník prevzala
do svojej opatery ZDŠ Dolný Kubín - Kohútov sad. Riaditeľka
školy Oľga Škrabáková zdôraznila, že táto kultúrna pamiatka
poslúži učiteľom pri výchovnom pôsobení na deti v duchu
revolučných tradícií a rozvíjaní socialistického vlastenectva.
Pri tejto príležitosti vystúpil so svojimi krásnymi piesňami
Spevokol oravských učiteľov pod taktovkou Petra Škrabáka.
Budova na Radlinského ulici číslo 260 v Dolnom Kubíne sa
na prvý pohľad ničím neodlišuje od okolitých prízemných
domov. Je v nej umiestnená Materská škola pri Slovenských
elektrotechnických závodoch Dolný Kubín (SEZ). Brána
budovy akoby odkliala iný svet. Staré košaté lipy i červené
smreky tienia časť dvora, pod nimi malé lavičky, a dvor pokračuje ďalej trávnikom, priestormi na hranie s hojdačkami,
preliezačkami, besiedkou, a zasa stromy a kríky. Prostredie
ako stvorené pre detské hry. A všade plno kriku, džavotu

a smiechu. 50 detí tu má svoj domov detstva v kolektíve seberovných, druhý rodičovský domov s kvalifikovanými učiteľkami a vychovávateľkami, kým ich rodičia pracujú na socialistickej výstavbe v SEZ.

Riaditeľkou školy je Lýdia Hlavatíková. Opatruje aj kroniku,
ktorá je vedená od 7. mája 1947. Materská škola na Radlinského ulici bola prvou materskou školou na Orave s prvými
25-timi žiakmi. I to sa rodičia len horko-ťažko dali prehovoriť. Dnes je už veru situácia vo všetkých našich materských
školách po štvrťstoročí celkom iná, veď dôkazom je i to, že
dnešné kapacity už nestačia požiadavkám. Deti sú rozdelené
do dvoch tried. Triedu starších žiakov má na starosti riaditeľka školy s učiteľkou Emíliou Hečkovou a mladších žiakov
vychovávajú učiteľky Margita Šudová a Genovéva Buganová. Deti vyučujú podľa učebných osnov pre všetky materské
školy. Sú to pod zdaním detskej hravosti hodiny trpezlivého
vysvetľovania, vštepovania najzákladnejších pravidiel správania sa, potrebných návykov i rozvíjania nadania, cibrenie
pamäti, usmerňovanie fantázie a mnoho iných prvkov. Od
jedenástej hodiny sa už deti schádzajú na obed, ktorý im pripravili kuchárky Štefánia Varivová a Oľga Hrnčiarová. Po obede majú povinný spánok. Po odpočinutí naolovrantované
čakajú pri hrách vonku alebo v triede, podľa počasia, na svojich rodičov. A keď ich už odvedú domov do posledného žiaka
a pod stromami i v triedach a šatniach zavládne ticho, vtedy
má hlavné slovo školníčka Zuzana Kubišová, aby uprataná
čistá škola mohla ráno zase prijať svojich malých chovancov.
Každý rok v septembri odíde niekoľko detí do školy a nechajú
po sebe tablo, kde sú všetky vedľa seba s rozpačitými úsmevmi. A do školskej kroniky pribudne ďalší zápis - spomienky.

originálny zápis z mestskej kroniky z roku 1973
spracoval Vladimír Adamec, kronikár mesta
text reflektuje dobu, nie názorové presvedčenie redakcie
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FOTOHÁDANKA
Aká lokalita nášho mesta sa nachádza na fotografii?
Odpovede posielajte na
sutaz@dolnykubin.sk do 15. augusta 2022.
Vyžrebovaného výhercu odmeníme.
Výhercom predošlej fotohádanky sa stal pán Marián K.
Za výhercov nových kníh Priehrada II a Kubínska hoľa
od spisovateľa Petra Hubu sme vyžrebovali
Tatianu P. a Ondreja B., ktorí v súťaži správne uviedli, že
rozloha Oravskej priehrady je 35 km2
a najvyšší vrch Kubínskej hole, Minčol, meria 1 346 m.
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