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Mesto Dolný Kubín na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva
dáva do prenájmu dva stánky na Kolonádovom moste. Za symbolický poplatok tu odteraz môžu remeselníci, lokálni výrobcovia
a producenti predávať svoje výrobky.

číslo 8

mesačník
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Po dvojmesačnom oddychu sa
v pondelok 2. septembra vrátilo do
všetkých ZŠ a MŠ v Dolnom Kubíne viac ako
3 000 detí. Prvý deň v novom školskom roku
2019/2020 otvorilo svoje brány deväť materských a šesť základných škôl.

ročník XXXV
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Prispieť svojou účasťou na dobrý úmysel a urobiť niečo pre svoje
zdravie a kondíciu prišlo v piatok 6. septembra viac ako 200 registrovaných účastníkov
na športovo-charitatívne podujatie s názvom Benefičné angličáky.

DO SVOJICH OBRAZOV VLOŽIL BOLESŤ A ODPUSTIL

Foto: redakcia

Pri príležitosti 90. narodenín významného
rodáka z Dolného Kubína, vedca, umelca
a jedného z posledných priamych svedkov
holokaustu Tibora Spitza, sa 22. augusta
vo Florinovom dome sprístupnila výstava
jeho výtvarných prác. V nich reflektuje svoje
osobné spomienky z obdobia holokaustu.

„Tieto obrazy vyjadrujú moje pocity
a emócie, ktoré som mal ako 12-ročný
chlapec behom týchto udalostí a aj neskôr, keď sme sa dozvedeli, že naši príbuzní už nežijú. Tieto pocity sa, bohužiaľ,
nikdy nestratia. Sú to otvorené rany, ktoré sa nezahojili. Všetci, čo boli deportovaní, zmizli. Nakoniec sme sa dozvedeli ako.
www.dolnykubin.sk

Musel som sa s tým vyrovnať. To, že som
namaľoval moje pocity do obrazov, do
malieb, ma vyliečilo, lebo som ich týmto
spôsobom mohol zdieľať s mnohými ľuďmi, Tí so mnou súcitili a to ma priviedlo
späť ku pozitívnym myšlienkam a zostal
pokračovanie na 2. strane »
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som žiť,“ vysvetľuje umelec a priamy svedok holokaustu Tibor Spitz.
Podľa slov kurátorky výstavy Dáše
Korytárovej Lofajovej, má Dolný Kubín
veľa významných osobností a Tibor patrí
medzi ne. „Aj napriek jeho vysokému
veku majú ľudia možnosť sa s ním osobne stretnúť a vnímať jeho charizmu i celý
jeho príbeh. Tibor sa tu veľmi rád vracia.
Štyri roky po sebe tu prišiel každý rok.
Stále cíti, že Dolný Kubín je jeho rodné
mesto, je to jeho domov, aj keď dlhé roky
žije v zahraničí,“ konštatovala.
„Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava je poctené tým, že práve v roku jubilea
pána Tibora Spitza môžeme prezentovať
jeho výtvarné umelecké diela. Tibor Spitz
si vyliečil svoju dušu práve tým, že sa
pustil do maľovania týchto obrazov. A je
tu veľký záujem, pretože prežiť holokaust
nie je také jednoduché. Tibor Spitz je aj
napriek vysokému veku veľmi kreatívny,
tvorivý a vie veľmi zaujímavo rozprávať.
My sme ho mali už aj na niekoľkých besedách u nás v múzeu a vie zaujať aj mladých ľudí,“ povedala po vernisáži Mária
Jagnešáková, riaditeľka Oravského múzea.
V tvorbe Tibora Spitza sa objavujú
aj témy judaizmu a židovského mystického učenia Kabbalah. Okrem ľudských postáv je častým motívom jeho výtvarných
prác kôň, ktorý má alegorický význam.
Jeho umelecké práce boli vystavované
na mnohých samostatných i kolektívnych
výstavách v New Yorku, New Jersey, Kanade, v Prahe i na Slovensku. V Dolnom
Kubíne Tibor Spitz vystavuje po prvýkrát.
„Až potom, keď sme odišli z Československa a z toho režimu, ktorý si neprial tieto
spomienky zdôrazňovať, som sa dostal
do Kanady a Ameriky, kde som začal tieto
obrazy maľovať a postupne sa ich nahromadilo toľko, že ľudia to zbadali. Chceli,
aby som ich vystavoval. Nakoniec som

kultúra
ich poslal do Bratislavy a daroval ich múzeu. Slúžia ako varovanie hlavne mladej
generácii, ktorá nemala túto skúsenosť,
zvlášť v mierumilovnom a krásnom Slovensku,“ objasnil Tibor Spitz.
Foto: redakcia

Kurátorka výstavy sa snažila pri
tvorbe expozície vyjadriť celý príbeh Tibora Spitza a jeho rodiny. „Obrazy sú
zoradené od toho momentu, ako začali
prijímať prvé informácie o deportáciách,
ako cítili strach, keď zistili, čo sa v tých
koncentračných táboroch deje až po
koniec vojny a pocit oslobodenia. Tibor
Spitz nie je vyštudovaný umelec, čiže tieto obrazy môžeme považovať za insitné
umenie,“ vysvetlila Korytárová Lofajová
s tým, že Tibor pochádza z rodiny, ktorá
mala ešte jedného veľmi talentovaného
umelca. Bol to Tiborov brat Ernest Spitz,
ktorý významne zasiahol do slovenskej
moderny.
Počas vernisáže sa stal Tibor Spitz
jedným z nositeľov pamätnej medaily a diplomu Chatama Sofera. Je to najvyššie
ocenenie, ktoré udeľuje Múzeum židovskej kultúry. „Tibor Spitz je človek, ktorý
je jednoducho úžasný. Je naplnený citom
a ten cit aj odovzdáva. Tibor Spitz prežil

v období detstva a mladosti hrôzy, pre
ktoré mohol byť zatrpknutý, no v ňom nezostala ani štipka trpkosti. Je človek, ktorý rozdáva lásku. Nikdy nikoho neobviňuje. To, čo bolo v ňom, potreboval zo seba
dostať, ale iným spôsobom ako hnevom,
nenávisťou, zlobou. Dal to zo seba von
prostredníctvom obrazov a tie oslovujú.
Aj napriek tomu, že sú hrozné, že hovoria
o holokauste, hovoria aj o človeku. Hovoria o Tiborovi Spitzovi,“ ozrejmil Pavol
Mešťan, riaditeľ Múzea židovskej kultúry.
V rámci návštevy Dolného Kubína
nazrel Tibor Spitz aj do svojho rodného domu a detskej izby. Tá sa nachádza
v priestoroch ZUŠ P. M. Bohúňa na Matúškovej ulici. „Pamätám si, keď som mal
niekoľko rokov, ako som sa díval z nášho
okna naproti do bytu notára. Dnes sme
boli na tých miestach, nielen v našom
byte, ale aj na dvore a pri Jasenovskom
potôčiku. Bol som aj v miestnosti, kde
som sa narodil. Bol to pocit, ktorý neviem
ani slovami opísať. Je to taká duchovná,
duševná a dokonca taká mystická skúsenosť. Človek sa vracia na miesto, kde
uzrel po prvýkrát svetlo sveta, kde sa
naučil chodiť, rozprávať a vnímať svet,“
zaspomínal si Tibor Spitz.
Ku svojmu životnému jubileu si
okrem pevného zdravia želá len jedno. „Prajem si, aby bol lepší svet. Ľudia
sa nerozdeľujú na rasy, na obyvateľstvo
a národnosti alebo podľa geografickej
príslušnosti. Rozdeľujú sa len na dve
skupiny: na slušných ľudí a na tých ostatných. A na Slovensku som nadšený,
zvlášť touto poslednou návštevou. Vidím,
že ľudia si skutočne prajú a želajú slušné
Slovensko, ľudí, ktorí sú decentní, slušní
a nerobia iným, čo nechcú, aby sa stalo
im a to ma napĺňa šťastím. Je to ten najväčší dar na moje dosť vysoké narodeniny,“ dodal na záver Tibor Spitz.
redakcia

