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Už niekoľko týždňov prebiehajú
rekonštrukčné práce na oprave
strechy mestskej nájomnej bytovky na Ulici
Ľudovíta Štúra. Na dvadsiatich dvoch strešných vikieroch bol poškodený strešný plášť
a zatekalo do podkrovných bytov.

číslo 10

mesačník

02

V priebehu októbra – Mesiaca úcty
k starším mesto každoročne oceňuje dobrovoľníkov z radov seniorov. Tento rok
za svoju dlhoročnú obetavú činnosť dostalo na slávnostnej akadémii ocenenie deväť
dám z Dolného Kubína a okolia.

ročník XXXV
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Vzpierači z klubu Elkop WLC Dolný
Kubín prepisovali historické tabuľky. Po deviatykrát sa stali majstrami Slovenska, čo sa doposiaľ nikomu nepodarilo. Na
čele vystriedali vzpieračský klub z Trenčína,
ktorý bol držiteľom ôsmich titulov.

ULICA ŠPORTOVCOV JE KOMPLETNE ZREKONŠTRUOVANÁ

Foto: redakcia

V týchto dňoch sa skončila najväčšia
a najrozsiahlejšia rekonštrukcia mestskej
komunikácie v tomto roku na ulici Športovcov. Mesto Dolný Kubín opravu realizovalo
v dĺžke 315 m v celej šírke cesty, vrátane
priľahlých chodníkov. Kompletne tak zrekonštruovalo plochu o výmere takmer
5 000 m2.

Celoplošná oprava poškodeného
asfaltového povrchu vrátane korekcie
podkladov bola navrhnutá tak, aby vydržala najbližších 25 rokov. Robotníci
počas rekonštrukčných prác presunuli až 2 787 ton stavebného materiálu
a búraniny. „Povrch na tejto komunikácii
bol celoplošne rozrušený, tvoril ho tvrwww.dolnykubin.sk

do liaty asfalt, preto sme museli urobiť
aj posúdenie tejto komunikácie vrátane
jej podložia. Boli urobené technické merania, pri ktorých stroj zhodnotil stav
tohto podložia a z výsledkov sme navrhli
aj konečnú hrúbku živičných povrchov.
pokračovanie na 2. strane »
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Z hľadiska stavby sme odstránili asfaltový
starý živičný povrch o hrúbke 6 centimetrov, následne sme položili nový asfaltový
povrch v hrúbke 11 centimetrov. Obojstranne sme odstránili staré obrubníky,
dali sme nové, zamerali sme sa pritom na
bezbariérovosť chodníkov. Tieto obrubníky sme dali do nivelety tak, aby nám na
komunikácii nestála voda. Doplnili sme
celú komunikáciu o dve nové vpuste,“
vysvetlil Miroslav Kosmeľ, vedúci odboru
dopravy MsÚ.
Po položení živičného povrchu pokračovali práce obnovením a doplnením
vodorovného dopravného značenia.
„Pôvodné dopravné značenie sme spätne obnovili. Treba povedať, že chodník,
ktorý sme vytvorili po ľavej strane, ktorý napája modrú lavicu a spája peších
s najbližším priechodom pre chodcov na
druhú stranu, bol v minulosti v celej dĺžke
jednak zrušený a jednak tam bolo hodne
preliačin, kde stála voda. V súčasnej dobe
je šírka tohto chodníka 1,5 metra a ľudia
môžu pohodlne po ňom ísť, napojiť sa
na tzv. modrú lavicu a aj na chodník po
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pravej strane, ktorý ich dovedie až k samotnému akvaparku. Celkove sme urobili 5000 m2 povrchov, samozrejme k tomu
ešte treba pripočítať dva chodníky, jeden
zo strany od Materskej školy Na Sihoti a
druhý od areálu ZŠ,“ doplnil vedúci odboru dopravy MsÚ.
Mesto pri rekonštrukcii nezabralo žiadnu verejnú zeleň. Práve naopak.
Vznikli nové zelené plochy a pribudnú
aj stromy. „Pri rekonštrukcii celej tejto
plochy sme mysleli aj na to, aby sme nezabrali absolútne žiadnu zeleň navyše.
Dokonca práve v nejakom mieste, kde
bolo zbytočné obnovovať pôvodný asfalt,
respektíve betón, sme umiestnili aj malý
ostrovček, v ktorom bude vysadený aspoň jeden strom,“ konštatoval Ján Prílepok, primátor mesta.
Zrekonštruovaná cesta k športoviskám je aj dobrým východiskovým bodom
v rokovaniach so Slovenským zväzom ľadového hokeja i Slovenským atletickým
zväzom, o získaní finančných prostriedkov na ich obnovu a vybavenie. „Mesto
jasne ukazuje, že nám záleží na tomto

priestore. Záleží nám aj na podpore
športu. Samozrejme vlastnými prostriedkami nie sme schopní tento modernizačný dlh, ktorý sa tu nachádza, dohnať. Je
nevyhnutá kooperácia medzi rôznymi
úrovňami. Mesto Dolný Kubín sa snaží
intenzívne rokovať na rôznych úrovniach,
či už so Slovenským zväzom ľadového hokeja alebo aj s atletickým zväzom
o rôznych možnostiach ako poopraviť, zrekonštruovať alebo dobudovať naše športoviská. Momentálne boli nejaké jednania
s pánom Šatanom, novým generálnym
riaditeľom, ale prebiehajú a vyzerá, že
celkom úspešne, aj rokovania so Slovenským atletickým zväzom a uchádzame sa
o dotáciu, ktorá by nám umožnila vybudovať čisto novú tartanovú dráhu, ktorá
by bola súčasťou futbalového štadióna
v miestach, kde je v súčasnosti naša stará
bežecká trať,“ dodal Prílepok. Kompletná
rekonštrukcia miestnej komunikácie na
ulici Športovcov stála mestský rozpočet
208-tisíc eur.
redakcia

