Kubín
Filmár a včelár Michal Mačička z Veľkého Bysterca
oslávil 90 rokov

Výhodne získali pozemky pre cyklotrasu

Ide o úsek od kaplnky na M. R. Štefánika po lavicu
na Záskalie v dĺžke viac ako 830 metrov.

Obraz k 100. výročiu úmrtia Hviezdoslava

Mesto si dalo dielo vypracovať od celosvetovo
uznávaného výtvarníka Luka Braseho z D. Kubína.

Svoje skúsenosti odovzdával ako pedagóg a vedecký pracovník mladším včelárom aj v zahraničí.
Vydal 32 publikácií a nakrútil viac ako 200 dokumentárnych filmov.
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Michal Mačička, filmár a včelár, ktorý pochádza z Veľkého Bysterca, oslávil okrúhle jubileum
90 rokov. Je považovaný za nestora slovenského včelárstva, v tejto oblasti bol pedagógom, venoval sa vedeckej činnosti a vydal desiatky publikácií. Ako sám hovorí, včely sú jeho celoživotná
láska, momentálne má na starosti viac ako sto včelstiev.
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„Včely máme na dvoch stanovištiach,
jedno je medzi Liptovským Hrádkom
a Liptovským Mikulášom, kde je približne sto včelstiev. Druhé máme v Nízkych
Tatrách. Každé ráno ma syn zavezie ku
včelám a prichádza po mňa až večer,
toto sa opakuje od začiatku apríla až do
konca septembra každý deň,“ povedal
včelár a filmár Michal Mačička.
Nakrútil vyše 200 dokumentov
Michal Mačička sa o včely zaujímal už
od detstva, má však aj druhú vášeň
a tou je nakrúcanie filmov. Svoje skúsenosti dlhé roky odovzdával aj ako
pedagóg a vedecký pracovník mladším
nadšencom včelárstva. Prednášky robil taktiež v zahraničí a svoje poznatky
a zážitky pretavil do publikácií a filmov.
„Mám za sebou 32 rôznych, no najmä
včelárskych publikácií. K nim vždy potrebujem aj obrazové materiály, ktoré
robím do detailov. Rovnako je to aj s filmovaním. Zatiaľ mám zaevidované, že
som urobil viac ako 200 dokumentárnych filmov,“ vysvetlil. S filmom, ktorý
skúmal správanie včiel v úli a mimo úľa,
sa mu podarilo vyhrať druhé miesto
na svetovom festivale. „Bolo to v roku
2012, film sa volá Včely a ľudia. Bola
to zložitá produkcia, pretože do úľa sa
toho veľa nezmestí a niektoré veci sa
dali nakrúcať iba počas niektorých dní
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v roku. Film vznikal tri roky, kým sa mi
podarilo dať všetky podklady dohromady,“ dodal filmár.
Publikácia pre včelárov by mohla
vyjsť ešte tento rok
Michal Mačička sa v poslednej dobe venoval tvorbe ďalšej publikácie s názvom
Produkty včiel. Momentálne je kniha
v tlači, bol by rád, keby vyšla do Vianoc.
„Je to vyše 200-stranová publikácia.
V úvode podávam základné informácie o včelách pre záujemcov, ktorí toho
o nich veľa nevedia. Následne píšem
o jednotlivých produktoch, ich vlastnostiach, ako sa dajú získať, spracovať
a pridávam aj zaujímavosti a postupy,
ktorými sa môžu riadiť,“ doplnil Michal
Mačička.
Michal Mačička si tento mesiac prevzal
zlatú medailu ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Ocenenie dostal
za prácu a výskum v oblasti včelárstva
a za odovzdávanie skúseností mladým
generáciám.
redakcia
Načítajte kód a pozrite si
reportáž s ukážkami
z filmov Michala Mačičku.
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Odovzdali 30-tisíc
podpisov za
záchranu nemocnice
Petíciu za záchranu Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou v DK s takmer
34-tisíc podpismi odovzdali v piatok
8. októbra zástupcovia petičného výboru
na podateľni rezortu zdravotníctva.
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Počas zberu petície ministerstvo už
zverejnilo podklady k časti reformy
zdravotníctva, ktoré naznačujú, že dolnooravská nemocnica by mala ostať
regionálnou a všetky oddelenia by mali
fungovať aj naďalej. Primátor Dolného
Kubína ale upozorňuje, že situácia sa
ešte môže meniť, keďže optimalizácia
siete nemocníc sa odkladá až na rok
2023. „V tejto chvíli musíme ostať naďalej ostražití, pretože rok sa bude celý
materiál pripomienkovať a opäť by sa
mohlo stať, že budú prevažovať iné,
než odborné argumenty. Nakoľko celá
optimalizácia má vojsť definitívne do
platnosti až v roku 2023, rok 2022 má
byť zameraný práve na to, aby ešte celý
proces mohol byť pripomienkovaný,“
ozrejmil primátor D. Kubína a predseda
petičného výboru Ján Prílepok.

foto: redakcia

Filmár Mačička z Veľkého Bysterca
oslavuje 90-tku a vydáva knihu

Akcia sa stretla so záujmom ľudí
Petičnému výboru sa spolu s dobrovoľníkmi za necelé tri týždne podarilo
vyzbierať vyše 33-tisíc podpisov. Podporu nemocnici a petičnej akcii vyjadrili
všetci starostovia a členovia združenia
miest a obcí dolnej Oravy. Odovzdaním petície ale aktivita organizátorov
ešte nekončí. „Chceli by sme povzbudiť
občanov a obyvateľov okresu i mesta
a požiadať ich o podporu v týchto krokoch, ktoré sa ukážu ako nevyhnutné
pri ďalšom boji za zachovanie našej nemocnice. Myslím si, že každý okres má
právo mať nemocnicu zodpovedajúcej
kvality a štát má peniaze na chod rôznych iných ustanovizní, tak by sa mali
nájsť peniaze aj na štandardný chod
nemocnice, minimálne v takom rozsahu, ako to bolo teraz,“ povedal člen petičného výboru a hlavný kontrolór DK
Peter Florek. Petíciou chceli vyjadriť aj
podporu zdravotníkom a všetkým zamestnancom nemocnice. Petícia je stále dostupná aj online na stránke peticie.
com. „Chceme sa poďakovať všetkým,
ktorí sa do petície zapojili. Bolo ich naozaj mnoho na celom Slovensku a takto

vyslovili aj podporu pracovníkom v dolnooravskej nemocnici. Skutočne, veľká
vďaka všetkým,“ doplnil člen petičného
výboru a poslanec MsZ DK Peter Jonák.

Mamičky dostanú
v pôrodnici novorodeneckú knižku

vybavené novorodenecké oddelenie,“
vysvetlil primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Miloslav Ostrihoň.

Za posledné tri roky prešlo gynekologicko-pôrodnícke oddelenie dolnooravskej
nemocnice renováciou. Komplexne sa
zrekonštruovali izby, vyšetrovne, príjmová ambulancia, jednotka intenzívnej
starostlivosti, pôrodnica či pôrodné sály.
Rodičky i personál využívajú moderné
priestory, v dolnooravskej nemocnici sa
odvtedy aj zvýšil počet pôrodov.
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„Dá sa povedať, že teraz sme konečne spokojní a je to na takej úrovni,
ako by malo byť. Aj mamičky sú zatiaľ
spokojné, o čom svedčí aj dotazníková akcia, kde sa na nás nesťažujú a to
je pri pôrodniciach rarita. Za uplynulý
rok sme mali 784 pôrodov a kapacita je
postavená tak, že zvládnuť vieme zhruba 1200 pôrodov. Z tých 784 sme mali
35,46% cisárskych rezov, 4% bolo predčasných pôrodov a 23 detí sme museli
prevážať do Univerzitnej nemocnice
v Martine, lebo boli pred 34. týždňom.
Od 34. týždňa už mamičky môžu rodiť
v našej nemocnici, pretože máme dobre

Chcú zachovať kvalitu nemocnice
Petičiari žiadali ministerstvo zdravotníctva, aby zastavilo a odmietlo akékoľvek kroky smerujúce k faktickému
zrušeniu ktoréhokoľvek z fungujúcich
oddelení dolnooravskej nemocnice.
Pokles nemocnice na poslednú komunitnú úroveň by znamenal transformáciu jednotlivých oddelení. „Pre nás je
dôležité, aby jednak kvalita našej nemocnice zostala zachovaná, alebo sa
aj naďalej zlepšovala, a aby odborné
argumenty, ktoré sme aj doteraz vnášali do riešenia celého problému, boli
vypočuté a aby aj ministerstvo na ne
bralo ohľad,“ vysvetlil Ján Prílepok. Petícia je podľa členov petičného výboru
plne v súlade so zákonom, dokonca ju
považujú za nadštandardnú. „Petícia
kombinuje moderné postupy podávania petície elektronickou formou so zažitými postupmi – fyzickou, písomnou
formou. Z tohto pohľadu si myslíme, že

Rodičky sú väčšinou z D. Kubína
Mamičky sú prevažne z okresu Dolný
Kubín a zo spádovej oblasti, ktorú má
nemocnica rozdelenú s Trstenou. No
nájdu sa aj rodičky, ktoré prichádzajú
napríklad z Ružomberka alebo Terchovej. Novinkou pre všetky mamičky,
nie len Dolnokubínčanky, je knižka pre
novorodencov, ktorú dostanú na pamiatku priamo v nemocnici. „Rozhodli
sme sa priniesť niečo, čo by detičkám
navždy pripomínalo, že sa narodili práve v Dolnom Kubíne. V meste Pavla Országha Hviezdoslava, Janka Matušku,
Ladislava Nádaši-Jégého a mnohých
ďalších dejateľov. Knižka má pripomenúť, že práve aj oni sú rodenými Dolnokubínčanmi a že už navždy budú
s týmto mestom spojení. Je to klasická
novorodenecká, bábätkovská knižočka
zošitového typu, kde si rodičia môžu
vložiť prvé fotografie a napísať si základné údaje. Celé to je koncipované
práve na naše mesto. V knihe nájdete
našich významných dejateľov, miesta,
ktoré sú zaujímavé na prechádzku, prvú
bicyklovačku, prvé Vianoce, návštevu
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po formálnej stránke by nemal byť žiadny problém,“ dodal Peter Florek.