RODINY S DEŤMI TRÁVILI LETO V PARKU
Park Martina Kukučína v Dolnom Kubíne sa počas prázdninových mesiacov stal
miestom, kde sa každú stredu stretlo množstvo obyvateľov mesta. Na podujatí Leto
v parku bol každý týždeň pre najmenších
pripravený skákací hrad, maľovanie na tvár
i Kubínska letná čitáreň.
Návštevníci si mohli oddýchnuť na
dekách na tráve a tiež pozorovať nové
prírastky v pávej voliére. Súčasťou boli aj
koncerty miestnych hudobníkov a spevákov. Každý týždeň so sebou priniesol aj

aktivity navyše. Posledné dve augustové
stredy v mesiaci mali v parku svoje vysunuté pracovisko pracovníci mestského
úradu z odboru sociálnych vecí a rodiny, ktorí pomáhali občanom s viacerými
službami súvisiacimi prevažne so začiatkom školského roka.
Deťom v rámci podujatia prednášal aj majiteľ antikvariátu Mädokýš
a spoluzakladateľ Múzea Janka Hraška
v Martine Ján Cíger. Na stretnutí škôlkarom rozprával príbeh jeho obľúbeného
rozprávkového hrdinu Janka Hraška.
www.infostudio.sk

Najmenší si tiež zacvičili s trénermi z
Maximus Gym, ktorí prišli s vlastnou telocvičňou a pripravili si pre nich tréning
v podobe prekážkovej dráhy.
V parku malo akciu aj Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Dolnom Kubíne. Jej cieľom bolo preventívne pôsobiť
pri ochrane zdravia a života. Policajt rozdával užitočné rady najviac zraniteľným
skupinám ľudí, akými sú mamičky s deťmi
a seniori.
redakcia
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história

DEŇ ÚSTAVY SR A 75. VÝROČIE SNP
OSLÁVILI SPOLOČNE

VÝROČIE SNP AJ
NA SRŇACOM

Pri príležitosti Dňa Ústavy Slovenskej republiky a 75. výročia Slovenského národného
povstania (SNP) sa v nedeľu 1. septembra
2019 uskutočnilo v dolnokubínskej metropole pietne spomienkové podujatie za
prítomnosti zástupcov mesta, Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov a čestných hostí.

Malebná mestská časť Srňacie sa vrátila
do histórie. Pri príležitosti 75. výročia SNP
si v niekdajšej najmenšej obci na Orave
pripomenuli udalosti 2. svetovej vojny, keď
bolo práve Srňacie pôsobiskom partizánskej skupiny Signál.

Foto: redakcia

Pamiatku padlých vojakov si uctili
položením vencov a kvetov na viacerých
významných miestach v meste či tematickou výstavou a prednáškou Orava
v SNP v Parku Martina Kukučína. „Aj naše
mesto má svojich hrdinov z obdobia
SNP, ktorí neváhali a obetovali svoj život
a zdravie preto, aby sme my dnes mohli
žiť v mieri a v pokoji. Veľmi by som sa preto potešil, keby sa nám podarilo vytvoriť
dôstojný priestor ako takú spomienku
na naše dolnokubínske kasárne práve
v mieste, kde zostala zachovaná pôvodná brána pri železničnom priecestí. Keď
sa nám podarí zrekonštruovať križovatku
a usporiadať dopravu, vytvoríme miesto,
kde si pri udalostiach, ako je SNP, budeme môcť pripomínať kasárne a vojenské
posádky, ktoré tu slúžili,“ povedal po spomienkovom podujatí Ján Prílepok, primátor mesta.
V centre mesta pri Gymnáziu P. O.
Hviezdoslava sa zástupcovia mesta
a čestní hostia pristavili aj pri pamätnej
tabuli hrdinky SNP Alžbety Csillaghyovej,
ktorá obetovala svoj mladý život v boji
proti fašizmu. Taktiež počas osláv navštívili Oravskú galériu v Dolnom Kubíne,
kde sa nachádza pamätná tabuľa z čias
2. svetovej vojny. „V galérii sídlil aj Mestský národný výbor, ktorý riadil SNP.
Okrem toho sme sa zastavili aj v mestskej
časti Srňacie, kde sme položili kyticu kvetov k pamätníčku partizánskeho oddielu
Signál, ktorý tu kedysi pracoval. Dele-

gácia sa pristavila aj pri pamätníku SNP
v Dolnom Kubíne, kde sídlili dolnokubínske kasárne, ktoré sa medzi prvými
aktívne zapojili do SNP,“ vysvetlil Michal
Švento, vedúci odboru školstva, kultúry,
mládeže a športu MsÚ.
Účastníci spomienkového podujatia si uctili aj pamätnú tabulu pri Lipe štátnosti v Sade Janka Matušku, kde zaznela
slovenská hymna a hymnická pieseň Kto
za pravdu horí. Organizátori sa tento rok
rozhodli oslavy spojiť a zorganizovať ich
na novom netradičnom mieste v parku Martina Kukučína. Štefan Stieranka,
predseda Zväzu vojakov Slovenskej republiky - Klub Dolný Kubín, poznamenal,
že prvého septembra si tiež pripomíname začiatok 2. svetovej vojny. „Je to síce
nemilá spomienka, ale treba pripomínať
mladej generácii, že aj takéto výročie je
a čo tomu predchádzalo,” konštatoval.
Spomienkového podujatia sa zúčastnili aj účastníci bojov protifašistického odboja a SNP Jaroslav Prokop, Pavol
Janiga či Ľudovít Kudlík. „Hlavný odkaz
pre mládež je, aby nezabudli na druhú
svetovú vojnu, na hrôzy, ktoré sa odohrali
pred 75 rokmi,“ uviedol Jaroslav Prokop.

Foto: redakcia

Počas spomienkovej akcie si Dolnokubínčania i návštevníci mesta vypočuli prednášku Orava v SNP od historika Oravského múzea P. O. Hviezdoslava
Martina Chmelíka. Návštevníci podujatia
si tiež pozreli tematickú výstavu inštalovanú v dolnokubínskom Parku Martina
Kukučína - Orava v SNP či ukážku činnosti
skautov z 53. zboru Gentiana v Dolnom
Kubíne. Podujatie spestrili aj hudobné
vystúpenia hudobnej skupiny CHASA
a Speváckeho folklórneho súboru ORAVA
s programom Regrút.
Martin Buzna, mesto Dolný Kubín
www.dolnykubin.sk

Foto: FB Srňacie

„Je to už pätnásty ročník približovania histórie nášho Srňacieho návštevníkom. Obohatený je aj prítomnosťou Tibora Spitza, ktorý sa tu ukrýval
počas SNP až do oslobodenia. Tibor
Spitz oslavuje v týchto dňoch 90. narodeniny, takže aj kvôli nemu sa táto
akcia konala,“ priblížila podujatie Eva
Lofajová zo združenia Femina.
V amfiteátri pri historickej zvonici
z 19. storočia je pre návštevníkov každoročne pripravený bohatý program.
Najväčším lákadlom podujatia boli
ukážky bojov a dobovej techniky z obdobia SNP. „Som nadporučík Kováčik,
riaditeľ partizánskeho oddielu Signál,
ktorý práve pôsobil tu na Srňacom. To
na mape nebolo zaznačené, a tým pádom ho Nemci nemali vo svojom merítku. Preto sa tu cítili bezpečne partizáni
a dokonca aj rasovo prenasledovaní. Aj
o tom som hovoril s pánom Spitzom,
takže oni sa zachránili tým, že odľahlosť
tejto dediny spôsobila, že sa tu mohli
skrývať,“ povedal Ladislav Krupa z Klubu vojenskej histórie.
Návštevníci mohli v ukážke vidieť
nemeckú motorku BMW so sajdkou,
ktorá bola vyzbrojená guľometom či
ostatných partizánov, ktorí mali originálne zbrane. O folklórnu časť programu sa postarali deti z Pucova a súbor
Srdiečko. Na podujatí už po štvrtýkrát
vystúpil aj divadelný súbor z Partizánskej Ľupče Lunetrdlo. Akciu spestrila
výstava fotografií a umeleckých prác
z workshopu Srnka a taktiež malý jarmok.
redakcia
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samospráva

NA KOLONÁDOVOM MOSTE PREDÁVAJÚ PRVÍ REMESELNÍCI
Mesto Dolný Kubín na základe rozhodnutia
mestského zastupiteľstva dáva do prenájmu dva stánky na Kolonádovom moste.
Za symbolický poplatok tu odteraz môžu
remeselníci, lokálni výrobcovia a producenti
predávať svoje výrobky.