OPRAVUJÚ STRECHU MESTSKEJ BYTOVKY
Už niekoľko týždňov prebiehajú rekonštrukčné práce na oprave strechy mestského nájomného bytového domu na Ulici
Ľudovíta Štúra. Na dvadsiatich dvoch strešných vikieroch bol poškodený strešný plášť
a zatekalo do podkrovných bytov.
„Vymieňa sa všetkých 22 vikierov.
Na jednej strane hlavného vchodu je 12 vikierov, na druhej strane je 10 vikierov.
Čiže je to zásah do pôdneho strešného
plášťa novými vikiermi. Ide o rekonštrukciu vonkajšej, exteriérovej časti strešného
plášťa, kde sa okrem iného na pôvodnej
strešnej krytine z betónovej krytiny pokrýva plechom, dorába sa tam kontaktný
zatepľovací systém, klampiarske prvky
a doplnky. V interiérovej časti vzhľadom
na to, že sa robili zásahy aj do krovu, do
statickej časti strešného plášťa, sa vymieňa a dopĺňa nová tepelná izolácia
a sadrokartónové konštrukcie,“ vysvetlil
Pavol Starek, vedúci odb. výstavby MsÚ.
Oprava bytovky bola rozdelená na
dve etapy a dotkla sa iba nájomníkov
v podkrovnej časti. Tí museli byty na
niekoľko týždňov opustiť. „V prvej časti
realizácie sú obyvatelia mimo, pretože
stavenisko bolo odovzdávané stavebnej
firme. Následne po dokončení jednej časti alebo jednej polovice budú nájomníci
nasťahovaní, alebo sa môžu nasťahovať

a k realizácii sa dostane zasa druhá časť.
V rozpočte bola na túto rekonštrukciu vyčlenená suma 140-tisíc eur. Výberovým
konaním bola cena vysúťažená na približne 135-tisíc eur,“ ozrejmil Starek.

Foto: redakcia

Rekonštrukciu strechy nájomnej
bytovky tak zaplatí zo svojho rozpočtu
mesto. Zvýšiť nájomné za byty ale nemôže. „Bytovka je postavená zo štátneho fondu rozvoja bývania, takže sme pri
výške nájmu limitovaný týmto fondom.
Ale takisto aj všeobecne záväzným nariadením mesta Dolný Kubín. Nevieme
teda premietnuť náklady na túto opravu
www.infostudio.sk

do nájmu. Obyvatelia tejto bytovky sú len
nájomníkmi, samotná bytovka je majetkom mesta Dolný Kubín a sme teda povinní sa o ňu starať,“ konštatoval Matúš
Lakoštík, viceprimátor mesta.
Mesto však veľmi výrazne sprísnilo
podmienky posudzovania novo žiadateľov o pridelenie nájomného bytu i žiadateľov o opakované uzatvorenie nájomnej
zmluvy. Cez sito prejdú len tí najspoľahlivejší a bezúhonní. Hodnotí sa aj ich správanie. „S nájomníkmi v našich bytovkách
bol v minulosti veľký problém. V súčasnej
dobe je tento stav už podstatne lepší.
Podarilo sa nám z nájomných bytov dostať neplatičov, problémových nájomcov,
ktorí narušovali verejný poriadok. Každú
jednu žiadosť, či už novo žiadateľa, alebo
o predĺženie nájmu posudzuje bytová
komisia, ktorá zasadá na mestskom úrade. Je zložená zo zástupcov mesta, ale
tak isto z obyvateľov okolitých bytoviek.
Individuálne sa posudzuje každá jedna
žiadosť. Skúma sa výška príjmu žiadateľa,
jeho záväzky, exekúcie. Novo žiadateľov
schvaľuje mestské zastupiteľstvo, opakovaný nájom je schvaľovaný iba bytovou komisiou,“ poznamenal viceprimátor
mesta. Práce na rekonštrukcii strechy
mestskej bytovky by mali byť ukončené
30. novembra.
redakcia
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ŽSK OPRAVIL 900-METROVÝ ÚSEK CESTY
NA ULICI M. R. ŠTEFÁNIKA

