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NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVCI MESTA ZA ROK 2016

—

Utorok 21. februára bol veľkým dňom pre
dolnokubínskych športovcov. Na chvíľu
odložili svoje dresy a nahodili sa do gala.
Konalo sa totiž slávnostné vyhlásenie výsledkov o najúspešnejších športovcov nášho
mesta. Tí najlepší si za svoje minuloročné
triumfy prevzali zaslúžené ocenenia. „Naši
športovci nám robia veľkú radosť. Šíria dobré meno nielen sebe, svojim klubom, ale aj
nášmu mestu a vôbec celej Orave. Dôležité
je aj to, že tí starší a skúsenejší odovzdávajú svoje know-how mladším športovcom.
Veľmi si to vážime a samozrejme im ďakujeme,“ poznamenal primátor Roman Matejov. Mesto Dolný Kubín slávnostne ocenilo
našich športovcov v týchto kategóriách:
úspešní športovci mesta, športovci do
15 rokov, zdravotne postihnutí športovci
a športové kolektívy. Na trón najúspešnejšieho športovca mesta za rok 2016 zasadla
vodnoslalomárka Soňa Stanovská, pre ktorú
bol minulý rok na víťazstvá mimoriadne
úrodný. Do jej zbierky pribudlo 1. miesto na
Majstrovstvách Európy juniorov v kategórii 3xC1 ženy do 18 rokov, ako aj víťazstvo
v Európskom pohári juniorov. Vybojovala si
tiež druhé miesto na Majstrovstvách sveta
juniorov v kategórii 3xC1 ženy do 18 rokov.
Soňa je momentálne na zimnej príprave

v Austrálii, a tak ocenenie za ňu prevzala jej
stará mama. Soňa však všetkým prítomným
prostredníctvom videovizitky poslala krátky
pozdrav. Titul najúspešnejšieho športového
kolektívu za uplynulý rok si odniesol vzpieračský oddiel – Elkop WLC Dolný Kubín, ktorý
obhájil titul z roku 2015. Dolnokubínski
vzpierači sa pýšia majstrovským titulom
už šiesty raz za sebou. „Minulý rok nebol
úspešný len preto, že sme opäť vyhrali extraligu, ale aj kvôli tomu, že sme mali prvýkrát
v histórii päť družstiev. Z pohľadu klubu je
naším snom vychovať nejakého olympionika, ako je Miroslav Janíček, ktorý bol
v Aténach. Máme šikovnú mládež, tak
veríme, že sa nám to aj podarí,“ dodal Tomáš
Chovanec z dolnokubínskeho ŠK Elkop WLC.
Ani tento rok sa nezabudlo na úspešných
veteránov. Ocenenie si prevzali atléti Peter
Sládek, Katarína Marettová a Jaroslav Lupák.
V kategórií športovcov s telesným postihnutím zvíťazil Marek Tutura, stolný tenista z TJ Dolný Kubín - stolnotenisový oddiel.
Športová vďaka patrila aj laureátom za dlhoročnú a obetavú prácu pre rozvoj športu
v našom meste. Ocenenie putovalo do rúk
Adamovi Záňovi.
redakcia

ŠANCA PRE VŠETKÝCH 2017

—

Činnosť subjektov, pôsobiacich v oblasti
kultúry, športu či aktivít pre seniorov, je vo
veľkej miere závislá od finančnej podpory
štátu, samosprávy a sponzorov. Mesto Dolný Kubín na podporu týchto činností zriadilo dotačný program Šanca pre všetkých,
v rámci ktorého sa žiadatelia môžu uchádzať
o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku. Ten slúži buď na podporu činnosti žiadateľa, alebo na uskutočnenie
konkrétnej akcie. Maximálnu výšku dotácie,
oprávnených žiadateľov, účel a formu dotácie, obsah žiadosti, ako aj ďalšie podmienky poskytnutia nenávratného finančného
príspevku upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o poskytovaní dotácií.
Rozdelenie dotácií pre rok 2017 bolo jedným
z bodov rokovania februárového mestského
zastupiteľstva. Mesto Dolný Kubín prijalo
od subjektov, pôsobiacich v oblasti kultúry,
športu, voľnočasových aktivít, sociálnych
vecí a zdravotníctva celkom 25 žiadostí
o dotáciu na činnosť v sume 102 tis. EUR
a 51 žiadostí o dotáciu na projekty v celkovej
sume 43 tis. EUR. Vzhľadom na to, že celková

suma dotácií, ktoré mesto môže poskytnúť,
je obmedzená na 1,2 % dane z príjmov (tzv.
podielových daní) mesta za uplynulý rok,
t.j. necelých 69 tis. EUR, musela byť väčšina
požadovaných dotácií redukovaná.
Žiadosti prejednali na svojich zasadnutiach
príslušné komisie mestského zastupiteľstva,
ktoré navrhli výšku nenávratných finančných
príspevkov pre jednotlivých žiadateľov.
Mestské zastupiteľstvo sa s predloženými
návrhmi stotožnilo.
Zoznam podporených subjektov a projektov je zverejnený na webovom sídle mesta
www.dolnykubin.sk. V rámci dotácií na činnosť boli najvyššou čiastkou podporené
subjekty: Mestský futbalový klub 13 000,EUR, Mestský hokejový klub 13 000,- EUR,
Spoločenstvo evanjelickej mládeže – oblastné centrum 2 717,- EUR, Žatva 90 – florbal
2 500,- EUR, Mestský plavecký klub 1 650,EUR, či Športový klub WLC Elkop 1 600,- EUR.
Z jednotlivých projektov boli najvyššou
čiastkou podporené akcie: Gospel párty
festival (žiadateľ Spoločenstvo evanjelickej
mládeže) 1 000,- EUR, 4. ročník Kubínskeho organového festivalu (TRIBUS MUSICAE)
1 000,- EUR, 13. ročník Kubínskej hudobnej jesene (Art Air Center) 1 000,- EUR, 21.
ročník Talentov pre Európu (Art Air Center)
1 000,- EUR, Oravský cyklomaratón 2017
(Cykloklub Dolný Kubín) 1 000,- EUR, „Vek
nie je prekážkou“ (OZ Aktiv Relax) 820,- EUR,
„Kto netvorí, je netvor?“ (OZ Rozum a cit)
820,- EUR, „Nenechať zaháľať svoje telo“
(ZO SZTP) 820,- EUR, „Klub najmenších, klub
detí“ (KIS EDUKOS) 820,- EUR, alebo „Vidieť
svet inými očami“ (ZO SZTP) 820,- EUR.
Vladimír Adamec, mesto Dolný Kubín