Foto: redakcia

„Podarilo sa nám schváliť, aby
mestské stánky umiestnené na Kolonádovom moste mohli byť prenajímané aj
príležitostne, napríklad remeselníkom
či drobným pestovateľom na predaj ich
vlastných výrobkov, a to za symbolickú

cenu 5 eur na jeden deň,“ povedal Ján
Prílepok, primátor mesta. Podľa slov viceprimátora Matúša Lakoštíka je možné
tieto stánky prenajať formou denného
prenájmu po dobu maximálne piatich
po sebe nasledujúcich dní. V stánkoch sa
budú môcť predávať remeselné a handmade výrobky, prebytky z vlastnej úrody,
propagačné materiály, balené potravinové výrobky alebo iné tovary okrem hotových jedál určených na priamy konzum.
Záujemcovia sa so žiadosťou môžu
obrátiť na mestský úrad. „Záujemca
o prenájom stánkov požiada mestský
úrad prostredníctvom kancelárie TIK-u
o prenájom. Bude s ním spísaná nájomná zmluva a ak je stánok voľný, tak tam
môže ísť okamžite predávať. V obidvoch
stánkoch je k dispozícii elektrická zásuvka, na ktorú sa môžu predajcovia pripojiť a v prípade potreby je k dispozícii WC
v prevádzke nachádzajúcej sa v blízkosti
mosta,“ doplnil viceprimátor mesta.
Cez Kolonádový most prejde každý
deň mnoho obyvateľov aj návštevníkov

Dolného Kubína. Týmto krokom ho chce
mesto ešte viac zatraktívniť. „Stánky sú
roky nevyužívané a našim zámerom je,
aby ten priestor slúžil nielen na prechod
ponad rieku, ale aby sa tu ľudia zastavili,
pokochali sa výhľadom a možno zrealizovali aj nejaký nákup,“ dodal primátor.
Počas letných mesiacov sa na Kolonádovom moste stihli vystriedať už desiatky
remeselníkov. Tí okrem samotného predaja okoloidúcim radi predvedú aj proces
tvorby ich výrobkov.
redakcia

Foto: redakcia

ZAČALA SA NAJVÄČŠIA OPRAVA CESTY NA UL. ŠPORTOVCOV
Mesto Dolný Kubín v roku 2019 vyčlenilo na
opravu svojich ciest a chodníkov viac ako
600-tisíc eur. Počas celého roka tak prebiehajú celoplošné opravy miestnych komunikácií, väčšie opravy chodníkov, schodov
a výtlkov i rekonštrukcie komunikácií vrátane opravy podkladov.
Jednou z takých je aj rekonštrukcia
komunikácie na ulici Športovcov v dĺžke
315 metrov, ktorá z mestského rozpočtu odkrojila viac ako 200-tisíc eur. Jedná
sa o najväčšiu a najrozsiahlejšiu opravu mestskej komunikácie v tomto roku.
„Predmetom tejto opravy je odfrézovanie
jestvujúceho povrchu, ktorý je celoplošne rozrušený. Frézovať sa bude zhruba
šesť centimetrov. Následne bude položený nový živičný povrch v dvoch vrstvách.
Dohromady bude obnovený povrch
v hrúbke jedenásť centimetrov. Zároveň
sa vymenia obojstranne obrubníky v dĺžke 315 metrov a rekonštrukcia prebehne
v celej šírke komunikácie,“ vysvetlil Miroslav Kosmeľ, vedúci odboru dopravy,
miestneho hospodárstva a cestovného
ruchu MsÚ.
Samospráva každoročne investuje do opravy miestnych komunikácií

a chodníkov nemalé finančné prostriedky. Ambíciou mesta je preto popri bežných opravách vždy nejakú časť komunikácie opraviť celoplošne. „Nechceli
sme sa uspokojiť len s nejakou povrchovou úpravou, ktorá znova vydrží dva-tri
roky, ale chceme túto frekventovanú
cestu opraviť komplexne,“ objasnil Ján
Prílepok, primátor mesta. Cesta na ulici
Športovcov by tak mohla bez opráv vydržať najbližších 30 rokov. Celková výmera
zrekonštruovanej plochy bude až 5 000
metrov štvorcových. „Je to frekventovaná
cesta, ktorú využívajú nielen obyvatelia
Bysterca, ale v nemalej miere športovci
a návštevníci nášho mesta. Je to komunikácia k akvaparku, zimnému štadiónu či
k futbalovému štadiónu,“ dodal primátor.
Predmetom opráv bude aj obnova
dopravného značenia čiže opätovný nástrek vodorovného dopravného značenia na tejto komunikácii. „Počas rekonštrukcie budeme preto robiť dopravné
obmedzenia, o ktorých budeme širokú
verejnosť informovať prostredníctvom
internetovej stránky mesta a mestskej
televízie,“ doplnil Kosmeľ.
Na ulici Športovcov sa v auguste
s prácami začalo a na neďalekej Bystewww.infostudio.sk

reckej ulici robotníci práce práve dokončili. Tu sa realizovala oprava chodníka
pod historickou zvonicou v dĺžke 290
metrov, vrátane vstupov k bytovým domom. „Tento chodník bol celoplošne zrekonštruovaný. Vymenili sme jestvujúci
asfaltový povrch za nový živičný povrch.
Od bytoviek bol z jednej strany vymenený kompletne obrubník. V rámci tejto
rekonštrukcie sme upravili aj bezbariérovosť všetkých priechodov a ich napojení
na protiľahlý chodník na Bystereckej ulici,“ ozrejmil Kosmeľ.
„Snažíme sa postupne odstraňovať
bariéry pri prechodoch pre chodcov, ktoré robia problémy či už mamičkám s kočíkmi, ale aj ľuďom s hendikepom. Práve
v tejto lokalite sme v minulom roku dali
do poriadku historickú zvonicu i studňu.
Naším plánom je, aby túto širokú komunikáciu v budúcnosti mohli na bezpečný
pohyb používať okrem chodcov aj cyklisti, deti na bicykloch a podobne,“ konštatoval Prílepok. Samospráva má v pláne
do budúcna čiastočne využiť tento chodník aj ako cyklochodník pre obyvateľov
a návštevníkov mesta.
redakcia
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samospráva

MESTO POKRAČUJE V ROZDÁVANÍ NOVÝCH KOMPOSTÉROV
Dolnokubínska samospráva bude pokračovať v rozdávaní záhradných kompostérov aj
v mesiacoch september a október. Prevziať
si ich môžu bezplatne majitelia rodinných
domov so záhradou s trvalým pobytom
v meste Dolný Kubín v termínoch 24. a 25.
septembra, 1. až 3 októbra a 8. až 9. októbra na dolnokubínskych Technických službách. Nádoby s objemom 1050 litrov sú určené na likvidáciu trávy a iného biologicky
rozložiteľného odpadu.
„Plastový kompostér bezplatne
obdrží každá domácnosť, ktorej vlastník
podpíše s mestom protokol o odovzdaní
a prevzatí zariadenia. Taktiež každý občan dostane aj návod na správne kompostovanie, návod na zloženie kompostéra
a nálepku na označenie kompostér,“ priblížila Beáta Valeková, hlavná koordinátorka projektu s tým, že od výdajného
miesta si občania musia zabezpečiť vlastný odvoz.
Kompostér je uzatvárateľná plastová nádoba bez dna s prevzdušňovacími
otvormi, cez ktoré sa dá kompost vybe-

rať zo všetkých štyroch strán. Životnosť
kompostéra je 20 rokov. Kompostér sa
v demonte skladá z tela a dvoch vek,
hmotnosť je okolo 28 kilogramov.
Podľa návodu v ňom môžu ľudia
ukladať biologický odpad z domácností,
ako napríklad pokosenú trávu, lístie, nasekané konáre z krovín a stromov, zvyšky
ovocia, zeleniny a pod.
Obyvateľom, ktorí by sa chceli zdokonaliť v kompostovaní, je určený seminár s názvom Ako správne kompostovať,
ktorý sa uskutoční v utorok 17. septembra o 17.00 hodine v divadelnej sále MsKS
v Dolnom Kubíne. Pre prvých 200 účastníkov pripravili organizátori darček, ktorý
zabezpečí výrobu kvalitného kompostu.
Odovzdávanie kompostérov je
súčasťou projektu s názvom „Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním“,
ktorý je financovaný zo zdrojov EÚ, (Operačný program Kvalita životného prostredia), zo Štátneho rozpočtu a tiež zo zdrojov mesta Dolný Kubín.
Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