Dolnooravská nemocnica sa v nezávislom hodnotení inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO v minulom roku umiestnila na šiestom mieste
v rámci celého Slovenska v kategórii
všeobecných nemocníc. Podľa ukazovateľov kvality, skúsenosti, náročnosti
diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti bola v roku
2020 najlepšou nemocnicou žilinského
samosprávneho kraja.
text a foto: redakcia
aquaparku a všetko, čo súvisí s naším
mestom,“ povedal primátor Dolného
Kubína Ján Prílepok.

Dokumenty obdržia už v pôrodnici
Okrem novorodeneckej knižky si rodičia môžu z oddelenia odniesť aj spomienku zvečnenú pri fotostene s ručne
vyrobenou kolískou. Každá mamička
z Dolného Kubína v nemocnici dostáva zároveň aj fascikel s dokumentmi
z mestského úradu. V spisovom obale
rodičia nájdu všetky dôležité tlačivá
a tiež žiadosť na vyplatenie príspevku,
ktorý mesto poskytuje novonarodeným
Dolnokubínčanom.
text a foto: redakcia
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Futbalové ihrisko pri Kolibe
je už opäť mestské
Na poslednom mestskom zastupiteľstve koncom septembra schválili poslanci kúpu futbalového
ihriska s umelou trávou pri Kolibe pod Kuzmínovom. Za ihrisko o výmere viac ako 10 000 metrov
štvorcových, spolu s oplotením, šatňami, tribúnou, striedačkami, osvetlením a ostatným príslušenstvom, zaplatilo mesto súkromnej spoločnosti viac ako 520-tisíc eur.
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„Vďaka odborným radám členov finančnej komisie sa nám podarilo
z pôvodných 600-tisíc eur ušetriť nejaké finančné prostriedky a znížiť cenu
na túto sumu. Predmetom kúpy je celý
tento areál, to znamená pozemky, samotné futbalové ihrisko, osvetlenie,
oplotenie, budova šatní a taktiež napríklad čistička odpadových vôd. Cena za
samotné pozemky je presne taká istá,
za akú sme ju v minulosti tomuto majiteľovi predávali, plus treba ku nej pripočítať práve tie ostatné veci, ako šatne,
osvetlenie a ostatnú vybavenosť, a tiež
priľahlé pozemky,“ ozrejmil viceprimátor Matúš Lakoštík.

www.dolnykubin.sk

Ihrisko užíva najmä futbalová mládež
Mesto pozemky s pôvodným škvarovým
ihriskom súkromníkovi od roku 2006
prenajímalo a o niekoľko rokov neskôr
aj predalo. Ten na ňom vybudoval futbalové ihrisko s umelou trávou, postavil šatne a tribúnu, oplotil a nasvietil
areál. Samospráva a športové kluby si
ihrisko prenajímali. Aktuálne už patrí
pod Správu športových zariadení mesta Dolný Kubín. Umelú trávu využívajú
predovšetkým futbalové mládežnícke
družstvá. „Našou snahou je jednak získavať pozemky do vlastníctva mesta,
ale taktiež pokladáme za potrebné,
aby športoviská v meste boli práve vo
vlastníctve mesta, aby sme mali nad
nimi kontrolu a mohli ich zmysluplne
využívať. Či už prenajímať verejnosti,
prípadne športovým klubom,“ doplnil
Lakoštík. „Máme osem mládežníckych
mužstiev. V našich zemepisných a klimatických podmienkach je nevyhnutné, aby sme vlastnili umelú trávu. Ešte
by sa nám zažiadala aj jedna tréningová
plocha, pretože ten záujem je nesmierne veľký a je dennodenne využívaná,“
vysvetlil Pavol Bača, tréner MFK Dynamo Dolný Kubín.
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Umelá tráva je na hranici životnosti
Po dekáde je umelá tráva v zlom technickom stave a dosluhuje. Môžu na nej
hrať mládežníci, no pre futbalové áčko
nespĺňa normy. Mesto sa chce preto
uchádzať o dotáciu od Slovenského
futbalového zväzu. „Treba povedať, že
je v dezolátnom stave. Je nevyhnutná
už nielen rekonštrukcia, ale potrebné
je položiť nový koberec. Bolo by vhodné ihrisko aj zväčšiť, do šírky a tiež do
dĺžky,“ uviedol Bača. „Zatiaľ sa využívať
ešte dá, ale v blízkej dobe nás určite
bude čakať jej kompletná výmena, na
to budeme musieť hľadať partnerov.
Začali sa prvotné rokovania so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) o tom,
či sú nejaké možnosti z ich strany, aby
mohli prispieť. Ostatné veci sú vo veľmi dobrom a stále používateľnom stave,“ povedal viceprimátor. „Iba mesto
môže žiadať dotáciu od SFZ. Súkromný investor nemôže požiadať, takže aj
z tohto hľadiska si myslím, že je to veľmi
dobrý krok. Ihrisko, samozrejme, bude
slúžiť nielen futbalistom, ale tak ako
predtým aj celej športovej verejnosti,“
dodal na záver tréner futbalového áčka.
redakcia

Komplexná rekonštrukcia na ulici
Obrancov mieru
Na jednej z najstarších komunikácií
v meste Dolný Kubín, na ulici Obrancov
mieru, finišujú v týchto dňoch stavebné
práce na kompletnej rekonštrukcii jej
živičného povrchu. Práce však pred niekoľkými týždňami realizovali aj pod povrchom.
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Ich cieľom bola oprava potrubí ešte
pred novým kladením asfaltu. „Celá
táto rekonštrukcia bola z pohľadu organizácie prác zložitejšia, pretože do stav-

Opravili chodník
pred dolnooravskou
nemocnicou

I

Začiatkom októbra mesto spustilo
práce na kompletnej rekonštrukcii
chodníka pred dolnooravskou nemocnicou na Nemocničnej ulici. Predmetom prác je celoplošná výmena živičných povrchov a obojstranná výmena
obrubníkov so zachovaním bezbarié-

Nová analytická
kamera sníma nepovolené skládky

I

Mestská polícia narába s novou analytickou kamerou. Ide o ostrovný
kamerový systém, ktorý bude slúžiť na
vyhľadávanie nepovolených skládok
v meste. Momentálne sa nachádza na
Bysterci pri železničnom moste. Ku
kontajnerom na plast, sklo a komunálny odpad sa tam uskladňujú nepovo-

by nám vošli ďalšie dve spoločnosti,
ktoré mali naplánované rekonštrukcie
pozemných sietí. Išlo o našu spoločnosť
TEHOS, ktorá robila v časti komunikácie
rekonštrukciu teplovodného vedenia.
Aj Oravská vodárenská spoločnosť, ktorá tiež nemala v dobrom stave svoj vodovod, urobila rekonštrukciu a následne my môžeme zrealizovať spomínanú
opravu,“ vysvetlil Miroslav Kosmeľ, vedúci odboru dopravy a miest. hosp. MsÚ
DK. Tá pozostáva z odfrézovania jestvujúceho povrchu, z obojstrannej výmeny
obrubníkov či z nivelizácie dažďových
vpustov. „Kompletne rekonštruujeme
dva dažďové vpusty, ktoré sfunkčňujeme a korektne zapájame do spoločnej
kanalizácie. Súčasťou prác je aj výmena

živičných povrchov. Jednak na komunikácii, ale aj na priľahlých parkoviskách
a chodníkoch. Rekonštrukcia prebieha
v celej dĺžke komunikácie, čiže v dĺžke 210 metrov,“ doplnil Kosmeľ. Mesto
Dolný Kubín vyčlenilo v rozpočte na
túto investičnú akciu 63-tisíc eur.

rovosti. „Mesto Dolný Kubín pristúpilo
k celoplošnej oprave chodníka v dĺžke
70 metrov, ktorý vedie od polikliniky na
ulici Nemocničná po budovu AXA. Tento
chodník bol dosť kritizovaný zo strany
obyvateľov, lebo po daždi na ňom stála
voda. Chodci preto využívali cestu alebo museli chodiť cez mláky, ktoré sa na
tomto chodníku vytvorili,“ objasnil Miroslav Kosmeľ, vedúci odboru dopravy
a miest. hosp. MsÚ DK. Finančné prostriedky na rekonštrukciu chodníka boli
v rozpočte vyčlenené na 10-tisíc eur.