Foto: Vladimír Adamec

R3 A INTENZITA DOPRAVY

—

Na poslednom zasadnutí Združenia miest
a obcí regiónu dolnej Oravy si zástupcovia samosprávy vypočuli informácie o postupe prác
na príprave a realizácii jednotlivých úsekov
rýchlostnej cesty R3 medzi Dolným Kubínom
a Trstenou. Prezentovať ich prišiel poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Igor
Janckulík, ktorý je zároveň splnomocnenec
vlády pre rýchlostné cesty. „Najlepšie je pripravený úsek Tvrdošín - Nižná. Momentálne
sa už chystá verejné obstarávanie. Dúfam, že
ak všetko dobre dopadne, tak koncom roka
2017, prípadne začiatkom roka 2018 by sme
mohli začať budovať aspoň tento prvý úsek,“
vysvetľuje Igor Janckulík. Úsek Dolný Kubín
však v programovom vyhlásení vlády chýba.
Doprava v meste neustále rastie. Ministerstvo dopravy navyše stále nevie, kadiaľ povedie diaľnica D1 popri Kraľovanoch, od čoho
sa odvíja aj napojenie Dolného Kubína na R3.
„Stále nevieme, či bude napojená na Likavku
v smere na D1 alebo smerom na Hubovú,“
objasňuje Janckulík. „My nemôžeme čakať.
V spolupráci s ministerstvom dopravy, Slovenskou správou ciest i Žilinským samosprávnym krajom hľadáme riešenia, ako na
štátnej ceste urobiť opatrenia, ktoré dopravu
zjednodušia,“ dopĺňa primátor Roman Mate-
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jov. Zvýšenú premávku cítia Dolnokubínčania počas dopravnej špičky na vlastnej koži.
Smerom na kruhový objazd pri obchodnej
zóne si vodiči počkajú v kolóne aj niekoľko
minút. Na frekventovanú štátnu cestu sa
počas raňajšej a popoludňajšej špičky dostanú autá z vedľajších ulíc len veľmi ťažko.
„Po stretnutiach s odborníkmi sa ako riešenie javí vybudovať dve po sebe nasledujúce
svetelné križovatky pred vstupom na hlavný
cestný most a za ním. Tak sa sčasti eliminujú následky predovšetkým tranzitnej dopravy
cez naše mesto. Plán znamená obnoviť starú
svetelnú križovatku pri Obchodnej akadémii
a vybudovať novú v bystereckej časti,“ hovorí
Roman Matejov. V minulosti bol problém so
svetelnou signalizáciou hlavne kvôli tomu, že
most nebol v dobrom stave a mohol byť pod
návalom áut preťažený. Teraz je už opravený
a myslím si, že by sme to mali vyskúšať,“
dodáva Igor Janckulík. Dolnému Kubínu
a Orave by z hľadiska eliminovania tranzitnej
dopravy pomohlo aj dobudovanie diaľnice
D1 medzi Žilinou a Ružomberkom. Rovnako
diaľnica D3 by stiahla určitú časť tranzitnej
dopravy predovšetkým z Poľska.
redakcia

školstvo a veda

SPOVEĎ BÝVALÉHO EXTRÉMISTU

PROTIDROGOVÉ PREDSTAVENIE

—

—

Foto: USA and Slovakia

Bývalý americký skinhead Christian Picciolini
prišiel vo februári do Dolného Kubína, aby
prerozprával stredoškolákom svoj osobný
príbeh o tom, ako sa v štrnástich rokoch stal
členom a neskôr aj lídrom najbrutálnejšieho
skinheadského hnutia v Chicagu i v celej krajine. Christian prešiel celým procesom radikalizácie. Od oddanosti neonacistickej ideológií,
cez postupné vytriezvenie, ktoré neskôr
viedlo ku kompletnej zmene života a k aktívnemu boju proti extrémizmu a nenávisti
v akejkoľvek jeho podobe. „Extrémizmus je
prítomný po celej Európe, a tiež aj v Amerike.
Je tam, kde sa ľudia boja a sú zúfalí, pretože
ich trápi nezamestnanosť a strach z utečencov i migrantov. Nemali by sme sa stať obeťami strachu, ktorý extrémisti používajú. Náš
strach potrebujú len kvôli sile a hlasom. Oni
vedia, že keď nás prinútia báť sa, budeme
ich voliť,“ vysvetľuje Christian Picciolini. Jeho
pravdivý príbeh boľ natoľko silný, že sa ním
inšpirovali aj tvorcovia filmu Kult hákového
kríža. Teraz varuje mladých ľudí po celom
svete pred tragickými následkami spojenými
s rozhodnutím pridať sa k extrémistickej skupine. „Veľa ľudí sa skrýva za vlastenectvo, ale
sú to rasisti. Používajú slovo nacionalizmus
a patriotizmus k nabádaniu ľudí na rasizmus.
Každý, kto ti povie, aby si použil násilie na
utláčanie ľudí, kvôli náboženskému pre-