Kompostéry sa budú vydávať na
Technických službách v čase:
utorok 24. septembra 2019
od 12:00 do 15:00 hodiny
streda 25 . septembra 2019
od 13.00 do 16.30 hodiny
utorok 1. októbra 2019
od 12:00 do 15:00 hodiny
streda 2. októbra 2019
od 13.00 do 16.30 hodiny
štvrtok 3. októbra 2019
od 12:00 do 15:00 hodiny
utorok 8. októbra 2019
od 12:00 do 15:00 hodiny
Seminár Ako správne kompostovať:
17. septembra o 17.00 hodine
v divadelnej sále MsKS v D. Kubíne.

NA HLAVNOM CINTORÍNE PRIBUDLO KOLUMBÁRIUM
Na dolnokubínskom hlavnom cintoríne
v mestskej časti Malý Bysterec pribudla
v týchto dňoch nová urnová stena. Nachádza sa v nej 45 urnových schránok, do každej je možné uložiť štyri nádoby. Súčasťou
stavby je aj prístupový chodník, zastrešenie
pre pozostalých a podsvietenie.
Mesto zo svojho rozpočtu vyčlenilo
na urnovú stenu a s tým súvisiace práce 40-tisíc eur. Prvý modul zo šiestich
naprojektovaných objektov je súčasťou
projektu rozšírenia hrobových miest.
„Mesto sa rozhodlo zareagovať na rastúci
záujem obyvateľov na uchovávanie pozostatkov svojich príbuzných v schránkach
pred ukladaním do zeme. Výstavbou
kolumbária chceme zvýšiť kapacitu nových hrobových miest,“ povedal primátor
mesta Ján Prílepok s tým, že ľudia prejavili záujem o urnové steny aj na ostatných
cintorínoch, vrátane historického.
V prvej urnovej stene by sa mohlo
uložiť okolo 180 zosnulých. Nová urnová stena je jednopodlažná a má tri rady,
nachádza sa v juhozápadnej časti cintorína. Postavená je z betónu a oceľovej konštrukcie. „Aktuálne je k dispozícii

prvý modul urnovej steny, ďalších päť
je pripravených na realizáciu podľa požiadaviek občanov. Vytvorené schránky
sú v rozmere 60 na 90 centimetrov a sú
zakryté pohľadovým mramorom s okrasnými skrutkami. Vo vnútri je omietnutý
priestor a na doskách sa dajú vygravírovať mená zosnulých,“ vysvetlil Pavol Starek, vedúci odboru výstavby a životného
prostredia MsÚ. Podľa slov Petra Kiliana
z kancelárie správy cintorínov Technických služieb je zo strany občanov o uloženie pozostatkov svojich príbuzných
v urnovej stene veľký záujem.
Hrobové miesto pre uloženie do
urny do novovybudovanej urnovej steny je možné vybaviť každý pracovný deň
od 7:30 do 15:30 hod. v kancelárii správy
cintorínov v dome smútku na novom cintoríne v mestskej časti Malý Bysterec. Urnovú stenu by mali odovzdať do užívania
v priebehu najbližších mesiacov.
Radnica sa na cintoríne z dôvodu
plánovanej rekonštrukcie domu smútku
usiluje aj o zvýšenie klasických hrobových
miest a rozšírenie cintorína severným
a západným smerom. Mení sa infraštruktúra, rekonštrukciou prešla prístupová
www.dolnykubin.sk

cesta a vznikajú nové parkovacie miesta.
„V prvej etape sme okrem urnovej steny
zrealizovali aj priemyselný vstup do hornej časti rozširujúceho sa cintorína spolu
so skladom náradia pre pracovníkov, ktorí vykopávajú hroby do zeme. Pripravili
sme tiež chodníky k hrobovým miestam
a komunikácie, ktoré budú pokračovať
pri ďalšom rozširovaní cintorína,“ ozrejmil
Starek.
Poslanci na svojom júnovom zasadnutí schválili aj nový prevádzkový
poriadok pohrebísk mesta. V ňom sa
aktualizovali prevádzkové hodiny kancelárie správy cintorínov, ktorá bude otvorená v pracovné dni od 7:30 do 15:30
hod. Tiež sa opravili poplatky za hrobové
a urnové miesta. „Podľa nového všeobecného záväzného nariadenia platného od
1. augusta 2019 budú všetky cintoríny
v správe mesta otvorené pre návštevníkov bez obmedzení. Aj týmto krokom
sme vyhoveli požiadavkám obyvateľov,
ktorým nevyhovovalo uzamkýnanie historického cintorína,“ doplnil Kilian. Všetkých osem cintorínov tak bude pre verejnosť otvorených nepretržite.
redakcia
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školstvo

DO DOLNOKUBÍNSKYCH ŠKÔL NASTÚPILO VIAC AKO TRITISÍC DETÍ
Po dvojmesačnom oddychu a dňoch
plných letných zážitkov sa v pondelok
2. septembra vrátilo do všetkých základných
a materských škôl v Dolnom Kubíne viac ako
3 000 detí. Prvý deň v novom školskom roku
2019/2020 otvorilo svoje brány deväť materských a šesť základných škôl.
Tento rok po prvýkrát brány základných škôl prekročilo spolu 320 prváčikov a 220 detí nastúpilo do materských
škôl v meste. Do Cirkevnej spojenej školy
nastúpilo do prvého ročníka 40 žiakov
a 15 žiakov do Súkromnej základnej školy
Jánoš. V materských a základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín sa v prvý deň školského vyučovania posadilo do školských lavíc viac ako
2500 detí, čo je v porovnaní s minulým
školským rokom približne rovnaký počet.
„Aktuálnou novinkou v ZŠ Janka
Matúšku je nový predmet – Fenomény
sveta v rámci vlastného školského vzdelávacieho programu. V tomto školskom
roku budeme tiež v našom meste realizovať projekt piatich odborných učební

Foto: redakcia

v ZŠ Janka Matúšku, v ZŠ Martina Kukučína a v ZŠ Petra Škrabáka, ktoré spočívajú
vo vybudovaní odborných učební a ich
praktickom využití vo vyučovaní. Taktiež
je novinkou to, že v dolnokubínskych materských školách sa bude v spolupráci
s Červeným krížom, Územným spolkom
Orava realizovať projekt Evička nám

ochorela, kde sa deti hravou formou dozvedia, ako podať prvú pomoc,“ ozrejmil
Michal Švento, vedúci odboru školstva
MsÚ.
Začiatkom septembra nastúpilo do
deviatich materských škôl okolo 730 detí.
Samospráva tak bola tento rok schopná
prijať do materských škôl všetky deti,
ktorých rodičia prejavili o vzdelávanie záujem. Podľa slov Šventa je niekedy problém len s tým, že školy nevedia vyhovieť
rodičom v prijatí dieťaťa v konkrétnej materskej škole, lebo niektoré sú vyťaženejšie viac, iné menej. Vedia však vždy ponúknuť inú, kapacitne voľnejšiu mestskú
alebo neštátnu materskú školu.
Najviac žiakov sa momentálne vzdeláva na ZŠ Janka Matúšku (705 žiakov),
do ktorej nastúpilo aj najviac prvákov
(88 detí), za ňou nasleduje ZŠ Martina
Kukučína so 640 žiakmi a trojicu uzatvára ZŠ Petra Škrabáka so 430 žiakmi.
V štyroch základných školách zriadených
mestom sa bude tento rok vzdelávať
2 300 detí.
Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