Stavebné práce by mali byť ukončené
do 31. októbra.

lené materiály. „Kontajnerové stojisko
využíva takmer celý Bysterec, ľudia tam
vyhadzujú staré gauče a iný nevhodný
odpad. Táto kamera nám slúži na identifikáciu vozidiel, vďaka nej uvidíme evidenčné čísla. Je nastavená tak, že keď
tam auto na určitú dobu zastaví, tak ho
začne snímať. Reaguje na pohyb vozidiel, takisto aj na pohyb cyklistov alebo
chodcov. Funguje aj prostredníctvom
mobilnej aplikácie,“ vysvetlil náčelník
mestskej polície Dušan Medzihradský.
Kameru môžu policajti premiestňovať
podľa potreby a nakoľko má vlastný

slnečný zdroj, nepotrebuje ani prístup
k elektrine. Jej cena spolu s montážou
predstavuje 1500 eur.
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Pozemky pod cyklotrasu získalo mesto
za symbolickú cenu
Ešte začiatkom tohto roka schválili dolnokubínski poslanci výkup pozemkov pre
mesto na nábreží Oravy od spoločnosti SEZ DK, a. s. Konkrétne ide o úsek od
kaplnky na ulici M. R. Štefánika až po lavicu na Záskalie pri SEZ-ke v dĺžke viac ako
830 metrov. Výmera odkúpených pozemkov je 1 861 metrov štvorcových a mesto
zaplatilo za štvorec symbolických 10 eur.

foto: redakcia
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Nízka cena je výsledkom spoločných rokovaní a ochoty
miestnej spoločnosti. Od polovice augusta sú už pozemky
vo vlastníctve mesta. To na nich plánuje vytvoriť cyklotrasu
a športovo-relaxačné plochy pre obyvateľov a návštevníkov.
„Pre vybudovanie cyklotrasy, ktorá by spájala centrum mesta, následne jeho sídliská s priemyselnou zónou, respektíve
s časťami mesta ako je Mokraď a Kňažia, je nevyhnutné viesť
túto cyklotrasu po nábreží Oravy. Keďže v tom úzkom profile,
kde máte rieku, cestu III. triedy, železnicu a cestu I. triedy,
tú cyklotrasu už neviete nikde vtesnať. Nábrežie je jedinou
možnosťou. V tejto časti od ulice M. R. Štefánika to nábrežie
čiastočne patrí vodohospodárom, ale veľkú časť týchto pozemkov vlastnila aj spoločnosť SEZ DK. Trištvrte roka nám
trvali vyjednávania, nakoniec sme však našli spôsob výmery,
ktorý bol vlastník ochotný akceptovať a aj mestu odpredať
za symbolickú cenu 10 eur,“ vysvetlil primátor Ján Prílepok.
Za predajom vidia rozvoj regiónu
„SEZ-ka je desaťročia súčasťou mesta Dolný Kubín. Som
rád, že naše vzťahy s mestom a vedením mesta sú korektné.
V súvislosti s pripravovanou cyklotrasou naša spoločnosť
previedla časť svojich pozemkov vo výmere 1 861 metrov
štvorcových pri rieke Orava na mesto Dolný Kubín. Veríme,
že aj tento krok prispeje k rozvoju regiónu a obyvatelia a návštevníci mesta využijú tento pozemok pre svoje rekreačné
a oddychové aktivity,“ uviedol finančný riaditeľ SEZ DK, a. s.
Peter Svrček. „Týchto takmer 1 900 metrov štvorcových, ktoré
sme takto od spoločnosti SEZ získali, bolo pre nás strategicky dôležitých, pretože bez nich by sme nedokázali preklenúť
toto územie. Ak chceme mať naozaj bezpečnú a atraktívnu
cyklotrasu, ktorá má byť zároveň aj priestorom pre prechádzky ľudí, tak bolo naozaj nevyhnutné, aby sme pozemky získali,“ doplnil Prílepok.

www.dolnykubin.sk

V rámci cyklotrasy plánujú aj dva nové mosty
Plánovaná cyklotrasa by mala viesť od kaplnky na križovatke
ulíc M. R. Štefánika a ČS armády a následne po nábreží rieky
Orava, poza priemyselný park SEZ k premosteniu na Záskalie.
„Nové premostenie by malo byť štvormetrové, aby vyhovovalo cyklistom, ale aj chodcom. Premostenie má byť umiestnené bližšie k SEZ-ke, aby ostal voľný koridor na odstránenie starého mosta. Následne po ulici Rybárskej po nábreží
Záskalia a po mestských pozemkoch už všade, by sme sa
mali dostať k ďalšej lavici, ktorá je pri SAD-ke. Tá by mala byť
tiež prebudovaná na novú, štvormetrovú lavicu, ktorá bude
vhodná pre chodcov a aj pre cyklistov. Pre nás je teraz dôležité pripraviť projekty pre územné rozhodnutie, potom ďalej
pracovať na projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a hľadať spôsoby financovania. Určite nie je v silách mesta, aby sme to platili z vlastných prostriedkov. Sú avizované
výzvy, ktoré by mali byť zamerané na takéto ekologické druhy
dopravy, a tak mesto nielenže získa cyklotrasu, ale získa aj
dva nové mosty,“ verí primátor. „Aj naši zamestnanci fandia
cykloturistike a cyklistike ako takej. Je to plánované na rekreáciu, ale možno zlepší aj logistickú dostupnosť a transport do
práce, z práce, do obchodu, že ľudia budú môcť túto trasu využívať,“ povedal Peter Svrček. „Robíme všetko preto, aby sme
čím skôr boli pripravení na čerpanie prostriedkov z výziev.
Momentálne, žiaľ, výzvy trochu meškajú. Verím, že načasovanie vyjde tak, že my už budeme pripravení,“ dodal J. Prílepok.
Pozemky v danom úseku patria okrem SEZ-ky aj mestu a Slovenskému vodohospodárskemu podniku. Samospráva preto
zriadila v prospech spoločnosti vecné bremená, ktoré naďalej zaručia existenciu vjazdu do toku rieky Orava a výpustného objektu z areálu SEZ DK.
redakcia
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Na Brezovci vytvorili 17 nových
parkovacích miest

I

Prenosné parkovacie garáže na ulici Martina Hattalu sú už
minulosťou. Mestský úrad ešte začiatkom roka vyzval ich
majiteľov, aby svoje garáže presunuli z verejného priestranstva. Dôvod bol jednoduchý. Jedna takáto garáž zaberá jeden
a pol až dve parkovacie miesta. Z ôsmich súkromných betónových garáží tak vzniklo 17 nových parkovacích miest pre
verejnosť. „Na základe výzvy sa v priebehu niekoľkých mesiacov podarilo vypratať osem garáží, ktoré boli na verejnom
priestranstve na ulici Martina Hattalu. Garáže sa nachádzali
na spevnenej ploche a len čo ich majitelia vypratali, priestor
upratali technické služby. Zrealizovali sme vodorovné dopravné značenie, ktoré vytvorilo podmienky pre parkovanie
sedemnástich vozidiel. Tento priestor sa lepšie nasvietil, doplnili sme jeden bod verejného osvetlenia. Parkovisko môže

Mesto overuje kvalitu asfaltu
počas rekonštrukcií ciest
V meste Dolný Kubín aktuálne prebieha niekoľko veľkých rekonštrukcií ciest a chodníkov. Ich nový povrch tvorí prevažne
asfaltová zmes, ktorej kvalitu garantuje výrobca materiálu.
Samospráva chce predchádzať reklamáciám, a preto pravidelne vykonáva kontroly kvality pokladaných asfaltových zmesí.

I

odteraz využívať verejnosť,“ vysvetlil vedúci odboru dopravy
a miest. hosp. MsÚ DK Miroslav Kosmeľ. Samospráva tiež pripravuje projekt na rozšírenie jestvujúceho parkoviska na ulici
Martina Hattalu formou obojstranného parkovania. Na Brezovci by tak mohli pribudnúť ďalšie parkovacie miesta.
text a foto: redakcia

keď to robíme v takomto rozsahu a opravujú sa celé ulice,
ktoré rekonštruujeme naozaj od základov. Je pre nás dôležité, aby finálna asfaltová vrstva bola v takej kvalite a takých
parametroch, aké sme si objednali a za aké platíme. Práve
preto sme sa rozhodli urobiť kontroly na týchto staveniskách
a zistiť, či technológia, ktorá je použitá, teploty, ktoré majú
byť garantované, ale aj kvalita a zloženie asfaltu zodpovedajú
tomu, čo si Dolnokubínčania objednali a čo platia,“ objasnil
primátor Ján Prílepok.