svedčeniu, farbe pleti, kvôli ich modlitbám, ich
láske, je extrémista. Patriotizmus znamená
milovať svoju krajinu, milovať svoju kultúru
a byť ochotný ju zdieľať s ostatnými ľuďmi,
pretože si na ňu hrdý,“ objasňuje Christian.
Ten navštevuje Slovensko pravidelne hlavne
kvôli nárastu extrémizmu. Zvýšenie počtu
hodín dejepisu vo vyučovaní na základných
školách by privítal. Azda dôležitejšia ako
história je podľa neho výchova mladých ľudí
k empatii. „Riešením extrémizmu je predovšetkým priznať si, že existuje a rozpoznať ho,
keď ho vidíte. Mladých ľudí treba učiť empatii,
schopnosti cítiť bolesť ostatných ľudí. Len tak
pochopíme, že ostatní ľudia sú tiež ľudské bytosti a majú svoje potreby ako my. Radosť, lásku, strach, hnev. Keď tomuto porozumieme,
prestaneme marginalizovať a prestaneme
ich vytláčať,“ dodáva bývalý extrémista. Christian svoj životný príbeh spísal do memoárov
s názvom Romantické násilie - spoveď amerického skinheada. Kniha vo februári vyšla aj
na Slovensku. Vydala ju Nadácia Petit Press
s podporou Veľvyslanectva Spojených štátov amerických. V rámci prezentácie knihy
navštívil Christian Picciolini počas jedného
týždňa osem slovenských miest a hovoril
s 2500 žiakmi stredných a základných škôl.

Vo februári súťažili v Dolnom Kubíne žiaci slovenských a českých stredných škôl o najlepší
študentský podnikateľský zámer. Školské
a neskôr medzinárodné kolo vyhlásila dolnokubínska Stredná odborná škola obchodu
a služieb spoločne s partnerskou Strednou
priemyselnou školou a odborným učilišťom
v Pelhřimove. Do slovenského školského kola
sa prihlásilo 33 podnikateľských zámerov.
V medzinárodnom kole nás reprezentovali
3 najúspešnejšie z nich. Rovnako ako Českú
republiku. Súťaž trvala tri dni a okrem prezentácií jednotlivých projektov boli pre žiakov
pripravené aj rôzne workshopy a vzdelávacie
aktivity. „Víťazi školských kôl sa vďaka odborníkom, ktorí vzdelávajú rôzne firmy a robia okolo startupov, otestovali a dostali nástroj, ktorý

Foto: thedarktrip.sk

ju skúsenosť. Predstavenie je založené na
skutočnom príbehu o vtedy ešte 18-ročnom
Martinovi, ktorý na diskotékach a kvôli sklamaniu v láske prepadol tvrdým drogám. Až

Foto: OA DK

jektu roka 2015. Realizovaná je s finančnou
podporou ministerstva zdravotníctva.
redakcia

im overí potenciálnu úspešnosť ich zámeru.
Súčasnosť pachtí po tom, aby študenti vedeli
svoje remeslo predať a odkomunikovať tak,
že oň budú mať zákazníci záujem,“ objasňuje
Peter Ištván, zástupca riaditeľa SOŠ obchodu
a služieb. Okrem odbornej poroty sa hodnotili
aj žiaci navzájom. Víťazný projekt zo Slovenska
bol zameraný na vytvorenie nápojového
stánku. „Motiváciou bola pre nás cyklotrasa,
ktorú v Dolnom Kubíne spustili minulý rok.
Keďže ju pravidelne využívame, chýbal nám
tam stánok s občerstvením. Preto vznikol tento zámer,“ vysvetľujú víťazky Renáta Jančová
a Veronika Šuvadová zo SOŠ obchodu
a služieb v Dolnom Kubíne.

SYMPÓZIUM VIDEOCHIRURGIE

—

Dolný Kubín sa stal dejiskom XV. slovensko
-poľsko-českého sympózia videochirurgie.
Témou kongresu s medzinárodnou účasťou
bola pokročilá laparoskopická chirurgia a história laparoskopie. Sympózium sa konalo
v hoteli Park v rámci mikroprojektu Inovatívne
trendy v chirurgii. Dvojdňový nabitý program
priniesol pre zúčastnených mnoho zaujímavých a dôležitých poznatkov. Na podujatí

—
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Vo štvrtok 16. februára sa v Obchodnej
akadémii v Dolnom Kubíne zišli študenti
stredných škôl z celého Žilinského samosprávneho kraja. Počas 51. ročníka krajského
kola súťaže „SIP“ v spracovaní informácií
na počítači sa súťažilo v troch disciplínach:
písanie na počítači, úprava textu na počítači
a Wordprocessing, v rámci ktorého žiaci
upravovali daný text počas 60 minút. Študenti sa vďaka súťaži môžu porovnať nielen
navzájom, ale predovšetkým si overia svoje
vlastné schopnosti. Súťaže sa zúčastnilo 17
škôl s 51 súťažiacimi. Víťazkou v kategórii
10-minútový odpis sa stala študentka Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne Amália
Molíková.
redakcia

odzneli odborné príspevky od viac ako 30
prednášajúcich a zúčastnilo sa ho približne
200 uznávaných odborníkov. História česko-poľsko-slovenských endoskopických vzťahov má už 20 ročnú históriu. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
redakcia