DETI PRIŠLI PO PRÁZDNINÁCH DO MODERNÝCH ŠKÔLOK
Zatiaľ čo si deti naplno užívali dva mesiace
prázdnin, prešli rekonštrukciou a výraznejšou opravou dve dolnokubínske materské
školy. Najväčšia rekonštrukcia sa týkala MŠ
Na Sihoti, kde zateplili hospodársku budovu
a celú strechu. Celkovou opravou elektroinštalácie prešla aj MŠ na Námestí slobody.
Radnica v rozpočte mesta na tieto práce vyčlenila viac ako 175-tisíc eur.
„Vedeniu mesta a poslancom záleží na kvalite našich základných a materských škôl. Budeme sa preto aj v budúcich rokoch snažiť udržať trend investícií
do modernizácií a rekonštrukcií v našich
budovách, aby sme vytvorili priaznivé prostredie nielen pre našich žiakov
a študentov, ale aj pre pedagogických
a nepedagogických pracovníkov,“ povedal Ján Prílepok, primátor mesta.
Samospráva pôvodne na tieto
práce žiadala o dotáciu 200-tisíc eur
z Európskej únie. Nakoľko žiadosť nebola úspešná, mesto sa rozhodlo realizovať
rekonštrukciu v dvoch etapách za vlastné zdroje. V rozpočte mesta bolo minulý
rok na zníženie energetickej náročnosti
materskej školy vyčlenených 80-tisíc eur,

za ktoré vymenili kúrenie. „Tento rok realizujeme druhú etapu projektu zníženie
energetickej náročnosti budov MŠ Na
Sihoti za 120-tisíc eur. Minulý rok sme
zateplili hlavnú budovu a komplexne vyregulovali a vymenili kúrenie,“ vysvetlil
Michal Švento, vedúci odboru školstva
MsÚ.
Energetický audit, ktorý si dalo vypracovať mesto, poukázal na potrebu
zateplenia strechy školy. „Najväčšie úniky tepla sú práve cez strechu, ktorá síce
bola minulé roky opravená, ale nebola
zateplená. To znamená, že vôbec nezodpovedala energetickým úsporám, ktoré
sú v súčasnej dobe požadované,“ ozrejmil Švento. Práce na škôlke začali začiatkom júna a skončili sa na konci mesiaca
august. Zo siedmich materských škôl,
ktorých zriaďovateľom je mesto Dolný
Kubín, bude MŠ Na Sihoti komplexne zrekonštruovaná ako prvá.
Ku koncu augusta sa skončila aj
rekonštrukcia v MŠ na Námestí slobody,
kde bola už dlhšiu dobu potrebná celková oprava elektroinštalácie. „Minulý
rok sme vyčlenili finančné prostriedky
na projektovú dokumentáciu, aby sme
www.infostudio.sk

Foto: Peter Ilčišin

počas letných prázdnin mohli pristúpiť
k samotnej realizácii kompletnej opravy
elektroinštalácie,“ konštatoval Švento.
Robotníci počas dvoch mesiacov vymenili všetky silové rozvody a osadili nové
moderné svietidlá. Podľa slov Šventa sa
v súlade s novými požiadavkami robia aj
nové rozvody internetu. „Po týchto prácach je škôlka po všetkých stránkach
moderne zabezpečená. Celková výška
investície je okolo 55-tisíc eur,“ doplnil
s tým, že mesto ešte v tomto roku plánuje
materskú školu aj kompletne vymaľovať.
Martin Buzna, mesto Dolný Kubín
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NAJSTARŠIA KŇAŽANKA: ĽUDIA VYMÝŠĽAJÚ RÔZNE SPÔSOBY,
AKO SI UDRŽAŤ VEČNÝ ŽIVOT, AŽ HO ZABÚDAJÚ SAMI ŽIŤ
Pani Mária Bartošová, za slobodna Macáková, už 94 rokov zdobí tento svet svojou
prítomnosťou. Bola by veľká škoda nachvíľu
si nesadnúť a nespýtať sa pár otázok, tak
výnimočnej osoby, ktorá počas života nazbierala z nás azda najviac skúseností.
Pani Mária sa narodila v roku 1925
v Jelšave pri Kňažej, ako najstaršia z deviatich detí. Detstvo mala veľmi netradičné oproti ostatným deťom, keďže sa už
ako malá musela starať o mladších súrodencov a domáci statok. „Doma som
sa s mamou trápila, deti sme dávali do
poriadku i do školy som chodila, vtedy to
bolo veľmi ďaleko,“ spomína Mária Bartošová. Tá navštevovala Základnú školu
v Kňažej, ktorá mala osem ročníkov. Tí
šikovnejší pokračovali v štúdiu v Dolnom
Kubíne v „mešťanke“ ďalšie tri roky. „Sedávali sme prváci vpredu, tí straší ôsmaci vzadu. Pani učiteľka nás vyhnala do
pitvora, kde boli zavesenie tabuľky, jeden
musel písmená poznávať a druhým dala
prácu. Tak sa to striedalo,“ dodáva. Väčšina žiakov sa po škole musela uskromniť
a tvrdo pracovať, pretože si nemohli dovoliť utrácať peniaze na drahé knižky.
Rodina Macákovcov mala jednu
izbu, kde sa spávalo a s pribúdajúcim
počtom členov rodiny sa nocovalo aj
v kuchyni. Keď mala pani Mária dvanásť
rokov, otec vycestoval za prácou do Ameriky, keďže tu nebolo veľa možností a bola
veľká bieda. O to viac povinností padlo na
mamu a najstaršiu dcéru Máriu. Po štúdiu v tej dobe už mladých ľudí čakala práca, čo neminulo ani ju. Ako štrnásťročná
začala v Širokej v hospodárstve s prácami, ktoré pomohli živiť rodinu. „Pomáhala
som hrabať i presekávať i burgyňu robiť
a hocčo, čo nás poslali robiť. Zarobilo sa
päť korún a to muselo stačiť. Strava veľmi obživná nebola, niečo suché a dačo
k tomu,“ spomína najstaršia Kňažanka.
Neskôr prispela vlastnými silami na Racibori, kde sadila smrečky, siala a plela.
O pár rokov na to dostala miesto v potravinárskom podniku. „Tam sme plnili pálenku do fliaš, zametali, upratovali
a kadečo ako mladé dievčatá,“ dopĺňa.
Keď pani Mária dovŕšila 23 rokov,
vstúpila do stavu manželského. Keďže
pán Bartoš bol hrdý Kňažan, usadili sa
uňho. „Poznali sme sa už od školy a aj
na muzike sme sa vídali. Mal dom, tak
som prišla k nemu z Jelšavy. Ale prv som
chodila aj s tým, aj s tým, aj sme sa ne-

chali. No nevychodilo to, lebo keď si aj
chodil, nemal si kde bývať. Vtedy toľko
bytov nebolo. Reku sa mi jeden aj núkal
z Mokrade, že je jediný,“ zasmiala sa pani
Bartošová. Tá neprerušila rodinnú tradíciu a taktiež jej Pán Boh požehnal deväť
krásnych detí. Mala domov, rodinu a nádeje na nový život, keď ju v tom postretlo
nešťastie. Už to je 32 rokov, čo jej manžel
podľahol ťažkej chorobe, embólii pľúc.
Opustil ju skoro, no ostala mu verná až
doteraz a neustále mu posiela modlitby.
„Kňažiu som vždy mala rada. Bola som aj
rada, že som sa dostala bližšie ku škole,
kostolu, obchodu a už sme sa nemuseli
tak ponáhľať. Hodín a rádia nebolo, nevedel si, či ideš presne. Iba keď sme videli
ľudí na moste ísť, sme vedeli, že dobre
ideme,“ spomína.