Foto: redakcia

V druhej polovici októbra realizoval Žilinský
samosprávny kraj (ŽSK) opravu svojej komunikácie na Ulici Milana Rastislava Štefánika. Deväťstometrový úsek cesty III. triedy
od železničného mosta až po koniec SEZ-ky
opravili robotníci v celej šírke komunikácie
za sedem dní. Kompletná rekonštrukcia vozovky stála 70-tisíc eur.
„Žilinský samosprávny kraj vlastní
1 420 km ciest druhej a tretej triedy.
Z toho má zhruba 200 km ciest v nevyhovujúcom stave a z týchto 200 km ciest je
zhruba 80 km nevyhovujúcich na Orave.
Aj z tohto dôvodu sa snažíme tento deficit
dohnať a opravujeme cesty hlavne podľa
intenzity dopravy. Táto cesta tretej triedy
je pomerne využitá, zodpovedá kritériám,
čo sa týka intenzity cesty druhej triedy,
tak preto bola pre nás priorita, aby sme
túto cestu čím skorej opravili. Čim prv ju
opravíme, tým je to aj pre nás lacnejšie,“
vysvetlil Igor Janckulík, podpredseda ŽSK.
Primátor mesta Ján Prílepok doplnil: „Už dlhé roky sme ako mesto čakali
na to, kedy ŽSK začne s rekonštrukciou
našej ulice, ktorá je frekventovaná a už
miestami pôsobí skôr ako časť nejakej
priemyselnej zóny, než ako ulica priamo
v centre mesta. Samotná cesta patrí ŽSK.
Okolie, chodníky a ostrovčeky, ktoré už
potrebujú taktiež revitalizovať, patria
mestu. Ide o potrebu istej vzácnej spolupráce, trošku sme na seba čakali, bolo
nevyhnutné, aby ŽSK začal realizovať
túto opravu a my pripravujeme už v budúcom roku rekonštrukciu prvej etapy
chodníkov a aj priľahlej mestskej zelene.“
Komunikácia na Ulici Milana Rastislava Štefánika patrí pod Správu ciest
ŽSK - závod Orava. Podľa slov jej riaditeľa
bol povrch vozovky už po dobe životnosti a tvorili sa na nej časté výtlky a deformácie. „Najprv bolo treba túto vozovku

vyfrézovať, výškovo upraviť armatúry,
a potom sa musela obrúsená vrstva ručne aj technikou dočistiť tak, aby mohol byť
položený koberec. Samozrejme musela
byť presmerovaná doprava po bočných
cestách, ktorú zabezpečovali pracovníci
našej dodávateľskej firmy, prípadne bola
pustená premávka v jednom smere striedavo,“ ozrejmil riaditeľ. V tomto momente je oprava komunikácie takmer hotová
a chýba už len vodorovné dopravné značenie. Správa ciest sa ho pokúsi dokončiť
ešte v tomto roku, no práce komplikujú
nízke teploty. „Pripravujeme plán opráv
na budúci rok a chceli by sme na tejto
ceste medzi Dolným Kubínom a Kňažou
pokračovať, pretože tá intenzita dopravy
je v tomto úseku pomerne veľká vzhľadom na priemyselný park. Znova dávame do plánu nejaký úsek na budúci rok
s tým, že by sme behom dvoch rokov
podľa finančných možností urobili celý
úsek,“ doplnil Oršuliak.
Vzájomnú spoluprácu ŽSK a mesta Dolný Kubín si pochvaľujú obe strany.
Ťažšie je to už so Slovenskou správou
ciest. „Mnohé z našich ciest, aj tie priamo v meste, nepatria mestu Dolný Kubín.
Niektoré patria VÚC, iné patria štátu. Je
nevyhnutná spolupráca pri rekonštrukcii, pri údržbe a toto je veľakrát kameňom
úrazu. Som rád, že sa nám v tomto prípade podarilo nájsť zhodu a etapizovať tieto rekonštrukcie. Žiaľ, podobná situácia
nenastáva či už pri križovatke Záskalie,
alebo pri našom kruhovom objazde, kde
práve do toho vstupuje štát a tie vyjednávania sú o to komplikovanejšie a žiaľ,
nedarí sa nám nájsť prieniky, aby sme
pomohli a skvalitnili život ľuďom, pretože
tá cesta jednoducho nie je naša,“ konštatoval na záver primátor mesta.
redakcia
www.dolnykubin.sk