TECHNICKÝ ŠIKULA

SÚŤAŽ V SPRACOVANÍ INFORMÁCIÍ NA POČÍTAČI

—

nešťastná udalosť v rodine ho z tejto závislosti dostala. Matej vyštudoval bábkoherectvo
a dnes robí protidrogovú osvetu pre mladých
ľudí po celom Slovensku. Celému predstaveniu dodáva atraktivitu aj moderná svetelná,
filmová a hudobná show. ,,Predstavenie je
pre tých, ktorí sú v tme závislosti, aby vyšli
von. Pre tých, ktorí v nej nie sú, je to stopka,
aby drogy ani neskúšali. Mladí na odkaz predstavenia veľmi dobre reagujú, či už osobne
alebo písomne. Máme skvelú spätnú väzbu
aj od učiteľov,“ vysvetľuje Martin. Program
pokračoval i večer. V estrádnej sále bola pre
mladých pripravená Chillout after párty, kde
mohli spoločne s autormi projektu diskutovať
o predstavení, drogách i prevencii. Vypočuli
si tiež inšpiratívne príbehy a dobrú muziku.
Kampaň Drogy sú cesta do tmy získala viacero
ocenení a stala sa finalistom sociálneho pro-
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NAJLEPŠÍ ŠTUDENTSKÝ PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER

—

Po roku opäť zavítal do Dolného Kubína Martin Žák so svojím úspešným protidrogovým
multimediálno - divadelným predstavením
s názvom The Dark trip - drogy sú cesta do
tmy. 8. februára si Martinovu one man show
prišlo do divadelnej sály MsKS pozrieť niekoľko stoviek dolnokubínskych študentov.
Tí videli pravdivý príbeh o mladom ľudskom
živote, do ktorého vstúpili drogy. „Všetko
sa to začína krásnymi billboardmi, heslami
typu: Bude ti dobre, budeš sa cítiť fajn, tvoje vnútro bude plné lásky a energie. V skutočnosti je to odbočka z reálneho života, zo
svetla do tmy. Čím viac sa človek do tmy drog
ponára, tým viac svetlo slabne. Nakoniec
môže žiarovka života úplne zhasnúť. Ja som
to takmer zažil. Vtedy som si uvedomil, že
mladí potrebujú počuť pravdu, že drogy sú
cesta do temnoty,“ objasňuje Martín Žák svo-

Foto: SOŠ polytechnická

Stredná odborná škola polytechnická
v Kňažej v spolupráci so strojárskymi firmami MIBA Sinter Slovakia a KLAUKE Slovakia
Dolný Kubín zorganizovali 21. februára
2017 pre žiakov ZŠ regionálnu zábavnú
technickú súťaž Technický šikula. Súťaže
sa zúčastnili dvojčlenné tímy žiakov 7. a 8.
ročníka základných škôl z celej Oravy. Súťaž
trvala 180 minút, počas ktorých sa súťažiaci
snažili na jednotlivých stanovištiach vyriešiť
čo najrýchlejšie zadané technické úlohy
a následne zostrojiť jednoduchý výrobok
podľa priložených výkresov. Takouto úlohou
bola aj výroba častí hlavolamu, ktorý žiaci museli nielen vyrobiť, ale pred komisiou

www.tvdk.sk

aj poskladať. Náročnosť úloh bola volená
tak, aby sa súťaže mohli zúčastniť aj žiaci,
ktorí s technickými súťažami nemajú veľa
skúseností, ale baví ich hľadať nové riešenia a odpovede na rôzne logické hádanky.
V súťaži nešlo o bezduchú aplikáciu postupov naučených v škole. Úlohy vyžadovali istú
dávku invencie, dôvtipu i technickej zručnosti. Poslaním súťaže je svojím obsahom viesť
k samostatnej tvorivej činnosti a vzbudiť
u žiakov ZŠ záujem o štúdium strojárskych
i elektrikárskych odborov. Ide tiež o spropagovanie techniky ako takej a jej aplikáciu
v bežnom živote.
Súťaže Technický šikula sa zúčastnilo 47
chlapcov a 7 dievčat, ktorí reprezentovali 14 základných škôl z celej Oravy. V súťaži
si najlepšie počínali žiaci Jakub Kuláš a Viliam Močárnik, ktorí reprezentovali ZŠ P. O.
Hviezdoslava Trstená. Na druhom mieste
skončili žiaci Maroš Gonda a Kristián Glombík zo ZŠ Š. Šmálika Tvrdošín a na treťom
mieste sa umiestnili žiaci ZŠ Rabčice Matej
Mordel a Tobiáš Grobarčík.

Milan Bruncko, zástupca riaditeľa

kultúra a zaujímavosti

SPOLOČNOSŤ AQUA KUBÍN, S.R.O.