Foto: Barbora Batunová

Hrdá Kňažanka sa vyjadrila aj k receptu na dlhovekosť: „Ja žiadny nemám.
Stravovala som sa ako každý iný, ničoho
viacej, ničoho menej. Len striedmo. Ľudia sa snažia vymyslieť rôzne spôsoby,
ako si udržať večný život, až ho zabúdajú
sami žiť.“ Ešte za starého režimu cestovanie nemalo takú voľnú ruku ako dnes.
Prvoradá bola rodina a práca. Aj keď vás
lákalo vidieť svet, boli ste obmedzení
vtedajšou politickou situáciou. „Nemci
mali oči všade a v noci hrozila návšteva
partizánov. Pamätám si, ako nás pani učiteľka naverbovala do Kraľovian, kde mal
prejsť prezident Masaryk vlakom. To bolo
najďalej, kde som vtedy bola. Otec mi
dal vtedy šesť korún. Ale čo, vlak prešiel
a to bolo všetko,“ vtipne poznamenala.
„O pár rokov neskôr som ale mala možnosť vycestovať do Ameriky, kde som
www.dolnykubin.sk

videla tunajší život. Fascinovali ma prvé
plasty, neodolala som a pár tašiek vzala
aj domov. Dnes je ich tu nad hlavu,“ vysvetľuje.
Keď sa pani Mária pozerá spätne
do minulosti, za najťažšie považuje tvrdú
prácu. Podľa jej slov vtedy pracoval každý, kto mal zdravé ruky a nohy. „Vyrábali
sme si vlastné plátno, z ktorého sme šili
uteráky a iné veci. Zo starých handier
sme si zhotovili zase koberce. Doma sme
chovali kravičku, z čoho bol tiež úžitok.
Bolo i masla i mlieka aj tvarohu. Všetko
sa to tak využívalo. S tým sme sa živili,“
spomína.
Okrem práce sa vedeli ľudia aj zabávať. Mladí radi chodili po večierni tancovať, ba si aj niečo zanôtili. „V nedeľu sme
zvykli ísť do kostola. Vtedy bol iba jeden
kostol, takže dievčatá sme kľačali vpredu, staršie ženy sedeli v laviciach, pretože prišli ľudia z Medzibrodia, zo Bzín,
z Mokrade a ešte samozrejme Kňažanci.
Prv mal pán farár hodinu kázeň a hodinu omšu, tak sa to zdržalo do dvanástej.
Potom sme sa išli prejsť, pospievali alebo
mládenci zahrali na harmonike,“ rozpráva
pani Mária. Podľa nej vtedajší ľudia aj napriek nedostatku informácií zo sveta pociťovali politický nátlak a obmedzenosť.
Komunizmus ovplyvnil mnoho životov
zapríčinením násilia a neľudskosti. Pani
Mária bola toho svedkom. „Brali nám
kňazov, ktorých sme si bránili a strážili.
Ale aj tak sme nič nezmohli. Stalin umrel
a mysleli sme, že bude lepšie, ale prišlo
ešte tvrdšie. Hranice uzavreli, takže sme
zo päť rokov nemali správy o otcovi. Neskôr prechádzal cez Jelšavu front, tak
nám prišli vojaci oznámiť, že sa hranice
opäť otvoria,“ dopĺňa.
Pani Mária Bartošová si prežila neľahký život, ako väčšina dnes už starších
ľudí. Je vzorom mnohých kňažanských
obyvateľov najmä kvôli svojej skromnosti a obetavosti. Napriek náročným
podmienkam mala neustále na prvom
mieste Boha a rodinu. Nikdy nezabudla
na pravé hodnoty ako je láska, rodina
a viera. Nestrácala nádej ani v najhorších
chvíľach, ticho trpela a snažila sa budovať
lepší život najmä pre svoje deti. Na záver
dodáva: „Mladým ľuďom prajem, aby sa
pridŕžali Boha, poslúchali rodičov a aby
z nich vyrastali dobrí ľudia, prajní, láskaví,
lebo to je nadovšetko.“
Alica Batunová,
autorka je študentkou gymnázia
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MHK NASTÚPIL
V NOVEJ SEZÓNE
S NOVOU IDENTITOU
Minulý rok došlo k viacerým zmenám
v organizačnej štruktúre klubu a prišli
noví sponzori. Pod značkou MHK Dolný
Kubín tak budú pôsobiť všetky vekové kategórie a odteraz už aj muži.

„Chceli sme pod jedným klubom
zjednotiť deti a aj mužov, aby sa to ľuďom neplietlo. Rovnako aj sponzori,
ktorí stoja za nami, sa rozhodli, že podporia druhú hokejovú ligu a bude to
pod Kubínskymi medveďmi,“ povedal
riaditeľ hokejového klubu MHK Dolný
Kubín Miroslav Dráb.
V stanovisku MŠK Hviezda Dolný
Kubín, ktorý donedávna zastrešoval
mužov, sa uvádza, že umožňujú všetkým hráčom, aby bez ďalších nárokov
mohli ďalej účinkovať v družstve MHK
Dolný Kubín. V minulosti sa o tom, či
z daného mesta bude prijatý do súťaže
aj druhý účastník z toho istého mesta
rozhodovalo hlasovaním medzi zástupcami klubov 2. ligy. Teraz tomu tak
nebolo a následne vzniknutá situácia
nebola podľa predstaviteľov Hviezdy
priaznivá ani prospešná. „Naším záujmom je, aby sa hokej v meste naďalej
rozvíjal, aby sme svojou činnosťou prispievali k jeho napredovaniu a neboli
brzdou, a tak sme pristúpili k rozhodnutiu o neúčasti nášho mužstva v 2. hokejovej lige,“ napísal v stanovisku prezident MŠK Hviezda Milan Kurnota.
Po desiatich rokoch Kubínske
medvede zmenili aj svoje logo. To
vznikalo postupne, od fotografie medveďa, cez kresbu ceruzou, ktorá bola
zjednodušovaná, až po výslednú grafickú podobu. Dresy s novým logom
ako prví oblečú hráči A mužstva, následne aj ostatné mládežnícke kategórie. MHK sa tiež podarilo získať finančné prostriedky na rekonštrukciu troch
hráčskych šatní.
redakcia

KRÁĽ A KRÁĽOVNÁ SEVERU SÚ UŽ ZNÁMI
Tretí ročník silovo-vytrvalostnej súťaže
King of the North preveril fyzické zdatnosti a komplexnosť tých najväčších silákov.
V sobotu 24. augusta sa o kráľa a kráľovnú
severu pobilo 56 súťažiacich z troch krajín.
Doposiaľ najväčší workoutový súboj, aký bol kedy na Slovensku, navštívilo
viac ako 1000 ľudí. „S účasťou sme veľmi
spokojní. Prišli ľudia z celého Slovenska,
Česka a aj Poliaci. Tento rok súťažilo deväť žien a ostatní boli muži, ktorých sme
rozdelili do troch váhových kategórií,“ povedal organizátor podujatia Juraj Fačko.
Súťaž King of the North spočívala v striktnom kalistenickom prevedení cvikov ako
zhyby, kľuky, kľuky na bradlách či drepy.
Okrem výkonov atlétov boli ťahákom
podujatia aj exhibície poroty a pozvaných
hostí zo Slovenska aj zahraničia.