PARKOVACIE
MIESTA A SCHODY
Na Mierovej ulici na sídlisku Brezovec pribudnú čoskoro nové parkovacie miesta. Mesto Dolný Kubín v týchto
dňoch začalo s ich realizáciou. Povrch
deviatich parkovacích státí bude tvorený ekologickými zatrávňovacími
tvárnicami. Tie sú ohľaduplnejšie k prírode a plnia aj dôležitú odvodňovaciu
funkciu. „V snahe ísť s trendom osadzovania takýchto zariadení zadržiavania vody v území, neodvádzania vôd
teda do nejakých zberačov a rovnako
aj s predstavou vedenia mesta sme sa
rozhodli na tomto sídlisku zrealizovať
ako jedno z prvých takýchto parkovacích státí. Celá plocha je navrhovaná
v rozmeroch 22 x 5,5 metra. Bude rozdelená dopravným vodorovným značením na 9 parkovacích státí. Bude to
normálne verejné státie a parkovanie
pre obyvateľov priľahlých bytoviek,“
vysvetlil Pavol Starek, vedúci odboru
výstavby MsÚ. Mesto sa pre ekotvárnice rozhodlo aj kvôli veľkému množstvu
inžinierskych sietí, ktoré prechádzajú
ulicou a mohli by výstavbu parkovacích státí skomplikovať a predražiť. Súčasťou stavebných prác je aj spevnenie svahu. Deväť nových parkovacích
miest vyjde rozpočet mesta na takmer
23-tisíc eur.
Okrem vytvárania nových parkovacích miest pracujú robotníci aj
na oprave troch schodísk k bytovým
domom. Tie boli vo veľmi zlom stave
a bolo potrebné ich kompletne vybúrať. „Pretože boli tvorené len z kociek 50 na 50, nemali teda dostatočný
základ. Tie schody sa hýbali, a preto
sme sa rozhodli ich naprojektovať
a urobiť celkom odznova. Schody sú
vyhotovené z betónu triedy 30. Zároveň po betonáži bude nasledovať nalepenie pochôdzkovej vrstvy. Táto vrstva bude tvorená z vymývanej dlažby,
ktorá je aj protišmyková a osvedčila sa
nám aj v iných lokalitách mesta“ vysvetlil Miroslav Kosmeľ, vedúci odboru
dopravy MsÚ. Súčasťou troch schodísk budú aj nové zábradlia. Mesto na
ich kompletnú rekonštrukciu vyčlenilo
22-tisíc eur. Práce by mali byť ukončené do konca novembra. Radnica v
tomto roku prostredníctvom technických služieb opravila aj dve schodiská
na Chočskej ulici a tri schodiská na ulici Dukelských hrdinov.
redakcia

4

samospráva

VYSADILI VYŠE
25-TISÍC KVETOV

MSKS MÁ NOVÉ BEZPEČNOSTNÉ
OSVETLENIE A SVETELNÝ PULT

Mesto sa rozhodlo vysadiť cibuľové kvety
z Holandska a zatraktívniť tak trávnaté
plochy. Tulipány, narcisy a krokusy budú
skrášľovať časti mesta počas nasledujúcich piatich rokov. Tieto cibuľoviny vysadia novým spôsobom.

Ešte počas letných mesiacov a začiatkom
jesene prebiehala v Mestskom kultúrnom
stredisku (MsKS) v Dolnom Kubíne rekonštrukcia a výmena systému záložného napájania i bezpečnostného osvetlenia. Predošlý systém starých batériových zdrojov
bol po životnosti a nespĺňal nové normy
a revízie.

Foto: redakcia

„Strojne sa podvihne mačina
trávy a vysadia sa pod ňu cibuľoviny.
Je to šetrný spôsob. Tieto cibuľoviny
sa sadia v kusoch od 50 do 120 kusov
na meter štvorcový. Rozhodli sme sa
vybrať trávniky o rozlohe 300 metrov
štvorcových. Celkove by sa malo vysadiť zhruba 25 000 cibuľovín. Mali by
kvitnúť od mesiaca apríl až niekedy do
polovice mája, čiže celú dobu kvitnutia
je záhon krásny. Potom je ho možné
po odkvitnutí skosiť a trávnik sa bude
využívať bežne,“ vysvetlil Miroslav
Kosmeľ z odboru dopravy MsÚ.
Výsadba cibuľovín do trávnikov
radnicu stála 4800 eur. Zároveň sa do
mestských záhonov sadia aj dvojročné
rastliny – sirôtky. Tie nahradia letničky,
ktoré kvitli doteraz. „Tieto dvojročky
spolu s tulipánmi vysadíme taktiež
v mesiaci október. Plody nám budú
kvitnúť do zamrznutia. Potom ich
ošetríme a prikryjeme čečinou a na jar
znova po odkrytí nám kvitnú niekedy
až do polovice mája, keď ich znova nahradíme letničkami,“ doplnil Kosmeľ.
Nová kvetinová výsadba bola
realizovaná na centrálnych plochách
v Parku Martina Kukučína, pred obchodným domom Jednota, na sídlisku
Bysterec na ulici Na Sihoti a na Brezovci nad Vojtašákovým námestím.
redakcia

MsKS ako verejná budova musí spĺňať prísne bezpečnostné kritériá. „Celá
výmena bola realizovaná v dvoch etapách. Prvou etapou bol nový systém bezpečnostného záložného napájania, ktorý
sa nachádza v suteréne a v druhej etape
sme vymenili kompletne všetky svietidlá
bezpečnostného osvetlenia, ktoré sú
úsporné. LED osvetlenie ponúka okrem
úspory aj lepšiu svietivosť. V druhej etape sa vymenilo takmer 80 svetiel v celej
budove a tým pádom máme vymenené
a zabezpečené všetky priestory,“ vysvetlila Jana Greššová, riaditeľka MsKS. Výmena týchto svetiel a systému záložného napájania stála viac ako 30-tisíc eur.
„Prirodzene treťou etapou by sme chceli
pokračovať v oprave bezpečnostného
osvetlenia v divadelnej sále a to konkrétne výmenou LED osvetlenia v schodniciach v hľadisku,“ ozrejmila riaditeľka
MsKS.
To pokračovalo v modernizácii aj
zakúpením nového svetelného pultu.
Ten je oproti pôvodnému tridsaťročnému zariadeniu 5-krát menší, no omnoho