—

Foto: Aqua Kubín

Vážení čitatelia, počnúc týmto číslom
novín Kubín Vám postupne predstavíme
spoločnosti a inštitúcie, ktoré spadajú do
riadiacej pôsobnosti mesta Dolný Kubín, t.j.
mestské obchodné spoločnosti, príspevkové a rozpočtové organizácie.
Spoločnosť AQUA KUBÍN, s.r.o., so sídlom
na adrese: Športovcov 1182/5, 026 01 Dolný Kubín, bola založená dňa 29.12.2006.
Jej jediným spoločníkom je mesto Dolný Kubín. Hlavným predmetom činnosti
spoločnosti je prevádzkovanie mestského
aquaparku, zariadenia slúžiaceho na regeneráciu, rekondíciu a športové aktivity.
Aquapark AquaRelax vznikol rekonštrukciou bývalej krytej plavárne, otvorený bol
dňa 23.10.2009. V aquaparku sa nachádza okrem plaveckého bazéna s rozmermi
25x15 m, maximálnou hĺbkou 2 m a teplotou vody 27° C, aj tzv. vodný svet, t.j. veľký
multifunkčný bazén s rozmermi 26x19 m,
maximálnou hĺbkou 130 cm a teplotou
vody 32° C, ktorého súčasťou sú bublinkovače, masážna lavica, masážne sprchy,
vodný hríb, masážne trysky, divoká rieka,
hojdací záliv, ostrov a dve vírivé vane s hĺbkou 1 m a teplotou vody 36° C. Aquapark
ponúka tiež dva tobogany, dvojšmykľavku,
saunu, vyhrievané lavice, ležadlá, fontánky
s pitnou vodou a letnú relaxačnú terasu
s detskými atrakciami. Zmluvní partneri
zabezpečujú ďalšie služby: reštauráciu,
masáže, posilňovňu. Plavecké školy poskytujú možnosť výučby plávania v plaveckých
kurzoch. V súčasnosti prebieha proces
verejného obstarávania na dokončenie
saunového sveta.
Okamžitá kapacita 520 ľudí radí AquaRelax
do kategórie menších aquaparkov. Stratégia jeho fungovania je založená na myšlienke mestského aquaparku, poskytujúceho
služby celým rodinám. Primárnou cieľovou
skupinou sú síce obyvatelia mesta Dolný

TURISTICKÁ SEZÓNA V ORAVSKOM MÚZEU

Kubín, ktorí majú zvýhodnené vstupné,
avšak hlavne v letnej a zimnej sezóne ho vo
veľkom počte navštevujú aj návštevníci zo
všetkých kútov Slovenska i zo zahraničia.
Konateľom spoločnosti AQUA KUBÍN, s.r.o.,
je od roku 2014 Ing. Stanislav Vilček. Na
chode aquaparku sa podieľa ďalších 25
zamestnancov. Minulý rok služby aquaparku využilo 375 452 návštevníkov,
podľa predbežných výsledkov spoločnosť
dosiahla celkové tržby vo výške 959 tis.
EUR, hospodársky výsledok predstavoval zisk vo výške 46 tis. EUR. Vďaka racionalizačným opatreniam, uskutočneným
v posledných troch rokoch, sa postupne
znižuje prevádzková dotácia mesta Dolný Kubín, zo 450 tis. EUR v roku 2014 na
350 tis. EUR v roku 2016. V tomto roku by
mala dosiahnuť 290 tis. EUR. K zníženiu
prevádzkových nákladov prispela hlavne
rekonštrukcia vzduchotechniky, osvetlenia a chemického hospodárstva, zateplenie
toboganov, reštrukturalizáciou úverov sa
znížilo úrokové zaťaženie spoločnosti.
Tri otázky pre konateľa spoločnosti AQUA
KUBÍN, s.r.o., Ing. Stanislava Vilčeka:
V posledných dvoch-troch rokoch prestal byť aquapark témou dňa v Dolnom
Kubíne, uzavretá bola aj téma jeho predaja či prenájmu. Ako sa to vedeniu
spoločnosti podarilo?
Vedenie aquaparku pristúpilo k takým opatreniam, ktoré optimalizovali vstupový systém, cenovú politiku, ako aj systém riadenia
nákladov. Kombinácia týchto faktorov priniesla želaný efekt.
Konkurencia
podobných
zariadení
v okolí je veľká. Čo plánujete návštevníkom ponúknuť, aby ste si zachovali ich
priazeň aj v budúcnosti?
Plánujeme
rozšírenie
poskytovaných
služieb zvýšením počtu sáun, dobudovaním
ochladzovacieho bazéna, relaxačnej miestnosti a zázemia časti saunového sveta.
Súčasťou aquaparku sú mnohé zložité
technologické zariadenia, ktorých životnosť je obmedzená. Ste pripravení na
obnovu týchto zariadení?
Časť zariadení si vyžaduje obnovu už
v súčasnosti, preto veríme, že nás ich renovácia neprekvapí.
Vladimír Adamec, mesto Dolný Kubín

VLADO JANČOŠKA – MASKOT DOLNÉHO KUBÍNA

—

Foto: Vladimír Furinda

Vladimír Jančoška. Kto by ho nepoznal! Maskot
Dolného Kubína, ktorého stretnete takmer
všade, nielen u nás, ale aj po celom Slovensku. Spestruje kultúrne i športové podujatia a každý rok prichádza s novou maskou.
Vlado, ako ho už všetci familiárne volajú,
začal v maskách chodiť už pred 23-mi rokmi
v Leštinách, kde aj býva. Odvtedy sa pýši veľkou zbierkou kostýmov. „Začal som cigánkou.
Mal som aj masku jeleňa, mladuchu, kuchára,
smetiara, žobráka i piráta. Tento rok zobrazujem sieťkové ovocie a o rok to bude zas maska býka,“ vysvetľuje svoju netradičnú záľubu
Vladimír Jančoška. Pri vymýšľaní konkrétnych
masiek, ale aj samotnej výrobe mu pomáha
jeho známa Mária Nemčeková z Leštín. Vlado Jančoška je u nás už známa postava. Na
každej akcii ho ľudia radi privítajú a pravidelne
im na tvári vyvolá úsmev i dobrú náladu. „Priatelia, veľmi vám ďakujem za tú úctu. Budem
to robiť, kým budem vládať, kým budem žiť,“
hovorí Vlado. Náš maskot si už vyskúšal aj
hereckú dráhu. V komparze účinkoval celkovo až trikrát. Najnovšie to bola rozprávka
Láska na vlásku, ktorá sa natáčala aj na Oravskom hrade. Hral tiež vo filme Dračie srdce
a Nedodržaný sľub.
redakcia