Tú poslednú realizovala počas asfaltovania v mestskej
časti Beňova Lehota. „Počas realizácie budeme kontrolovať teplotu pokladanej asfaltovej zmesi. Odoberá sa vzorka
asfaltovej zmesi, aby sa mohol spätne vykonať jej rozbor na
určenie kvalitatívnych vlastností, čiže obsah, množstvo asfaltu v danej asfaltovej zmesi, zrnitosť, určenie obehovej hmotnosti, maximálnej obehovej hmotnosti a medzerovitosti pokladanej zmesi, ktorá bude položená na daný úsek vozovky,“
ozrejmil Juraj Šrámek, kontrolór kvality DAQE Slovakia, s. r. o.
„Veľmi nám záleží na kvalite dodávaných služieb a hlavne,

Asfalt musí byť presne taký, aký deklaruje výrobca
„Tieto skúšky sú bežné pri väčších stavbách. Každý materiál,
ktorý sa zabudováva do stavby, musí spĺňať určité kvalitatívne parametre. Spĺňa ich na základe toho, čo deklaruje výrobca danej zmesi, je to podstatné a dôležité pre danú stavbu,“
doplnil Šrámek. Skúška v laboratóriu trvá niekoľko dní. Podobnú kontrolu mesto realizovalo aj na Pelhřimovskej ulici,
ktorú nedávno rekonštruovali. Výsledky potvrdili výrobcom
garantovanú kvalitu asfaltu.
redakcia

Na ihriská na Bysterci
a v Kňažej doplnili nové prvky

la aj dopadovú zónu, takže sme ju nainštalovali. Je tvorená
z gumových rohoží. Finančné prostriedky, ktoré boli v rozpočte vyčlenené na doplnenie prvkov na ihrisku v Kňažej,
boli vo výške 9-tisíc eur,“ dodal Kosmeľ. Dva nové prvky na
Bysterci zas stáli 12-tisíc eur.

Po Mokradi, Medzihradnom, Záskalí a Parku Martina Kukučína
pribudli v týchto dňoch ďalšie nové hracie prvky aj na detské
ihrisko na Bysterci. Ihrisko na ulici SNP je už staršieho dáta.
Mesto na ňom postupne vymieňa staré a dopĺňa nové prvky.

text a foto: redakcia
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„Aj v tejto dobe sa nám podarilo zabezpečiť a vymeniť dva
nové detské prvky. Jeden z nich je hojdačka, tzv. hniezdo.
Je veľmi podobná tej na Brezovci. Je to populárny prvok, ktorý je stále vyťažený. Novinkou, ktorú sme tu tiež nainštalovali,
je zipline. To je jednostranná lanovka, ktorá je takisto hitom
posledného obdobia. Veríme, že deti a rodičia práve tento prvok ocenia,“ vysvetlil Miroslav Kosmeľ, vedúci odboru dopravy a miest. hosp. MsÚ DK. Dve nové cvičiace zostavy pribudli
aj na detské ihrisko v Kňažej. „Jedna zostava je pre staršie
a druhá pre mladšie deti. Zostava pre najmenších potrebova-
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Luka Brase namaľoval k 100. výročiu
úmrtia Hviezdoslava obraz
Celosvetovo uznávaný výtvarník z Dolného Kubína Luka Brase namaľoval pri príležitosti
stého výročia úmrtia P. O. Hviezdoslava obraz. Mesto si ho od maliara dalo vypracovať
špeciálne pre túto príležitosť. Výročiu by mal byť v meste venovaný aj sprievodný program.

foto: Luka Brase; redakcia

I

„Bola to pre mňa česť pracovať s mestom pri takomto významnom výročí. Veľmi ma teší, že s mestom sme aj susedia, pretože môj ateliér sa nachádza oproti radnici na námestí. Hviezdoslav ako osobnosť bol veľmi špecifický, ako snáď
aj moja tvorba. Snažíme sa v spoločných šľapajach budovať
lepšiu značku mesta a som naozaj poctený, že ma k tejto spolupráci oslovili,“ povedal autor obrazu Luka Brase.
Podujatia budú mať jednotný vizuál
Pri príležitosti výročia má mestské kultúrne stredisko naplánovaných niekoľko sprievodných akcií, no kvôli pandemickej
situácii ešte nie je isté, či sa budú môcť uskutočniť. „Tieto akcie budú mať jednotný vizuál. Preto sme si dali vypracovať
aj umelecké dielo od ďalšieho slávneho a známeho Dolnokubínčana Luka Braseho. Obraz máme aj naskenovaný vo veľmi
vysokom rozlíšení, čo nám bude slúžiť vždy pri podujatiach,
ktorými si budeme pripomínať tohto nášho slávneho oravského rodáka,“ ozrejmil primátor D. Kubína Ján Prílepok.
Chcel zachytiť výraz tváre a gestá Hviezdoslava
Luka Brase dlho vyberal tú správnu fotografiu, podľa ktorej
obraz kreslil. Podľa neho bolo dôležité predovšetkým správne vystihnúť výraz a gesciu Hviezdoslava ako silnej osobnosti. „Zvažoval som napríklad aj krásny pomník, ktorú tu
máme. No toto bola asi jeho najkrajšia fotografia, ktorá ho
naozaj vystihovala. Podľa mňa tam pôsobí tak, že si je vedomý, aký veľký človek je, ale nebol to niekto, kto by bol na ľudí
zlý. Skôr sa snažil zo seba dostať maximum a práve tým bol
veľký. Sedí tam v absolútnom pokoji, pozerá sa pred seba alebo na vtáky, ktoré okolo neho lietajú. Príde mi to až priam
ikonické. Hviezdoslav bol silná osobnosť a je veľmi dobré, že
si ho takto pripomíname, máme byť právom na čo hrdí,“ vysvetlil Luka Brase.

www.dolnykubin.sk

Vykreslil aj špecifické symboly
Okrem osobnosti P. O. Hviezdoslava je na diele zobrazený aj
Choč, námestie pomenované po oravskom rodákovi alebo
pero a papier, ktoré symbolizujú jeho tvorbu. „Choč je samozrejmosť, lebo ten nás tu stráži od nepamäti. Chcel som tam
dať jeho dom, v ktorom žil tu, v Dolnom Kubíne, takže aj ten
je za ním zakreslený. Aj pohľad na Hviezdoslavovo námestie
je veľmi ikonický. Nebolo zložité vykresliť symboly, ale skôr
nájsť ten správny výrazový prostriedok. Pôvodne to bola pre
mňa jednoduchšia kresba, kde bolo menej línií, ale potom
sme sa spoločne dohodli, že obraz urobím klasicky, ako robím aj ostatné. Čiže je to naozaj prepracované do absolútnych detailov,“ dodal autor obrazu.

Luka Brase má za sebou množstvo samostatných i kolektívnych výstav v najvýznamnejších svetových galériách. Svoju
tvorbu zdokumentoval aj v dvoch publikáciách, ktoré vydal.
Jeho základným vyjadrovacím prvkom je línia a svoju techniku nazýva Lukagraphy.
redakcia
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Výstavy J. Rašku a J. Mužilu
Od piatka 8. októbra sú v Oravskej galérii sprístupnené dve
nové výstavy. Vo Veľkej výstavnej sieni Župného domu sú vystavené diela maliara Jána Rašku. Na expozícii kurátorsky spolupracoval Ľudovít Petránsky a jej názov je Tu začína kruh.

I

„Ján Raška je absolvent katedry reštaurovania na Vysokej
škole výtvarných umení. Jeho tvorba je figuratívna, plná
symbolov a významových vrstiev. Má nádhernú farebnosť,
nádherný kolorit,“ opisuje riaditeľ Or. galérie Michal Čajka.
Obrazy s jedinečnou symbolikou
Ján Raška je rodák z Turčianskych Teplíc pôsobiaci a žijúci
v Bratislave. Na slovenskej výtvarnej scéne je už 33 rokov.
„Jeho symbolika je naozaj unikátna, je veľmi originálna. Priblížim napríklad jeden obraz pomenovaný Druhá šanca, kde
môžeme vidieť situáciu, v ktorej sa možno už ocitol každý
z nás. V tomto prípade je človek stojaci na kraji člna, ktorý
je pred rozhodnutím. Otázka znie, či skočí, vzdá sa alebo sa
chopí druhej šance. Každý z týchto obrazov nesie v sebe nejakú podobnú symboliku,“ vysvetlil Michal Čajka. V Oravskej
galérii autor vystavuje okolo 50 diel, sú medzi nimi veľkoformátové olejomaľby a tiež komornejšie akryly. „Ján Raška je
človek, ktorý má rád život a vo svojich obrazoch vyjadruje
skúsenosti a zážitky. Používa viaceré techniky, dominantný
je akryl na plátne, prípadne na papieri, no venuje sa aj digitálnym technológiám a digitálnej tlači,“ priblížil riaditeľ OG.
Autorské knihy frotáží a abstraktné maľby
Malú výstavnú sieň Župného domu zaplnili diela akademického maliara Jozefa Mužilu a výstava nesie názov ...možnosti..., s podtitulom Mlčanie – Torzo – Prítomnosť. Na koncepcii
výstavy sa spolu s autorom podieľala aj Eva Ľuptáková. „Jozef Mužila je multimediálny umelec, dominantnú časť vystavených diel tvoria frotáže. Sú tu vystavené viaceré autorské

Mladá slovenská poviedka 2021
V tomto roku mali možnosť mladí autori opäť poslať svoj autorský príbeh do celoštátnej súťaže Mladá slovenská poviedka.
Súťaž bola jednokolová, tematicky voľná, neanonymná a zapojiť sa mohli autori od 11 do 30 r. s nepublikovanou prácou.