efektívnejší. Spolu s ním pribudlo aj 6 nových javiskových LED svietidiel. „Jedná sa
o nový DMX pult, kde si môže aj cudzie
divadlo doniesť vlastné svetlá a napojiť
sa. Pult má možnosť ukladania vlastných
funkcií a systémov jednotlivých kanálov.
Ovláda nový LED systém, čiže prechádzame zo starých svetiel na nové LED
svetlá, ktoré majú viacej možností, je tam
jednoduchá výmena farieb, rôzne efekty,“ zrekapituloval Roman Oleš, technik
MsKS. „Výmena svetelného pultu a inštalácia nových šiestich LED svetiel stála
7 512 eur. Vďaka tejto výmene môžeme
do Dolného Kubína pozývať umelecké
zoskupenia, ktoré sú náročné na svetelnú techniku, ako napríklad už uskutočnené predstavenie Lúčnice, ktoré bolo
v septembri,“ konštatuje Jana Greššová.
Celú modernizáciu financovalo zo svojho
rozpočtu mesto Dolný Kubín.
redakcia
Foto: pôvodný systém napájania (MsKS)

POTRAVINOVÁ POMOC PRE OBYVATEĽOV
Slovenský Červený kríž (SČK) v spolupráci so spoločnosťou Kaufland Slovensko zorganizoval charitatívnu zbierku potravín pre tých, ktorí sú odkázaní
na pomoc druhých. Potravinová zbierka
prebiehala v dvoch kolách. „Prvé kolo
bolo zamerané hlavne na to, že už hotové potravinové balíčky išli nabalené
od spoločnosti Kaufland. V druhom kole
sme dostali my ako Červený kríž a naši
dobrovoľníci možnosť vyzbierať trvanlivé
potraviny tak, aby sme mohli urobiť potravinové balíčky pre tých, ktorí ich najviac potrebujú. Do tohtoročnej zbierky
sme zapojili 10 dobrovoľníkov, časť z nich
v ten vyhlásený deň zbierala potraviny
a traja nám pomáhali potom robiť balíčwww.infostudio.sk

ky,“ povedala Zuzana Kršková, riaditeľka
SČK Územného spolku Orava Dolný Kubín. Mesto vybralo 15 domácností, ktoré
sú v najväčšej núdzi, a tým boli následne
potravinové balíčky odovzdané. „Sú to trvanlivé potraviny, väčšinou išlo o múku,
cukor, soľ, cestoviny, strukoviny, ale keďže v rodinách sú aj detičky, tak mali občania možnosť nám do košíka dať pudingy,
dobošky, sušienky, kakao, medík i čaje.
Takže išlo o rôzne druhy potravín,“ vysvetlila Kršková. Do potravinovej pomoci
sa stále dá zapojiť, no už len individuálnou formou. V prípade záujmu je možné priniesť potraviny priamo do budovy
Červeného kríža.
redakcia
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AQUARELAX OTVORILI PRED DESIATIMI ROKMI
Dolnokubínsky AquaRelax oslavuje v týchto
dňoch svoje prvé okrúhle výročie. Tradičná mestská plaváreň dostala svoju druhú
šancu presne pred desiatimi rokmi, keď sa
radnica rozhodla zrekonštruovať a nahradiť tento objekt, poznačený časom, novým
moderným akvaparkom. Po 15-mesačnej
prestavbe sa 23. októbra 2009 sprístupnil
verejnosti nový komplex s názvom AquaRelax.
„V období rokov 2005 až 2007 začalo mesto uvažovať o nutnej rekonštrukcii
existujúcej plavárne, ktorá nevyhovovala
po stavebnej, ani technologickej stránke.
Zároveň podľa vyjadrení vtedajšieho primátora bolo cieľom podnietiť rozvoj cestovného ruchu v Dolnom Kubíne a na dolnej Orave. Po zvážení viacerých možností
sa nakoniec prijala alternatíva vybudovať
malý mestský akvapark a nie len zrekonštruovať plaváreň“, uviedol Stanislav Vilček, konateľ AQUA KUBÍN, s. r. o.
V prvej a druhej etape, v ktorej sa
preinvestovalo približne 7,6 milióna eur,
sa vybudovala vstupná hala s recepciou,
plavecký a relaxačný bazén s vodnými
atrakciami, fitness centrum, masážno-rehabilitačné stredisko a reštaurácia AquaVia. Vzniklo aj 30 nových pracovných
miest. „Stratégiou a myšlienkou bolo vybudovanie mestského akvaparku pre občanov mesta Dolný Kubín a pre občanov
dolnej Oravy. Zámerom bolo aj zatraktívnenie Dolného Kubína pre návštevníkov
a aj pre turistov. Kvôli tomu sa počítalo
s kapacitou maximálne 520 návštevníkov,“ konštatoval konateľ.
Ekonomická situácia však zo začiatku nebola vôbec ideálna. AquaRelax za
prvých päť rokov činnosti vykázal stratu
viac ako 550-tisíc eur a len s ťažkosťami pokrýval svoje prevádzkové náklady.
„Príčin bolo niekoľko. Jeho otvorenie bolo
v období zasiahnutom hospodárskou krízou. Narástol výrazný odliv zahraničných
turistov vplyvom prechodu Slovenskej
republiky na euro. V okolí sa vybudovali
ďalšie akvaparky. Na začiatku boli nižšie uvádzacie ceny a vysoké náklady na
energie,“ vysvetlil Vilček.
Podľa slov konateľa sa situácia zlepšila správnym manažovaním a jednotným
riadením mestských obchodných spoločností Tehos a Aqua Kubín. Za posledné štyri roky vytvoril AquaRelax kladný
hospodársky výsledok vo výške viac ako
360 tisíc eur. „Súčasná finančná situácia
je stabilná, avšak treba mať na zreteli, že
zariadenia začínajú po desaťročnej pre-