Celou akciou prítomných moderátorsky sprevádzal Jakub „Zitron“ Ťapák
spolu s dj-kou z Dolného Kubína s umeleckým menom DJ Dara Rich. Súčasťou podujatia bol aj bohatý sprievodný
program ako tombola, detská workoutová zóna či vôbec prvý dolnokubínsky
streetfood. V siedmich stánkoch si návštevníci mohli vybrať spomedzi klasických a aj menej tradičných jedál. Popri
hamburgeroch, hot-dogoch a wafliach
boli v ponuke tiež výrobky z rastlinného
mlieka a sushi.
Aj tohtoročný King of the North mal
benefičný rozmer. Vyzbierané dobrovoľné vstupné organizátori venujú imobilným deťom z občianskeho združenia
Tobias.
redakcia

Foto: Juraj Bednárik

MICHAL PŇAČEK VÍŤAZOM TRILÓGIE
SLOVAK XTREME TRIATLON
Posledný augustový víkend dosiahol Michal
Pňaček, člen Cykloklubu Dolný Kubín, vynikajúci úspech, keď na jednom z najťažších
triatlonov na svete Jánošík Slovak Xtreme
Triatlone obsadil vynikajúce druhé miesto
časom 13:59:24 a v súčte bodov sa tak stal
celkovým víťazom tejto trilógie.
Súčasťou triatlonovej trilógie sú
tri jedinečné podujatia: Goralman, Oravaman a Jánošík Slovak Xtreme Triatlon.
O náročnosti podujatia Jánošík svedčí
skutočnosť, že účastníci absolvovali plávanie v Oravskej priehrade - 3,8 km, jazdu
na bicykli 180 km a horský beh 42,2 km,
všetko s celkovým prevýšením 5 600 m.
Dovedna podujatie dokončilo 62 pretekárov z 22 krajín. „Dlhoročný sen sa stal
skutočnosťou. Vyhrať niečo tak veľké, ťažké a šialené. Stal som sa víťazom trilógie
www.infostudio.sk

Foto: Jánošík SXT

a skončil na 2. mieste na Jánošík Slovak
Xtreme Triatlone ako prvý Slovák. Vďačím
za to hlavne svojej manželke, ktorá mi
bola neskutočnou oporou, svojim deťom,
môjmu otcovi - obrovskému fanúšikovi
a mojim najlepším kamarátom, a tiež
všetkým, čo ma podporovali,“ dodal
šťastný víťaz trilógie Michal Pňaček.
Štefan Belvončík
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ŠPORTOM PRISPELI NA DOBRÚ VEC
Prispieť svojou účasťou na dobrý úmysel
a urobiť niečo pre svoje zdravie a kondíciu
prišlo v piatok 6. septembra viac ako 200 registrovaných účastníkov na športovo-charitatívne podujatie s názvom Benefičné angličáky.

Foto: redakcia

Jeho už piaty ročník sa uskutočnil
v Základnej škole Janka Matušku v Dolnom Kubíne. Účastníkom sa za jednu
hodinu podarilo urobiť 53 749 opakovaní cviku nazývaného angličák, v ktorom
ide o dynamické spojenie drepu, kľuku a
výskoku. Počas charitatívnej akcie sa tak
podarilo vytrvalcom vyzbierať 3 010 eur
pre Mariána Trnovca, ktorý pred rokom
pádom z výšky utrpel ťažký úraz, pri ktorom si rozmliaždil štvrtý a piaty krčný stavec, čo ho následne pripravilo o možnosť
hýbať všetkými končatinami
„Hlavná myšlienka podujatia tkvie
v tom, že zúčastnení svojou vlastnou
športovou aktivitou prispievajú na dobrú
vec. To znamená, že koľko angličákov dohromady urobili, toľko centov prostredníctvom našich sponzorov, ktorí finančne
zastrešujú akciu, sme venovali dopredu
vybranej osobe so zdravotným znevýhodnením,“ informoval organizátor akcie
Andrej Belvončík.
Organizátori sa o Mariánovi dozvedeli z rehabilitačného oddelenia dolnokubínskej nemocnice. „Mariánov stav
sa môže zlepšiť, dôležitá je však odborná starostlivosť a rehabilitácia, ktorá je
ale finančne veľmi náročná, preto sme
sa rozhodli venovať výťažok z akcie práve Mariánovi. Aspoň malou mierou tak
prispejeme ku skvalitneniu jeho života,“
upresnil Belvončík.
Vyzbieraný výťažok z prvých dvoch
ročníkov akcie Benefičné angličáky pu-

toval na rehabilitačné oddelenie v Nemocnici s poliklinikou v Dolnom Kubíne.
Nasledujúce ročníky zmenili organizátori
filozofiu a rozhodli sa pre adresnú pomoc
konkrétnym ľuďom. Tento rok si vybrali
23-ročného Mariána z Kňažej. „Som veľmi
vďačný všetkým ľuďom, ktorí sa zúčastnili
dnešnej akcie. Ďakujem hlavne priateľke
a kamarátom. Bolo to pre mňa veľké prekvapenie od chalanov, že si vybrali práve
mňa. Peniaze využijem na rehabilitáciu
a na rôzne pomôcky, ktoré mi pomôžu
zlepšiť môj zdravotný stav,“ povedal po
akcii Marián Trnovec.
Skvelú myšlienku podujatia prišli
podporiť ľudia z celého Slovenska, keďže
akcia má veľký ohlas. Medzi účastníkmi
charitatívnej akcie sa objavil napríklad
aj Peter Žiška, ktorý skončil v roku 2013
tretí na Sparťan Race. „Je to dosť náročný cvik, nakoľko zapájate úplne celé telo.
Sme preto veľmi radi, že sa tu zišlo toľko ľudí, ktorí robia niečo pre seba a tým
pomáhajú aj druhým, ktorí nemajú tú
možnosť,“ pripomenul spoluorganizátor
Matej Hricko.

Foto: redakcia

Podujatie malo okrem benefičného zamerania aj športový charakter. Zúčastnení sa totiž mohli zapojiť do súťaže
o najväčší počet angličákov za jednu
hodinu v kategórii muži, ženy a deti do
12 rokov. Spomedzi mužov sa stal víťazom
Peter Maslo, ktorý urobil 644 angličákov. U žien dominovala Monika Fainová so 638 angličákmi a u detí do 12 rokov zas Jakub Hucko so 740 angličákmi.
Organizátor podujatia je tréningové centrum Maximus Gym v Dolnom Kubíne.

MS V ŤAŽKOM
PÄŤBOJI A V HODE
BREMENOM
V sobotu 24. augusta sa na domácej
pôde konali Majstrovstvá Slovenska
veteránov v ťažkom päťboji a v hode
bremenom 2019. Medzi pretekármi zo
Zvolena, Banskej Bystrice, Košíc či Bratislavy sa nestratili domáci zástupcovia
TJ Orava Dolný Kubín, ktorí získali všetky
najcennejšie kovy.
„Boli tu disciplíny ako hod kladivom, vrh guľou, hod diskom, hod oštepom a zlatý klinec programu bol hod
bremenom. Často pripravujeme aj
vložené preteky pre mládež. Takže aj
dnes tu máme mladších žiakov, mladšie žiačky, starších žiakov, staršie žiačky, dorastencov i juniorov,“ vysvetlil
Jaroslav Lupák, predseda TJ Orava DK.
Domáci tím reprezentovalo
10 športovcov. Celkovo sa na štarte
predstavilo 24 pretekárov v mužských
i ženských kategóriách a medzi nimi aj
viaceré významné mená slovenskej atletiky. „Na prvý pohľad sa to zdá veľmi
málo, ale keď zvážime, že vo svete nie
je viac ako 100 ťažkých päťbojárov, tak
si myslím, že to je veľmi početná účasť.
Päťboj je záludný v tom, že nemôže byť
dobrý len v jednej disciplíne. Výkony
sú obodované podľa atletických tabuliek, takže v každej disciplíne by mal
byť pretekár vyrovnaný. Vo svete nás
je preto tak málo,“ konštatoval Lupák.
V kategórii mužov si v ťažkom
päťboji vybojoval zlatú medailu pretekár TJ Orava Dolný Kubín Peter
Sládek. Jozef Osadský skončil druhý.
Medzi ženami rovnako zvíťazila domáca Katarína Marettová. Aj v hode bremenom obsadili prvé miesta domáci
Jozef Osadský a Katarína Marettová.
O ďalšie dolnokubínske zlaté medaily
v ťažkom päťboji sa postarali Simona
Kereškényová v kategórii dorasteniek,
Petra Škulcová v kategórii mladších
žiačok a Juraj Lešňovský v kategórii
mladších žiakov. Adrián Pauer získal
striebornú medailu.
Majstrovstvá sveta a majstrovstvá Európy sa v tejto disciplíne uskutočňujú každé dva roky. Na Slovensku
sa ťažký päťboj organizuje len v Dolnom Kubíne.
redakcia