I

K dátumu uzávierky súťaže nám svoje texty zaslalo celkom
41 autorov v troch vekových kategóriách z celého Slovenska. Prihlásené autorské texty hodnotila odborná porota,
ktorej predsedom bol doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.,
členmi - PaedDr. Marcel Páleš a PaedDr. Dušan Jarina. Do výsledkovej listiny zaradili celkom 21 literárnych textov, ktoré
sú publikované v zborníku Mladá slovenská poviedka 2021.
V ňom sú použité ilustrácie detí zo ZUŠ L. Árvaya v Žiline, ktoré pracujú pod vedením učiteľky Stanislavy Marettovej.

knihy frotáží, jeho abstraktné maľby a ďalšie diela, napríklad
objekty v kove, kde sa nám autor prezentuje ako veľmi univerzálny umelec. Je citlivý, dobrý pozorovateľ, snaží sa reagovať
na rôzne podnety zo svojho okolia, rôzne štruktúry, ktorých
vizuálnu kvalitu sprostredkuje výtvarným spôsobom,“ povedal Michal Čajka. Expozícia je doplnená aj najnovšími maliarskymi dielami, ktoré autor zatiaľ uvádza bez názvu.
Vytvoril odtlačky z kameňov židovského cintorína
Jozef Mužila v Dolnom Kubíne vystavuje po 16 rokoch. Medzi
vystavenými dielami sa nachádza aj autorská kniha frotáží,
vytvorená z odtlačkov z náhrobných kameňov na Židovskom
cintoríne v Dolnom Kubíne z roku 1991. Pri téme židovského
cintorína ho zaujali jeho výtvarné hodnoty. „Napríklad v jednom meste ho fascinovali dlažobné kocky alebo rôzne štruktúry, okolo ktorých ľudia bežne prechádzajú, no nevšímajú si
ich. On je fascinovaný výtvarnou kvalitou a hodnotami, ktoré
následne prenesie na výtvarné médium. Nachádzame tu aj
štruktúry, ktoré sú de facto civilizačným odpadom, ale v jeho
podaní zrazu získajú nebývalú kvalitu,“ dodal Michal Čajka.

Obe expozície potrvajú do 9. januára budúceho roku. Okrem
toho je v Oravskej galérii stále sprístupnená výstava ilustrácií
Stana Lajdu a tiež výstava autorských šperkov Jany a Petra
Machatovcov a Kristýny Španihelovej.
text a foto: redakcia
mienkové predmety a finančné ceny. Vyhlasovateľom a organizátorom 18. ročníka súťaže bolo Oravské kultúrne stredisko
v Dolnom Kubíne, spoluorganizátormi súťaže je Spolok slovenských spisovateľov v Bratislave, Slovenský literárny ústav
MS v Martine a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Podujatie sa v tomto roku konalo pri príležitosti
100. výročia úmrtia P. O. Hviezdoslava. Mladá slovenská poviedka patrí k vrcholným súťažiam v oblasti literárnej tvorby
detí, mládeže a dospelých na Slovensku. Poslaním súťaže je
prezentácia a tvorivá konfrontácia tvorby mladých talentov.
Mária Janotíková, Oravské kultúrne stredisko; foto: redakcia

Vyhodnotenie za účasti ocenených autorov a členov odbornej poroty sa konalo 1. októbra v spoločenskej sále Oravskej
knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, ktorého súčasťou bol rozborový seminár spojený s diskusiou. Ocenení
autori si zo slávnostného vyhodnotenia odniesli nielen zborník, kde sú publikované ich poviedky, ale aj diplomy, upo-
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Knižnica ako prvá zaviedla
digitálny čitateľský preukaz
Oravská knižnica Antona Habovštiaka zaviedla novú službu – Digitálny čitateľský preukaz. Knižnica ako prvá na Slovensku priniesla svojim čitateľom smart riešenie, ktoré okrem hlavnej funkcie knižného preukazu v sebe nesie množstvo služieb, výhod a bonusov.

I

„Od môjho nástupu do knižnice som
sníval o tom, že knižnica sa posunie
do 21. storočia. Digitálny členský preukaz je smart riešenie, ktoré na Slovensku ešte zatiaľ v žiadnej knižnici nie je
a sme naozaj pilot. Chceme tak zlepšiť
komunikáciu medzi čitateľmi a knižnicou. Je to moderná, mladá technológia
a je zameraná na strednú a mladšiu
generáciu. Rátame s tým, že knižnice
sa majú stať komunitnými centrami
a takými križovatkami, kde sa ľudia
budú stretávať. Vďaka tejto aplikácii dokážeme prepojiť rôzne skupiny
ľudí,“ vysvetlil riaditeľ Oravskej knižnice
A. Habovštiaka Roman Večerek.
Komunikácia bude prebiehať pros
tredníctvom smartfónov
Čitateľ odteraz môže mať všetky informácie o svojich knihách v mobilnom
telefóne. Prostredníctvom digitálneho
preukazu bude knižnica posielať notifikácie napríklad o rezerváciách či výpožičkách kníh, pričom čitatelia môžu
pomocou telefónu vyriešiť upomienky
alebo vybaviť darčekový poukaz pre
blízkych. V neposlednom rade je to aj
ekologické riešenie. „Knižnica v Dolnom Kubíne pri svojom sedemdesiatom výročí je prvá na Slovensku, ktorá
implementovala toto naše riešenie.

www.dolnykubin.sk

V mobilnom telefóne sú zobrazené vypožičané knihy, koľko ich má čitateľ
vypožičaných, do akého dátumu ich má
vrátiť a podobne. Ďalšia vec je práve
komunikácia s čitateľmi. Preukaz posiela upomienky, keď človek premešká
výpožičnú dobu a takisto pozvánky
na kultúrne podujatia, ktoré knižnica
organizuje. Rovnako vie informovať
o akýchkoľvek novinkách, ktoré sa
v knižnici vyskytnú,“ ozrejmil spolumajiteľ spoločnosti Paysy Roman Krajniak.
Projekt a ďalšie knižnice
Uvítanie digitálnej karty do života
otvorila predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová. Po
stiahnutí aplikácie do svojho mobilného telefónu a následnom načítaní QR
kódu sa stala prvou používateľkou digitálneho čitateľského preukazu. „Veľmi
sa teším tejto aktivite a že s novým vedením prišiel do knižnice aj nový vietor.
Knižnica, ktorá aj doteraz pracovala veľmi dobre, sa naozaj začína stávať tým
kultúrno-spoločenským centrom ešte
viac. Už neponúka len knižné služby.
Vidíme tu nové prístupy, nové metódy
a toto všetko nám pomôže v tom, aby
inštitúcia nebola len statická, ale bola
rozvíjajúcim sa prvkom v okrese Dolný Kubín, v ktorom pôsobí,“ povedala
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predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. Podľa
jej slov žilinská župa v priebehu minulého roku pripravovala smart koncepciu
v oblasti kultúry a jedným z projektov,
s ktorým prišla práve Oravská knižnica
A. Habovštiaka, bol digitálny preukaz.
Ak sa tento projekt osvedčí, aplikujú ho
aj do ďalších knižníc.
Komunikáciu prispôsobia veku
Upomienky od knižnice, na ktoré boli
čitatelia doteraz zvyknutí, mali oficiálne znenie. Digitálny preukaz bude
odteraz posielať nové, ktoré budú vtipné a rozdelené podľa veku. „Úplne iné
znenie bude mať upomienka, ktorá
príde mladému šesťročnému chalanovi
a úplne inak bude znieť dospelej tridsaťročnej žene alebo nejakému seniorovi.
Vždy sa budeme snažiť urobiť to možno
trochu vtipne, aby to ľudia nebrali ako
hrozbu, ale tak, že ich pozývame k nám
do knižnice,“ doplnil Roman Večerek.
Knižnica pracuje aj na ďalších službách,
ktoré by mohol digitálny preukaz ponúkať. V blízkej budúcnosti by chcela zaviesť možnosť, aby sa priamo prostredníctvom tohto preukazu dali zaplatiť
členské poplatky alebo upomienky.
redakcia

G. Matkulčíkovú
ocenili ako Top človeka počas COVID-19
Na historickej pôde Oravského hradu sa
1. októbra odohral slávnostný akt, pri
ktorom si 37 pracovníkov v zdravotníckom sektore prevzalo z rúk predsedníčky
Eriky Jurinovej ocenenie Žilinského samosprávneho kraja za ich prácu, úsilie,
odbornosť a ľudský prístup.