Foto: AquaRelax

vádzke vyžadovať čoraz väčšie opravy
a údržbu,“ pripomína Vilček.
Akvapark využíva najmodernejšie
bazénové technológie na ohrev vody,
jej úpravu, filtráciu a dezinfekciu. V antikorových bazénoch sa nachádza čistá
nemineralizovaná voda ohrievaná z ekologických zdrojov mestského teplovodu
na biomasu. Pobyt v ozónovanej vode
je vhodný pre alergikov a astmatikov.
„Akvapark sa ako jeden z mála akvaparkov môže pýšiť unikátnym spôsobom
čistenia vody v bazénoch. Tento spôsob
pozostáva z dezinfekcie ozónom a s dodatočnou dezinfekciou chlórom, čo vylepšuje kvalitu vody. Voda je krištáľovo čistá
a chlórový zápach nie je cítiť tak výrazne
ako v klasických zariadeniach,“ povedal
konateľ.

Foto: AquaRelax

V minulom roku sa ponuka AquaRelaxu rozšírila aj o saunový svet. Za
480-tisíc eur pribudli štyri sauny - fínska,
parná, bylinková a infrasauna, ďalej vírivka i ochladzovací bazén s tzv. pokojnou
miestnosťou pod presklenou pyramídou.
Súčasťou boli aj sprchy, šatne a sociálne
www.dolnykubin.sk

zariadenia. „Už predtým bola zrealizovaná hrubá stavba v hodnote približne
700-tisíc eur, ktorá bola v podstate nevyužiteľná, nakoľko tam nebola žiadna
technológia. Aby nedošlo k znehodnoteniu stavby, s mestom sa dohodlo o dostavbe wellnessu, ktorá sa rozdelila na
etapy. Zatiaľ bola dokončená prvá etapa,“
uvádza Vilček.
V blízkej budúcnosti plánuje spoločnosť AQUA KUBÍN vybudovanie vonkajšieho bazéna a jeho okolia, čím chce
zatraktívniť svoje služby najmä v letnej
sezóne a posilniť tak svoju konkurencieschopnosť. „Momentálne vonkajší
svet pozostáva z maličkého detského bazéna, sčasti tu môžu byť ležadlá, ihrisko
a v rohu sa nachádza dráha. Občanom
podľa prieskumu chýba vonkajší bazén.
Túto ideu by sme chceli rozpracovať
a predložiť ju na najbližšom mestskom
zastupiteľstve na schválenie,“ konštatoval konateľ.
Dolnokubínsky akvapark navštívi ročne približne 185-tisíc návštevníkov. Okrem oddychu a zábavy ponúka
priestor aj pre tréningy, plavecké kurzy
a športové podujatia. „Tradičným športovým podujatím je Žinčicový míting, ktorý
má už dlhoročnú tradíciu. Ďalej sa tu organizujú preteky severoslovenskej plaveckej ligy, preteky mladších žiakov, ktoré
sú organizované plaveckým zväzom za
pomoci mestského plaveckého klubu,“
doplnil Vilček,
Celý objekt AquaRelaxu je bezbariérový. Jeho prvoradou klientelou sú obyvatelia mesta a blízkeho okolia. Ponúkanými zľavami sa preto snaží uprednostniť
túto skupinu. Zvýhodnené vstupy majú
možnosť využiť hlavne občania mesta,
sociálne slabšie skupiny, seniori, rodiny
s deťmi a študenti.
redakcia
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NA KONCERTE
OCENILI UČITEĽKU

NEŽNÝ ZAMAT PRIPOMENUL UDALOSTI
NOVEMBRA ´89

V priestoroch Oravskej galérie vystúpili
24. októbra žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy Ivana Ballu. Na koncerte Jeseň pani bohatá odznelo 15 hudobných čísiel. Jeho vyvrcholením bolo
ocenenie dlhoročnej práce pani učiteľky
Marty Mikšíkovej, ktorá oslávila životné
jubileum.

Cirkevná spojená škola (CSŠ) zorganizovala
pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie
podujatie Nežný zamat. Celodenný program
venovali životu v totalitnom režime, udalostiam v Novembri ´89 a ponovembrovej situácii na Slovensku.