—

Foto: Michal Hečko

O tom, že počet milovníkov kultúry sa stále
zvyšuje, niet pochýb. Dokazuje to aj čoraz
väčší záujem o prehliadku našich pamiatok.
Uplynulý rok sa niesol v znamení úspešnej
turistickej sezóny v Oravskom múzeu, ktoré
spravuje spolu 8 expozícií.
Najnavštevovanejšou bol Oravský hrad, ktorý
si prišlo pozrieť dovedna 182 334 ľudí. Čísla
hovoria za všetko. Náš hrad si bezpochyby
získal srdcia všetkých ľudí a mnohí sa naň
prídu pozrieť i viackrát. Oravský hrad počas
uplynulého roka navštívilo v rámci jedného
dňa priemerne 500 osôb a počas hlavnej
turistickej sezóny bola jeho priemerná
denná návštevnosť na úrovni 1 500 ľudí. Najväčší úspech žali podujatia pre deti a najmä
nočné prehliadky. Na akciu Drakula - upír
Nosferatu sa online vypredali vstupenky za
3 hodiny. Atmosféru prehliadky zažilo na
vlastnej koži 1 150 návštevníkov. Minulý rok
na hrade sa tiež niesol v znamení niekoľkých
noviniek. Jednou z nich bola Klenotnica Oravského hradu. Návštevníci si môžu vychutnať
zreštaurované priestory prízemia Thurzovho
paláca s unikátnymi zbierkovými predmetmi,
ktoré boli doteraz v depozitári Oravského
hradu. „Sprístupnili sme návštevníkom po 20

rokoch priestory, ktoré doteraz nevideli. Klenotnicu Oravského hradu, ktorú sme otvorili v máji, navštívilo do 31. októbra celkove
30 000 návštevníkov. Ľudia tu môžu vidieť
vzácny renesančný prsteň i textílie z hrobiek,“
uviedla Mária Jagnešáková, riaditeľka Oravského múzea. Zaujímavou novinkou Oravského hradu je aj podkrovný priestor Thurzovho paláca, adaptovaný na polyfunkčnú
miestnosť, ktorá sa bude využívať na
výstavné a interaktívne účely. I ostatné expozície Oravského múzea sa tešia obľube
verejnosti. Oravskú lesnú železnicu navštívilo v uplynulom roku 37 489 osôb. Literárne
múzeum P. O. Hviezdoslava si prišlo pozrieť
6 748 návštevníkov, Pamätný dom Martina
Kukučína 5 511, Expozíciu Hviezdoslavovej
Hájnikovej ženy 2 948, Expozíciu Život a dielo Mila Urbana 2 868, Expozíciu Čaplovičovej
knižnice 1 788 a Pamätný dom T. H. Florina
1 398 ľudí. Oravské múzeum v roku 2016 pripravilo pre verejnosť celkove 59 programových aktivít, ale aj 65 kultúrno-vzdelávacích
a výchovných aktivít a 19 výstav, z toho
11 vlastných, 3 reprízované a 5 prevzatých.
redakcia

VSTUPNÉ V ORAVSKEJ GALÉRII PRE ŠTUDENTOV
ZADARMO

—

Žiaci a študenti majú od februára vstup do
Oravskej galérie zadarmo! Vďaka tomuto
kroku bude pre nich prehliadka našej galérie
o niečo jednoduchšia. Voľný vstup zaviedli
pred niekoľkými rokmi aj v Galérii Márie Medveckej v Tvrdošíne. V Župnom dome v Dolnom
Kubíne si pestrosť umenia môžete vychutnať
v rámci piatich stálych expozícií. Galéria tiež
ponúka dva priestory na krátkodobé expozície domáceho a zahraničného umenia, ale
aj tri priestory, v ktorých nájdete príležitostné výstavy z vlastných zbierok alebo školské
práce. Pre všetkých milovníkov umenia navyše
stále platí i bezplatný vstup v prvú nedeľu
v mesiaci.
redakcia

Foto: Oravská galéria

BESEDA ČERNOBYĽ PO 30 ROKOCH

—

Dolnokubínčania sa vydali do černobyľskej
zóny na Ukrajine prostredníctvom fotografií
a pútavého rozprávania. Jedinečná prednáška
sa konala v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka vo štvrtok 9. februára. O najväčšej
nehode v histórii jadrovej energetiky prišla porozprávať prírodovedkyňa a dlhoročná
sprievodkyňa v černobyľskej zóne Michaela
Bušovská. Autentické svedectvo, ako vyzerá
život v postihnutých oblastiach, si v jej podaní
vypočuli starší ale i tí mladší. Od katastrofy
uplynulo už neuveriteľných 30 rokov. Stala
sa 26. apríla 1986 krátko pred pol druhou
v noci. Výbuch štvrtého bloku jadrovej elektrárne v Černobyle si vyžiadal množstvo obetí
a ďalšie tisícky ľudí majú dodnes zdravotné
problémy. Do atmosféry sa dostalo značné