I

Oceňovanie, ktoré župa organizovala už po druhýkrát, bolo odovzdané
v kategóriách top lekár, top sestra, iný
zdravotnícky pracovník a nezdravotnícky pracovník. Novinkou bolo ocenenie

Festival Ekotopfilm
poukázal na
problémy planéty
Najstarší filmový festival s environmentálnou tematikou zavítal počas svojho
jesenného turné aj do Dolného Kubína.
Ekotopfilm - Envirofilm ponúkol divákom
zahraničné i slovenské filmy, ktoré zaostrili nielen na problémy, ktoré sužujú
naše životné prostredie, ale aj na ich riešenia a úspešné príbehy záchrany.

I

„Festival funguje už viac ako 40 rokov a jeho cieľom je šíriť povedomie
o problematike plastov v oceánoch,
ničenia pralesov a ďalších environmentálnych tém. Tento rok sme návštevníkom ponúkli aj tituly zo slovenského
prostredia ako Oko medveďa alebo

Top človek počas Covidu-19, ktorého mohla nominovať verejnosť počas
septembra. Stala sa ním dobrovoľníčka a organizátorka verejných zbierok
Gabriela Matkulčíková z Dolného Kubína. „Veľmi si to vážim. Potešilo ma
množstvo hlasov, ktoré som dostala.
Ocenenie som prebrala za vás, všetkých
dobrých ľudí, ktorí pomáhate, aby ľudia
v núdzi neboli odkázaní len na seba, ale
aby vedeli, že stojíme za nimi. A zároveň, keď potrebujú pomoc, aby vedeli,
na koho sa môžu obrátiť,“ ozrejmila
ocenená Gabriela Matkulčíková.

kár sa stal doktor Peter Letavay, cenu
za top sestru si odniesla Zuzana Baňasová, za top zdravotníckeho pracovníka
vyhlásili Renátu Brodňanskú a titul top
nezdravotnícky pracovník si z Oravského hradu odniesol Dezider Meško.
redakcia; foto: ŽSK

Počas slávnosti boli ocenení aj zdravotníci a zamestnanci Dolnooravskej
nemocnice s poliklinikou L. N. Jégého
v D. Kubíne. Víťazom v kategórii top leŠanca prežiť o záchrannej stanici v Zázrivej. Zaujímavý bol aj film Čokoládové
srdce temnoty, ktorý poukazuje na detskú prácu na kakaových plantážach,“
ozrejmil moderátor festivalu Tomáš
Šmátrala.
Organizátori študentom pripravili
interaktívny program
Doobeda prebiehal junior festival, ktorý bol venovaný žiakom základných
a stredných škôl. Deti sa vďaka súťažiam, hrám a tvorivým aktivitám dozvedeli o globálnom otepľovaní, či znečistených oceánoch. „Tento ročník je
zameraný na tému konzum. Snažíme sa
upozorniť na to, že je dôležité uskromniť sa, pretože naša planéta nemá nekonečné zdroje. Deťom to približujeme
hravou formou, baví ich to a vždy sa na
tento festival rady vracajú,“ doplnil Tomáš Šmátrala.
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Počas tejto jesene navštívi festival Ekotopfilm – Envirofilm 15 miest na Slovensku. Víťazné dokumentárne filmy
festivalového ročníka predstavuje v slovenskej premiére a hlavným cieľom je
inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému
prostrediu a vytvárať priestor k diskusii
o otázkach trvalo udržateľného rozvoja.
text a foto: redakcia

www.tvdk.sk

foto: Pavol Ľorko; redakcia

MFK Dolný Kubín vyradil
zo Slovenského pohára prvoligistu
Hráči MFK Dolný Kubín zdolali v treťom kole Slovenského pohára Slovnaft Cupu fortunaligový
MFK Tatran Liptovský Mikuláš 3:2. Treťoligový domáci tím vyradil súpera zo súťaže, pričom nad
Liptákmi viedol s až trojgólovým rozdielom.

I

„Je to úžasné a myslím, že to pre nás
bol veľký futbalový sviatok. Jednak
sme sa vrátili do nášho pekného prostredia s výbornými fanúšikmi a okrem
toho sme hrali proti prvoligovému
celku. Ďakujem chlapcom za nesmiernu bojovnosť a nasadenie, aj napriek
dvom gólom, ktoré sme inkasovali, sme
zápas zvládli. Môžem povedať, že to je
najcennejší futbalový skalp v mojom
futbalovom živote,“ neskrýval radosť
z víťazstva tréner MFK DK Pavol Bača.

Bobček skóroval 2x, gól pridal aj Bača
Tesne pred prestávkou za domácich
otvoril skóre Marek Bobček. Ten istý
hráč sa gólovo presadil aj po výmene
strán v 48. minúte. O ďalších päť minút
zvýšil vedenie Dolného Kubína Peter
Bača, oravský klub vyhrával nad favo-

www.dolnykubin.sk

ritom o tri góly. „Za každým, keď dám
gól, je to krásne. Samozrejme, je to práca celého tímu, ale som rád, že môžem
dávať góly, že môžem rozhodovať zápasy a som šťastný, že práve v tomto zápase sa mi podarilo dať dva góly, pretože
to bolo prvýkrát od začiatku sezóny, čo
som v jednom zápase dokázal skórovať
dvakrát,“ povedal Marek Bobček.
Liptáci ešte pritvrdili, no postup si
napokon vybojovali Dolnokubínčania
Aj keď v druhom polčase dal Liptovský
Mikuláš domácim výrazne zabrať, ani
góly Rastislava Václavíka a Richarda
Bartoša už zástupcovi Fortuna ligy na
postup nestačili. Dolnokubínčania vynikali bojovnosťou, po dlhej dobe to
bol ich prvý zápas na vlastnom ihrisku, lebo kvôli rekonštrukcii štadióna
hrali domáce stretnutia v Oravskom
Podzámku. „Súper mal vo svojom strede viacerých kvalitných hráčov, ktorí
boli na lavičke a nakoniec naskočili. Priznám sa, že to bolo najdlhších 30 minút
v mojom futbalovom živote. Chlapci sa
presvedčili, že keď siahnu na dno svojich síl, tak tú svoju kvalitu ukážu. A to
aj napriek tomu, že nám chýbal kapitán
Peťo Sopúch, ktorý sa nešťastne zranil
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v práci. Chalani ho dokázali nahradiť
a vďaka patrí všetkým chlapcom, aj tým,
čo nezasiahli do boja. Cením si aj prácu
ľudí na čele s Ľubom Jelanom, vďaka
ktorým sme mohli hrať na domácom
štadióne a tento zaslúžený úspech sme
si mohli vychutnať s našimi fanúšikmi,“
ozrejmil P. Bača. Podľa hráča Mareka
Bobčeka to bol jeden z najbojovnejších
výkonov MFK DK. „Myslím si, že sme vyhrali zaslúžene, aj keď mal viac z hry určite L. Mikuláš, no za tú našu bojovnosť,
sme si určite zaslúžili vyhrať,“ doplnil.
redakcia

Atmosféru zápasu
zachytili aj kamery TVDK.
Po naskenovaní QR kódu
si môžete pozrieť reportáž..

Čínsky veľvyslanec
pozdravil paralympionikov
V D. Kubíne sa v utorok 12. októbra stretol Slovenský paralympijský tím Peking
2022. Medzi paraalpských lyžiarov, curlerov na vozíku a parahokejistov zavítal
aj veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky
na Slovensku Sun Lijie. Zástupca krajiny, ktorá bude v marci 2022 hostiť Zimné
paralympijské hry, prišiel pozdraviť športovcov, zástupcov mesta a informoval aj
o priebehu príprav paralympiády.

I

„Je to pre mňa prvá návšteva Dolného Kubína, prišiel som na základe
pozvania Slovenského paralympijského výboru a tu na mestskom úrade som
absolvoval priateľské stretnutie. Pripravujeme sa na zimné paralympijské hry
a postupne sa stretávame so športovcami rôznych krajín. Dúfame, že budú
všetci úspešní a že slovenskí paralympionici sa budú mať v Pekingu dobre
a budú spokojní,“ povedal veľvyslanec
Čínskej ľudovej republiky v SR Sun Lijie.

Workoutové ihriská sú v kurze, nové
vzniklo na Banisku
Na sídlisku Banisko mesto v letných
mesiacoch realizovalo výstavbu nového workoutového ihriska. Záujemcovia
o cvičenie s vlastnou váhou tam nájdu
11 cvičebných stanovíšť, ako sú hrazdy,
rebriny či bradlá. Pri športovisku sa tiež
nachádzajú aj lavičky na sedenie.