Foto: redakcia

„Tieto koncerty organizujeme
každý rok v galérii. Vždy s nejakou inou
tematikou a tento rok, keďže má 70. narodeniny naša pani učiteľka Marta
Mikšíková, vynikajúci pedagóg, tak
sme sa rozhodli spojiť príjemné s užitočným. Boli tam komorné skupiny,
husľové, akordové, sólové, spevácke aj
klavírne čísla i flauta a gitara,“ povedal
Roman Ďaďo, riaditeľ ZUŠ Ivana Ballu.
Na konci programu učiteľku prekvapili
spoločnou skladbou jej súčasní aj niekdajší žiaci. „Už som dostala rôzne darčeky a blahoželania, ale môžem vám
povedať, že toto bol ten najkrajší, najväčší, aký som dostala. To, že mi prišli
zahrať moje deti, ako ich volám. Úplne
som z toho vedľa, lebo sa vlastne zišli
z celého Slovenska,“ priznáva Marta
Mikšíková, učiteľka ZUŠ Ivana Ballu.
Okrem prekvapenia od študentov a kolegov si pani Mikšíková vyslúžila aj Cenu primátora mesta. Dostala
ju za celoživotný prínos v umeleckom
školstve na Slovensku i v Dolnom Kubíne. „Možno patrím medzi tých šťastných, že to, čo robím, ma baví. Už to
bude pomaly 50 rokov. Je veľa mojich
bývalých študentov, ktorí hrajú v rozhlase, v divadle, pôsobia v zahraničí.
Mnohí študovali na pedagogickej fakulte a vyučujú hudobnú výchovu.
Z toho mám tiež veľkú radosť. Stretávam ich na súťažiach a teší ma to,“
vyjadrila svoje pocity ocenená Marta
Mikšíková.
redakcia

„Nápad prišiel od kolegu, dejepisára a ja som oslovila žiacku školskú radu.
Im sa tá myšlienka pozdávala. Myslím si,
že je dôležité, aby si to pripomínali mladí, aj ja sama, lebo keď bola Nežná revolúcia, mala som 5 rokov a tieto udalosti
mi nič nehovoria. Vlastne dozvedám sa
tiež takýmto spôsobom, počúvaním niekoho, kto to zažil a je to myslím oveľa silnejšie pre deti, ako keď to vidia napísané
v učebniciach,“ povedala Patrícia Dudášová, učiteľka CSŠ.
Podľa slov Kristíny Farkašovej, predsedníčky žiackej školskej rady, sa rozhodli
podujatie zorganizovať kvôli tomu, aby
mladí ľudia vedeli, čo revolúcia znamenala a čo ňou spoločnosť dosiahla. „Chceli sme túto tému dostať do povedomia
žiactva. Myslím si, že tí mladší nevedia,
o čom to celé je, tak sme im to chceli takto vysvetliť. Venujeme sa tomu na
hodinách dejepisu, ale nemyslím si, že je
to až tak podrobné. A keď príde priamy
účastník, ktorý to sám zažil na vlastnej
koži, tak nám to vie priblížiť naozaj lepšie,“
ozrejmila.
Do diskusie pozvali hostí, ktorí sa
zapájali do boja za demokraciu, zažili
praktiky komunistického režimu alebo
sa tomuto obdobiu venujú ako historici. Jedným z prizvaných pamätníkov bol
pán Viliam Maretta, ktorý sa stal v tota-

litnom režime politickým väzňom. Svoje
skúsenosti teraz podáva ďalej mladším
generáciám. „Mládež je nositeľkou rána.
A rodičia sú budúci vychovávatelia. Treba na mládež ísť aj s citom, ale aj s rozumom, aby našli dobro a nie zbytočnosti.
Aby boli čestní, úctiví i voči rodičom, aby
sa usilovali čo najviac vedomostí získať,
aby tak priniesli celej spoločnosti, celému
slovenskému národu vytrvalé šťastie,“
dodal.

Foto: CSŠ DK

Medzi dvoma blokmi prednášok sa
študenti zapojili do tvorivej dielne, kde si
vyrábali záložky a prívesky, ktoré boli pre
tú dobu typické. Zahrali si aj interaktívnu
hru od českých skautov s názvom Koľko
stojí česť?. „Je to hra, ktorá má sprevádzať
človeka od narodenia až po jeho koniec.
Žiak si napríklad volí, či bude členom ŠTB
alebo nebude a od toho sa odvíja, kam sa
posunie. Čiže prejde si vlastne celý život
človeka v komunizme a dostane sa do istého bodu,“ vysvetlila Dudášová . Súčasťou
podujatia bol aj hudobný či filmový kútik
a študentom boli tiež k dispozícií ukážky
dobovej a samizdatovej tlače.
redakcia