www.dolnykubin.sk

množstvo rádioaktivity. Vplyvom tejto udalosti
muselo z oblasti odísť viac ako stotisíc Ukrajincov i Bielorusov. Nájdu sa však aj takí, ktorí
sa odmietli rozlúčiť so svojím domovom. Aj
napriek zákazu a za cenu rizika tu ostali. „To,
aký je život v Černobyle v súčasnosti, zaujíma
mnoho ľudí. Prichádzajú na výlety s rôznymi
očakávaniami. Nie každý má však dovolené do
zóny vojsť. Je určitá skupina ľudí, ktorá sa cez
checkpoint nedostane vôbec. Zákaz platí pre
tehotné ženy a pre všetkých pod 18 rokov,“
vysvetľuje Michaela Bušovská, ktorá pracuje
v černobyľskej zóne už 5 rokov. Za ten čas ju
má prejdenú krížom-krážom. Podľa jej vlastných slov by sa tam najradšej aj presťahovala.
redakcia

šport

TURNAJ V KARATE ORAVA CUP 2017

—

Foto: redakcia

Celoslovenský turnaj v karate Orava cup si
zaknihoval už svoj 6. ročník. V športovej hale
Gymnázia P. O. Hviezdoslava sa v rámci Oravského pohára v karate zišli športovci rôznych
vekových kategórií z mnohých kútov Slovenska.
Podujatie si z roka na rok získava väčšiu prestíž
a zúčastňuje sa ho čoraz viac karatistov. „V porovnaní s minulým rokom je tento ročník lepší.
Minulý rok bolo 311 pretekárov zo 40 klubov
a tento rok máme 335 športovcov a 42 klubov,“

14. ROČNÍK DOLNOKUBÍNSKEJ STOPY

uviedol Marek Radúch z dolnokubínskeho
Karate klubu. „Pretekári k nám chodia veľmi
radi, nakoľko je tu pripravená kvalitná súťaž
v peknom prostredí. Tento rok sme zabezpečili zaujímavé vecné ceny. Oravský pohár meria
až jeden meter,“ dodal Ján Nota z dolnokubínskeho Karate klubu. Súťažiaci súperili v športových zápasoch kumite a v súborných cvičeniach kata. O víťazné pozície bojovali aj domáci. Aj napriek tomu, že konkurencia bola opäť
silná, naši Dolnokubínčania opätovne potvrdili
svoje kvality. Ako sa darilo Kubínčanom i ostatným športovcom, si môžete pozrieť na internetovej stránke www.sutazekarate.sk. Sobota
4. februára sa však neniesla len v športovom
duchu. Po ukončení 6. ročníka Oravského
pohára v karate, ktorý tradične zorganizoval
Karate klub Dolný Kubín v spolupráci s Karate
klubom Žilina, nasledoval ples, na ktorom sa
zúčastnení bavili až do ranných hodín.
redakcia

SLEDGE-HOKEJISTI OPÄŤ BRONZOVÍ

—

Slovenská sledge-hokejová reprezentácia pod
hlavičkou Bencont Dolný Kubín sa v dňoch 9. 12. februára zúčastnila kvalitného klubového
turnaja Malmo Open 2017 vo Švédsku. Naši
chlapci si odtiaľ odniesli bronzové medaile. Jedná sa už o tretí medzinárodný turnaj
v rade, kde skončili na treťom mieste. Konečná
tretia priečka teší o to viac, že náš tím v priamom súboji o tretie miesto porazil FIFH

Sledgehammers Malmo 7:0 a vrátil im prehru
z turnaja v Elblagu 2014. Náš hráč Martin Joppa vyhral súťaž o najlepšieho strelca. Rovnako náš brankár Eduard Lepáček bol vyhlásený
za najlepšieho brankára turnaja. Slovenskú
sledge-hokejovú reprezentáciu čaká na jeseň
kvalifikácia o postup na paraolympijské hry.

—

Klub slovenských turistov Orava v spolupráci s mestom Dolný Kubín pripravil v nedeľu 12. februára pre priaznivcov turistiky
a bežeckého lyžovania už 14. ročník tradičnej
Dolnokubínskej stopy - Zimného trnkobrania. Turisticko-lyžiarsky prechod z Dolného
Kubína smerom na Hrádok, Komjatnú a späť
si nenechalo ujsť viac ako 70 účastníkov. Prezentácia začala o ôsmej hodine na Kuzmínove
a prví bežkári boli naspäť už pred obedom.
Okrem občerstvenia čakal na každého účastníka aj pamätný diplom.
Foto: Peter Poracký

redakcia

NOVÝ BAZÉNOVÝ ZDVIHÁK

—

Aquarelax Dolný Kubín zakúpil pre ťažko
zdravotne znevýhodnených občanov i návštevníkov aquaparku nový bazénový mobilný zdvihák. Vďaka technologickej novinke
sa tak znevýhodnené osoby bezpečne dostanú už aj do plaveckého bazéna. „Zdvihák
umožňuje bezproblémový prechod ľudí do
bazéna. Keďže je mobilný, prenos je možný
na ktoromkoľvek mieste. Má nosnosť až 140
kilogramov a obsluhuje ho pripravený personál, ktorý pomôže zákazníkovi dostať sa
do vody bezpečne,“ vysvetľuje manažérka
Janka Demčáková. Po príchode zdravotne

znevýhodnenej osoby sa jej hneď venuje
službukonajúci plavčík. Ten ju prostredníctvom bezbariérových technológií bezpečne
presunie do bazéna a následne i z neho
von. Bazénový mobilný zdvihák stál takmer 9 000 eur. Zakúpený bol aj na základe
žiadosti Zväzu telesne postihnutých v Dolnom Kubíne. Zaradí sa tak k pôvodným bezbariérovým zariadeniam, ktoré napomáhajú
hendikepovaným plavcom v aquaparku už
od jeho vzniku.
redakcia