I

„Náklady na toto ihrisko predstavovali celkovo 12 500 eur. Z toho 3 000
eur na základe rozhodnutia prispel výbor zo svojich finančných prostriedkov,
ktoré sú určené pre každú časť mesta.
Konkrétne ide o tri vysoké hrazdy, tri
nízke hrazdy, dva bradlá, ďalej tam je
šikmá rebrina a tak isto šikmá lavička
a nízke bradlá. Okolo sú umiestnené aj
tri kusy lavičiek,“ vysvetlila prednostka
mestského úradu Andrea Barienčíková.
Na ihrisku sú základné prvky pre cvi
čenie s vlastnou váhou
Workoutové ihrisko zhotovila česká
firma RVL13, ktorá postavila aj menšie

Zraz pred olympiádou si dali na Orave
V hoteli Park športovci absolvovali kompletnú inštruktáž ohľadom paralympijských hier, dozvedeli sa o pravidlách
účasti či covidových opatreniach. Športovcov informovali o organizačnom zabezpečení výpravy, predstavili im športoviská i základné podmienky pre vstup
do krajiny. „Keďže sa paralympiáda
uskutoční v Pekingu, veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky prišiel pozdraviť
všetkých parašportovcov a poprial im
všetko dobré. Slovenský paralympijský
tím Peking 2022 sa stretol v Dolnom
Kubíne, nakoľko práve toto mesto je
centrum parahokeja a je v strede Slovenska,“ ozrejmil generálny manažér
slovenskej parahokejovej reprezentácie
Miroslav Dráb.
Parahokejisti musia ešte zabojovať
Paraalpskí lyžiari a curleri na vozíku
majú už miestenky do Pekingu isté. Parahokejistov ale ešte čaká boj o účasť
na paralympiáde v kvalifikačnom turnaji. „Koncom novembra sa zúčastníme kvalifikácie. Budeme bojovať o dve
miestenky na paralympiáde spomedzi
šiestich mužstiev,“ doplnil Miroslav

Dráb. „Viem, že zimné športy sú na Slovensku veľmi populárne a najmä hokej
je tu na poprednej svetovej úrovni. Verím, že aj parahokejisti budú mať dobré
výsledky a že sa im podarí kvalifikovať,
aby sa mohli zúčastniť paralympijských
hier v Pekingu,“ dodal Sun Lijie.

Veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky
na Slovensku vyzdvihol fakt, že v Pekingu je už hotových 12 nových športovísk, ktoré privítajú paralympionikov
z celého sveta. ZPH sa uskutočnia od
4. do 13. marca 2022. Predstaví sa na
nich vyše 700 športovcov v 78 medailových disciplínach.
text a foto: redakcia

ihrisko na Bysterci na Zochovej ulici.
Verejné športoviská vyrábajú od roku
2012 a stavajú ich aj v krajinách ako
Nórsko, Švajčiarsko či Nemecko. „Na
Banisku pribudlo ihrisko so základnými prvkami, obsahuje bradlá, základný hrazdový štvorec a šikmú hrazdu.
Potom je tam ďalšia kocka, ktorá je
určená na prípravné cvičenia a sú tam
nízke hrazdy, čo môžu využiť aj deti. Ďalej malé bradlá na prípravy ku stojkám
a na rôzne variácie klikov, či šikmá lavička na cvičenie brucha,“ vysvetlil Petr
Skokan zo spoločnosti RVL13.

do bežnej posilňovne človek len tak
nevojde, pokiaľ nie je odhodlaný začať
cvičiť,“ dodal Petr Skokan.

Posilňovne vonku sú veľmi obľúbené
Cvičenie na workoutových ihriskách je
pre záujemcov zadarmo. Trénovať tu
môžu všetky vekové kategórie od detí
až po seniorov, dokonca aj hendikepovaní ľudia. „Na ihriskách začínajú
cvičiť deti už od desať rokov, najväčšia
kategória cvičencov je od dvadsať do
tridsaťpäť rokov. Často vídam aj ľudí
vo veku okolo päťdesiat či šesťdesiat
rokov, a potom sa ešte robia i bezbariérové cvičiská. Tým, že to je na sídlisku,
ľudia to majú na očiach, a preto je to
viac nápomocné pri rozvoji športu, ako
keď je to niekde schované. Napríklad

Drevenú stavbu odstránili
Na mieste ihriska sa predtým nachádzala menšia drevená stavba. Terén
bolo nutné pred umiestnením cvičiska
vyčistiť a upraviť. „Našou snahou bolo
rozšíriť možnosti športovania pre staršie deti a dospelých a vytvoriť ďalšie
miesto, kde môžu tráviť čas. Hneď vedľa je ihrisko pre menšie deti. Tam sme
takisto počas leta zrealizovali menšie
úpravy. Boli natreté detské prvky a do
budúcnosti plánujeme niektoré prvky
aj obnoviť,“ doplnila A. Barienčíková.

13 – šport

text a foto: redakcia
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Zápisky z mestskej kroniky - rok 1970 (II.)
Rok 1970 ukončil akékoľvek demokratizačné procesy vo vtedajšom Československu. Začalo sa obdobie tzv. normalizácie, keď si po potlačení tzv. Pražskej jari,
komunistická strana začala postupne vyrovnávať účty so všetkými, ktorí súhlasili
s demokratizačnými zmenami v spoločnosti.