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín
www.dolnykubin.sk
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AKTÍVNY ŽIVOT SENIOROV S VNUKMI V DENNOM CENTRE
Na Slovensku všetci prežívame letné obdobie. V našich severných končinách na Orave
máme rok čo rok stále teplejšie podnebie.
Ktosi zo starších ľudí povedal, že pomaly
tu bude ako v Afrike. V podstate je to dobrá správa, pretože teplo a slnko máme radi
všetci. A cez školské prázdniny to platí dvojnásobne.
Od začiatku júla prišlo dovolenkové
obdobie a s ním aj cestovanie do všetkých kútov nášho krásneho Slovenska,
ba aj do všetkých končín sveta. K nám
do Dolného Kubína ku svojim starým
rodičom pricestovalo veľa vnúčat z Bratislavy, zo Šamorína, z Banskej Bystrice,
z Košíc ale aj z Čiech, Anglicka či Francúzska. Starí rodičia tužiaci po svojich
vnukoch, dopredu im pripravovali rôzne
programy a výlety do blízkeho okolia.
V čase moderných technológií a hektického spôsobu života sa to mladšej generácii plánuje ťažko. Deti majú málo pohybu,
väčšinu času trávia pri virtuálnych hrách.
Ale naše vynaliezavé babičky a dedkovia

ponúkli svojim ratolestiam zaujímavú
alternatívu - návštevu Denného centra
v Dolnom Kubíne.

Foto: Marína Gruchalaková

V tomto zariadení sociálnych služieb si každý záujemca môže nájsť pre
seba a svoje vnúčatá vhodnú aktivitu.
Starí rodičia s vnúčatami navštevovali
DC počas prázdnin a našli tam veľa zaujímavého. Mali možnosť prezrieť si ľudovú izbu starých materí, v ktorej našli veľa

starodávnych predmetov. Spolu si mohli
zasúťažiť a zahrať stolný tenis, precvičiť
svoje svalstvo a pohybové ústrojenstvo
v minitelocvični na bežiacom páse, na
stepperi, na cyklotrenažéri a zvládnuť aj
gymnastickú loptu. Všetko to prežívali
hravou a veselou formou.
Niektorí trávili čas v krásnej
a priestrannej záhrade denného centra
a zahrali si loptové hry. V záhrade s ovocnými stromami mali možnosť posedieť si
v tieni na lavičke, nazbierať si voňavé jabĺčka jakubky, ríbezle, sladké žlté egreše, ale
aj šťavnaté marhule, ktoré vlastnoručne
nazbierali aj pre iných návštevníkov denného centra. Spoločne a aktívne strávený
čas starých rodičov s vnúčatami je veľmi
dobrá a dôležitá investícia do budovania
vzájomných vzťahov v rodine. Detičky počas týchto aktivít zabudli na sociálne siete
a mobily im poslúžili na fotenie a ukladanie krásnych prázdninových okamihov do
pamäte. Na tieto chvíle určite nikdy nezabudnú.
Marína Gruchaláková, DCDK

POZNÁVACÍ ZÁJAZD SENIOROV S VNUKMI Z DC KŇAŽIA
Denné centrum mesta Dolný Kubín so seniormi z mestskej časti Kňažia a Mokraď
v rámci aktivít „Spoznávame svoju krajinu a svoj región“ spoločne zorganizovali
23. júla poznávaci zájazd do Oravskej Lesnej a navštívili Oravskú lesnú železnicu. Naši
seniori z denného centra využili príležitosť
letných prázdnin a pozvali na tento poznávací zájazd aj svojich vnukov.
Možno že by niekto touto ponukou pohrdol, ale naši obyvatelia ju prijali
s nadšením. Náš zámer bol jasný, poznávanie histórie hornej Oravy a smer lesná
železnica Tanečník. Počas jazdy autobusom sme sledovali priľahlé dedinky a snažili sa zapamätať názvy obci, veď niektorí
z nás vôbec neboli v týchto končinách.
Aj keď počasie nebolo slnečné, sychravý
dáždik nebol na prekážku našej výbornej
nálade a príležitosti na radostný spev ľudových piesní. Starí aj mladí, všetci sme
sa tešili na spoločné dobrodružstvo.
Podľa časového harmonogramu
sme v predstihu prišli na stanicu Tanečník na jazdu vláčikom - motoráčikom.
Mali sme priestor na obhliadku tejto zaujímavej vysokohorskej scenérie. Uvideli
sme ľudskú snahu a starostlivosť o zveľa-

denie prostredia, do ktorého turisti radi
prichádzajú v každom ročnom období
a z rôznych kútov zeme. Po obhliadke
sme si zakúpili lístky, pamätné suveníry
ručnej výroby a sprievodkyňa nás píšťalkou pozvala nastúpiť na vláčik. Jazda trvala len 20 minút, ale zažili sme ozajstné
rozprávkové dobrodružstvo.
Na vysokých jedliach a smrekoch
nás čakali zavesené a ručne vyrobené rozprávkové bytosti. Všetci účastníci boli uchvátení nápadmi kreatívnych
ľudí uprostred nádhernej prírody. Na
konečnej zastávke sme mali príležitosť
vystúpiť a urobiť obhliadku starodávnej
drevenice, v ktorej sa nachádzali autentické veci, oblečenie, nábytok, kuchynské
a hospodárske náradie našich oravských
predkov. Dôležité je, že naši vnuci mali
možnosť uvidieť na vlastné oči, ako žili ľudia pred 100 rokmi v tejto hornej oblasti
Oravy. Po obhliadke tohto nádherného
prostredia sme navštívili vysokohorský
penzión Kohútik, kde sme mali zabezpečený kotlíkový guľáš. Veď s láskou uvarený guľáš nebýva zlý a každý si prišiel na
svoje.
V najväčšej, podľa počtu obyvateľov
a hádam aj krásnych domov, hornooravwww.infostudio.sk

skej dedine Zákamenné sme navštívili na
konci obce zvláštne ihrisko, ktoré bolo
plné drevených výtvorov a rozprávkových
bytostí. Boli sme unesení prácou šikovných ľudských rúk našich krajanov, ktorá
je často nedocenená. Na ihrisku sme si
mohli zahrať futbal, zabehať si, „kolotočovať sa“, dokonca tu bola možnosť na
špeciálnom ohnisku opiecť si i klobásky.
Objavili sme výborné a nádherné prostredie pre voľný čas s rodinou. Naša túžba
bola navštíviť hrob spišského biskupa Jána
Vojtaššáka, ktorému sme venovali tichú
modlitbu a prosili sme za jeho blahorečenie. Sme hrdí na svojich krajanov z hornej
Oravy – rodiska mnohých talentovaných
dejateľov, čo preslávili Slovensko.
Spokojní a pookriatí účastníci zájazdu naplnení fyzickou a duchovnou
krásou, s dobrými zážitkami a s úsmevom
na tvári sa vrátili domov. Sme vďační Dennému centru mesta Dolný Kubín a samospráve za spoločne zorganizovaný zájazd,
bezpečnú jazdu a za dobroprajnú atmosféru všetkých zúčastnených. Rozlúčili
sme sa s túžbou opäť spoznávať náš kraj
a región niekedy nabudúce. Ďakujeme za
život.
Vlasta Dúhová, DCDK
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inzercia
14. festivalová prehliadka VIDMO – Hory a mesto
Dolný Kubín 2019

V dňoch 10.-12.októbra 2019 sa v Mestskom kultúrnom
stredisku Dolný Kubín opäť stretneme na 14. festivalovej
prehliadke VIDMO – Hory a mesto Dolný Kubín 2019.
Tohtoročným hosťom bude český alpinista svetového formátu
Marek (Mára) Holeček s multimediálnou prezentáciou:
„UFO Maara – Life, Maara – UFO Life“.

Slávnostná akadémia Gymnázia P. O. Hviezdoslava
pri príležitosti 100. výročia jeho otvorenia
Pozývame všetkých absolventov a priateľov školy
i záujemcov o štúdium na slávnostnú akadémiu
pri príležitosti 100. výročia gymnázia,
ktorá sa uskutoční 27. septembra 2019
o 18:00 hod., v Mestskom kultúrnom stredisku.
Ste srdečne vítaní.

www.dolnykubin.sk
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