LUCIA VLČÁKOVA
VICEMAJSTERKOU
PÔSTNY KONCERT S RENOMOVANÝM UMELCOM SLOVENSKA

—

V Kostole povýšenia Svätého kríža na Brezovci sa v sobotu 18. marca 2017 o 18:00 hod.
uskutoční pôstny koncert s podtitulom Passionmusiken. Na organe sa predstaví renomovaný umelec z Nemecka Neithard Bethke,
ktorý vystúpi spolu so slovenskou speváčkou

redakcia

Ľudmilou Glembovou. Organizátorom koncertu je Rímskokatolícka cirkev Dolný Kubín.
Vstup je voľný. Všetkých srdečne pozývame.

Matej Bartoš, organizátor

REGIONÁLNA KARTA ZLIAV PRE VŠETKÝCH

—

Orava Card je karta s čiarovým kódom
a unikátnym číslom. Umožňuje jej majiteľovi
čerpať zľavy vyjadrené finančne, v percentách
alebo formou bodového vernostného systému. Zľavy môžete získať v najväčších atrakciách v regióne ako sú SKIPARK Kubínska

Naša atlétka Lucia Vlčáková, pretekárka Dukly
Banská Bystrica, sa 19. februára v Bratislave
stala vicemajsterkou Slovenskej republiky na
Halových majstrovstvách SR 2017 v behu na
800 m. Lucia získala striebornú medailu po
napínavom finiši a rovnako si vytvorila výrazný osobný rekord. Majsterkou Slovenska v tejto kategórii sa stala Alexandra Štuková z BK
HNTN Bratislava.
Foto: Lucia Vlčáková

redakcia

hoľa, Roháče Spálená, SKIZÁBAVA Hruštín,
AquaRelax Dolný Kubín, Oravský hrad, či
Múzeum oravskej dediny. Zľava platí aj na
reštauračné služby, adrenalínové zážitky
a rodinné hry, ktoré sú lokalizované najmä
v regióne Orava. Orava Card je neprenosná,
znie na konkrétne meno a priezvisko. Platnosť karty je neobmedzená.
Ako získam Orava Card?
Orava Card si zakúpite vo všetkých informačných kanceláriách a predajných miestach, ktoré sú zverejnené na stránke:
www.visitorava.sk/sk/kde-kupite-kartu.
Zoznam aktuálnych zliav nájdete na webovej
stránke www.visitorava.sk.
Monika Ďaďová, TIK

UPRATOVACIE

—

PRÁCE

KALENDÁR PODUJATÍ
—
Kultúra

Kubínske akordy, pesničková súťaž
5. 3.
17.00 h
MsKS
Spievankovo, predstavenie pre deti
10.3.
16.00 h
MsKS
Kubínske divadelné dni
16. – 17. 3.		
MsKS
Hráči, divadelné predstavenie
18. 3.
19.00 h
MsKS
Taká tota naša nouta, FS Železiar
25. 3.
19.00 h
MsKS
Burza zberateľov
26. 3.
7.00 h
MsKS
Veľkonočné trhy
3. – 4. 4.		
MsKS
Orava na plátne, výstava
do 27. 3.		Or. kultúrne stredisko
Žijem na strome a je mi dobre, výstava
do 2. 4.		
Florinov dom
Sila ženy, výstava
do 17. 3.		
MsKS
Orava mojimi očami, autorská výstava Danky Števonkovej do 31. 3.		
MsKS
Aká matka, taká Katka, výstava
do 26. 3.		
Oravská galéria
Muž z divokého východu, výstava
do 26. 3.		
Oravská galéria

Šport

Dolnokubínsky akvatlon, preteky

11. 3.

7.00 h

ČISTIACE A UPRATOVACIE PRÁCE

POHOTOVOSŤ LEKÁRNÍ
—

- TEPOVANIE GAUČOV, KOBERCOV, MATRACOV

- UPRATOVANIE PO STAVEBNÝCH PRERÁBKACH
- UMÝVANIE OKIEN V DOMÁCNOSTIACH A FIRMÁCH

www.upratovanie-orava.sk
ČISTEJŠÍ ŽIVOT

Lekáreň AZITEA
Lekáreň VIA NATURA, A. Sládkoviča 14
Lekáreň Schneider, OD Tesco
Lekáreň VIA NATURA, A. Sládkoviča 14
Lekáreň ANNA, Nemocničná 1987/24
Lekáreň Dr. Max, OD Kaufland

0908 855 612

Kubín – noviny obyvateľov mesta Dolný Kubín, Náklad: 7 700 ks. Vydavateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s. r. o.
Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36375535 email: tvdk@tvdk.sk ISSN 2453-6717 ∙ EV 5269/15
Bezplatné noviny. Cenník reklamy nájdete na www.tvdk.sk, Redakcia: Jakub Krška a Martina Černá.
Grafická úprava: PROFIdesign, D. Kubín, Tlač: Pelprint, D. Kubín. Uzávierka príspevkov vždy 25. deň v mesiaci. Ďalšie číslo vyjde 4. apríla 2017.

pracovné dni: od 15.30 do 21.00 hod.
sobota, nedeľa a sviatky: od 8.00 do 21.00 hod.

www.tvdk.sk

3. 3. – 3. 3.
4. 3. – 5. 3.
6. 3. – 12. 3.
13. 3. – 19. 3.
20. 3. – 26. 3.
27. 3. – 31. 3.

Aquarelax