Dolný Kubín (1970). Foto: Ján Brodňanský

I

Vláda ČSSR schválila v uplynulých dňoch (máj 1970) zásady zákona o úprave niektorých nízkych dôchodkov zo
sociálneho zabezpečenia. Nová úprava sa má vzťahovať na
príjemcov dôchodku starobného a invalidného, vdovského,
sirotského, obojstranne osirelého dieťaťa, dôchodku rodičov
a súrodencov, ako aj sociálneho dôchodku. Podmienkou zvýšenia je, že osamelý dôchodca, ktorého dôchodok je nižší ako
500,- Kčs mesačne, buď nemá nijaký príjem, alebo dôchodok
spolu s príjmom nepresahujú 500,- Kčs mesačne. Ak na dôchodok je okrem dôchodcu odkázaný aj rodinný príslušník, je
podmienkou, aby úhrn ich dôchodkov a príjmu bol nižší ako
850,- Kčs mesačne. Dôchodky zvýšené podľa navrhovanej
úpravy nebudú podliehať dani z dôchodku, ani keď presahujú 700,- Kčs mesačne.
Krivka trestnej činnosti aj v našom okrese a sídle v Dolnom
Kubíne má stále stúpajúci charakter. Oproti roku 1967 nám
stále stúpa trestná činnosť približne o 12 %. Na prvých
miestach sú priestupky násilného charakteru, páchané zvlášť
pod vplyvom alkoholu. V poslednom období sa do popredia
dostávajú tiež trestné činy hospodárskeho charakteru, ktoré v minulosti boli ojedinelé, ale v súčasnosti nadobúdajú
značné rozmery. Samostatnú skupinu v rebríčku predstavujú
trestné činy vyplývajúce zo stáleho porušovania dopravných
predpisov, kde zasa dominuje vplyv alkoholu. Trestná činnosť hospodárskeho charakteru sa zaznamenáva zvlášť na
úseku lesného hospodárstva, teda rozkrádanie dreva, taktiež
v stavebníctve - rozkrádanie rôzneho druhu stavebných materiálov, v obchode, no a samozrejme v podnikoch a v závodoch. Práca orgánov činných v trestnom konaní je ťažká. Sú
starosti s kádrovým obsadením obvodných oddelení vyšetrovacích skupín. Aj napriek tomu sú všetky orgány pripravené
plniť vysokonáročné úlohy, ktoré pred nimi stoja.
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Je to nanič systém, vravia gazdinky v dolnokubínskom sídlisku Bysterec - teplá voda bude tiecť v lete od štvrtka rána do
nedele rána. Ale čo v pondelok, utorok a stredu? Na všetky
denné úkony spojené s použitím teplej vody, ako umývanie
riadu, pranie, kúpanie - najmä malých detí, hrejú vodu ako
za čias starých materí. Lenže naše staré matere žili v celkom
iných sociálnych a spoločenských pomeroch, ako my dnes,
predsa sme už kus ďalej. Treba sa len vžiť do situácie zamestnanej ženy, ktorá ako svoje druhé zamestnanie má vedenie
domácnosti, a potom by sa dalo pochopiť aj jej postavenie.
Vyjsť jej v ústrety, a nie robiť ďalšie roboty. To by mali pochopiť najmä zodpovední súdruhovia na Domovej správe
v Dolnom Kubíne a zodpovednejšie riešiť také situácie, ktoré sa dotýkajú občanov. Veď o zabezpečenie ich potrieb sa
má domová správa v prvom rade postarať. Nie strohým dvojriadkovým úradným oznamom postaviť ich pred hotovú vec
- pol týždňa budete bez teplej vody! Bez debát. Veď to je jednostranne nájdená najľahšia cesta. Veď nech domová správa
slúži občanom a nie občania domovej správe. Veď to nie je
zadarmo, ba ani nie za lacný peniaz!
Reštaurácie, podnikové riaditeľstvo v Dolnom Kubíne, pred
otvorením letnej turistickej sezóny prekvapili zákazníkov
dvomi novinkami. Prvou je zriadenie Snack baru z bývalej
kaviarne Pod Chočom, ktorý viac ako doteraz priťahuje návštevníkov. Vo svojich začiatkoch ponúka Snack bar hosťom
zahraničné i domáce vína, na svoje si prídu labužníci na sudové víno. K dispozícii sú tri druhy káv. V krátkom čase sa Snack
bar zameria na prípravu tzv. minútok rôzneho druhu. Druhou
novinkou je zriadenie apartmánov v hoteli Odboj v Oravskom
Podzámku, ktoré vytvorili kvôli zahraničným návštevníkom,
najmä poľovníkom a rybárom.
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5. júna sa uskutočnila v Závodnom klube ROH v Istebnom
súťaž detských spevákov pod názvom Minisynkopy. V dvoch
kategóriách súťažili deti od päť do desať rokov a nad desať
rokov v interpretácii populárnych tanečných skladieb. Vystúpenie detí sledovala odborná porota zložená z odborníkov
dolnokubínskych a okresných kultúrnych zariadení a spoločenských ustanovizní, ktorej predsedom bol Peter Škrabák,
vedúci odboru kultúry a dirigent Spevokolu oravských učiteľov. V kategórii do desať rokov zvíťazila pesnička Snehuliak
v podaní Tatiany Stanovskej. Na druhom mieste sa umiestnila Danka Kohútová s pesničkou Primabalerína, obe z Dolného Kubína, a tretí bol Peter Tomus s pesničkou Kazačok.
V kategórii nad desať rokov bola prvá Alenka Parciová s pesničkou Si môj kráľ, druhé miesto obsadil Milan Hnilica s piesňou Otvárajte kasíno a na tretie miesto zaradila porota pesničku Bludička Júlia, ktorú spievala Anna Plančová.
Intenzívne dažde, ktoré pred pár dňami postihli celý dolnokubínsky okres a spôsobili nemalé škody, sú pohromou, ktorej
dosah možno eliminovať len dôslednou prevenciou a zodpovednou prípravou štábu pracovníkov, schopných v prípade
potreby zasiahnuť kedykoľvek. Prvé hlásenia prichádzali už
v sobotu 19. júla. Po intenzívnych dažďoch nasiaknutá pôda
prestala prijímať vlahu, napĺňali sa korytá tokov a v pomerne krátkom čase prenikla voda na komunikácie a poľnohospodársku pôdu. Poškodila mosty a vznikali záplavy. Najprv
sa rozzúrila Biela Orava a ostávajú odrezané od sveta obce
Oravská Lesná, Lomná, Breza, Krušetnica a Jasenica. Vzápätí prichádza správa podobného obsahu z Oravskej Polhory,
Rabče a ďalších obcí v Polhoranskom rajóne. Nenecháva na
seba čakať ani oblasť Oravíc, kde prudký tok strháva drevo,
pripravené na ďalšie spracovanie, a takisto aj Studený potok
až k Podbielu. Takisto aj ďalšie potoky, Kubínsky potok a Zázrivanka. Kubínske polia a polia okolitých obcí dolnej Oravy,
asi 200 hektárov spolu s komunikáciami, sú pod vodou.
Prvé pokyny povodňovej komisie sú adresované na pomoc
poľnohospodárom, kde je ešte možné na rozdiel od komunikácií všeličo zachrániť. Komisiou rozoslaní pracovníci nepozerali na pracovný pokoj alebo noc. Odchádzajú na pomoc
ohrozených oblastí. Robí sa prieskum na cestách a na úseku
zdravotných prevencií. Zvýšená pozornosť sa venuje otázkam
zásobovania, ktoré boli ochromené. Je ohrozený zvoz mlieka, dodávka elektrickej energie na mnohých energetických
obvodoch. Trvá ešte stále pohotovosť III. stupňa. Prichodia
na pomoc aj naši príslušníci armády zachraňovať, čo sa dá.
Hladina vody na Oravskej priehrade dosahuje výšku
602,52 cm. Prietok vody priehradou je viac než desaťnásobný v porovnaní s normálnym stavom. Priehrada je na tretí
deň pripravená na väčšie množstvo vody v prípade potreby. Zdravotníci sú pripravení realizovať prevenciu v rozsahu
stanovených noriem. Zásobovanie obyvateľstva je dobré. Vo
štvrtý deň komisia konštatuje značný rozsah škôd na cestách. Starosti ostávajú poľnohospodárom pri zbere krmovín
a inde. Zosuv pôdy v roháčskej oblasti potrebuje neodkladné
zásahy. A podobná je situácia aj v ďalších postihnutých oblastiach. Potoky akoby sa umúdrili a po štvrtom dni sa vracajú do svojich riečišť, zdobiť prekrásnu scenériu Oravy. Pre
funkcionárov, nasadených v komisii, však všedná práca pokračuje. Veď vymazať len administratívnym zásahom škody

v hodnote 31 277 800,- Kčs sa tak ľahko nedá. A keby sme aj
všetci docenili množstvo času a práce vykonanej pre spoločné dobro, je len skromným vyjadrením úcty a vďaky.
Demonštráciu mládeže Oravy v marci 1968 v DK, ako prejav
pravicového oportunizmu, podrobil Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska po dvojročnom odstupe tejto analýze:
Jednou z akcií, ktorá po januárovom pléne ÚV KSČ v roku
1968, v období tzv. demokratického procesu, svojím priebehom i obsahom skĺzla na platformu pravice, bola demonštrácia mládeže Oravy, uskutočnená dňa 25. marca 1968
v odpoludňajších hodinách v Dolnom Kubíne. Napriek tomu,
že sa organizátori demonštrácie takmer po dvoch rokoch
na podrobnosti priebehu už „nepamätajú“, predsedníctvo
OV KSS v Dolnom Kubíne z dostupných písomných materiálov, vyjadrenia občanov i samotných organizátorov usúdilo,
že je evidentné, že išlo o akciu, ktorá bola dôsledne a premyslene pripravená a prevedená. Organizátormi tejto protistraníckej akcie boli niektorí vtedajší funkcionári OV ČSZM
(Československého zväzu mládeže) v Dolnom Kubíne, ktorí
pod vedením podpredsedu Antona Kapičáka (predseda bol
služobne vzdialený v Bratislave) dňa 22. marca 1968 zasadali
na rozšírenom predsedníctve za účasti vedúcich funkcionárov mládeže zo závodov, miest, obcí, škôl a iných pracovísk,
s úlohou zorganizovať podľa vzoru demonštrácie mládeže
v Banskej Bystrici podobnú akciu v Dolnom Kubíne na Orave.

Na tomto spoločnom rokovaní bol dohodnutý konkrétny postup, termín a obsahová stránka demonštrácie. Na príprave
sa okrem podpredsedu OV ČSZM Kapičáka podieľali aj ďalší
funkcionári mládežníckych organizácií na Orave: Ing. Peter
Hajdúch, MsV ČSZM, Jozef Sedláčko, CZV ČSZM Tesla Orava
Nižná, Ing. Vladimír Vrška, pracovník VPS, Ing. Dušan Mračko,
ZVL Mokraď a ďalší zo závodov Tesla Orava Nižná, Makyta Námestovo, SEZ Dolný Kubín a Kovohuty Istebné. Sprievod po
zorganizovaní pred železničnou stanicou v D. Kubíne vypochodoval ulicami mesta až na Hviezdoslavovo námestie. Po
niekoľkých intervaloch pravidelne zastavoval a prevolávali
sa rôzne heslá. Tohto sprievodu sa zúčastnilo asi päťsto mládežníkov, rady pochodujúcich „zdobilo“ päťdesiat rôznych
urážajúcich hesiel a transparentov. Ich obsah svedčí o demagogických tendenciách, inklinácii k anarchii, sú útokom na
vedúcich funkcionárov okr. organizácie KSS, na postavenie
vedúcej úlohy strany. A nielen že sa priečia etickým normám,
ale deklamujú humánnu podstatu pojmu demokracia, potvrdzujú chaotičnosť myslenia mladých ľudí vôbec.
originálny zápis z mestskej kroniky z roku 1970
spracoval Vladimír Adamec, kronikár mesta
text reflektuje dobu, nie názorové presvedčenie redakcie
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MODRÝ SVET PLNÝ HIER
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne otvorilo
v stredu 29. septembra výstavu s názvom Modrý svet.
Tá prezentuje všetky hračky od slovenských i poľských
ľudových umelcov bez vekového limitu, prihlásených do
12. ročníka Medzinárodnej súťaže tradičnej hračky, ktorá sa konala na jar. Jej cieľom bolo inšpirovať účastníkov
k výrobe hračiek pre deti a dospievajúcich s autizmom.
Výstava v priestoroch Oravského kultúrneho strediska
bola dostupná do 22. októbra, keď sa uskutočnila aj jej
finisáž za účasti poľského partnera - Regionálneho kultúrneho strediska Bielsko-Biała a zároveň i samotných
tvorcov hračiek. Projekt bol realizovaný v rámci mikroprojektu TransEtno a spolufinancovaný z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu.
redakcia; foto: OKS
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