DOLNÝ KUBÍN SPOLOČNE PROTI FAŠIZMU
Skupina aktivistov z Dolného Kubína si v stredu 6. novembra pripomenula
deportáciu židov do koncentračných táborov podujatím s názvom Dolný Kubín
proti fašizmu. Spomienkové stretnutie sa
odohralo symbolicky na Námestí Pavla
Országha Hviezdoslava, ktoré spolu so
železničnou stanicou slúžili ako nástupné
body pri deportácii židov. Počas holokaustu bolo z Dolného Kubína deportovaných
93 rodín. 405 obetí fašizmu sa už domov
nikdy nevrátilo. Tí, ktorí prežili, prišli počas
vojny o všetok majetok. Ten bol prepísawww.infostudio.sk

ný na iných vlastníkov. Na podujatí vystúpili Albína Pániková, Anton Pitak, Marián
Chmelár, Natália Jurčíková, Ondrej Bukna,
Miroslav Dráb a Ivan Dudáš. Tí vo svojich
príhovoroch odsúdili fašizmus a extrémizmus a vyzvali na väčšiu mieru vzájomnej
úcty a tolerancie. Celé spomienkové podujatie hudobne sprevádzal Robert Michalica, ktorý spieval piesne od Karla Kryla.
Na záver sa všetci presunuli k synagóge,
kde zapálili sviečky a poukladali ich do tvaru Dávidovej hviezdy.
redakcia
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mesiac úcty k starším

NA SLÁVNOSTNEJ AKADÉMII OCENILI SENIOROV
V priebehu októbra – Mesiaca úcty k starším
mesto každoročne oceňuje dobrovoľníkov
z radov seniorov. Tento rok za svoju dlhoročnú obetavú činnosť dostalo na slávnostnej akadémii ocenenie deväť dám z Dolného
Kubína a okolia.
„Seniori sú ľudia, od ktorých sa stále
máme čo učiť. Za ich prácu, za tie hodnoty, ktoré tu vytvorili, za to všetko, na čom
sa okolo nás podieľali, si myslím, že našou povinnosťou je, aby sme im povedali
jedno veľké ďakujem. Takisto som veľmi
rád, že sme mohli oceniť dobrovoľníkov
z radov seniorov, ktorí sa podieľajú na
spoločenskom živote okolo nás,“ povedal
Matúš Lakoštík, viceprimátor mesta.
Jednou z ocenených bola Marta Badáňová, ktorá je predsedníčkou Občianskeho združenia Kardioklub v Dolnom
Kubíne. Dlhodobo vykonáva dobrovoľnícku činnosť v prospech seniorov s nepriaznivým zdravotným stavom, najmä so srdcovo-cievnymi chorobami. „Zostala som
najskôr veľmi prekvapená, lebo s týmto
som vôbec nepočítala. Prekvapenie vystriedala radosť, pretože si to vážim. To,
čo robím, robím z celého srdca. Dúfam,
že to budem robiť ešte veľa rokov, pokiaľ
mi bude slúžiť zdravie,“ sľubuje Marta Badáňová.

Foto: redakcia

Ocenenie dostala aj Margita
Stuchlá. Tá je odborníčkou na ručné práce a svoje skúsenosti odovzdáva seniorom na tvorivých dielňach v dennom centre. „Je to veľké vyznamenanie za moju
prácu. Snažím sa celý život byť takou, aby
som bola trošku osožná. Práca ma baví,
som rada, že ešte vládzem niečo robiť.
Som rada, keď svoje skúsenosti a svoje
vedomosti môžem odovzdať aj iným. Takže to vyznamenanie je pre mňa veľké
zadosťučinenie,“ vyjadrila sa po prevzatí
ocenenia Margita Stuchlá.
Ocenenie si prevzala aj Vlasta Dúhová, ktorá je dlhoročnou dobrovoľníčkou v Dennom centre v Kňažej. Podieľa
sa na organizácií kultúrnych podujatí
a zájazdov pre seniorov. „Som milo prekvapená a tie dojmy sú veľmi príjemné,

lebo som ani nepočítala s tým, každý rok
sa oceňuje niekto iný. Môžeme sa trošku
potešiť na duši, môžeme druhých potešiť
na duši, to odmenenie je pre mňa veľkou
poctou zo strany tak denného centra,
mesta Dolný Kubín a vlastne všetkých
tých, ktorí sa tu zúčastnili,“ zhodnotila
Vlasta Dúhová.
O hudobno-zábavný program sa
postarala kysucká skupina heligonkárov.
Vrchári rozprúdili zábavu ľudovou hudbou a vtipmi. Po slávnostnej akadémii
sa seniori presunuli do estrádnej sály,
kde mali zábavu v réžii samotní členovia
Denného centra DK a centra v Kňažej. Pre
skôr narodených bolo tiež každý štvrtok
počas celého októbra pripravené podujatie Čaj o tretej.
redakcia

SENIORI PREZENTOVALI VLASTNORUČNÉ VÝROBKY
Predmety z dreva, papiera, výšivky či dekorácie. Dôchodcovia z okolia už po piatykrát predviedli svoje vlastnoručné výrobky
na výstave Zlaté ruky oravských seniorov
v priestoroch MsKS.
„Je veľa výrobkov, ktoré sa dajú kúpiť za babku. Tvária sa ako krásne ľudové
výrobky, ale sú vyrábané pásovo a nie
ručne. Všetko čo vidíte na našej prezentácii je vyrobené vlastnými rukami, je tam
pridaná hodnota. Každý výrobok má svoju vlastnú dušu,“ povedal Štefan Stieranka, predseda okresnej organizácie JDS.
Seniori dokázali, že aj nepotrebné
predmety sa dajú zrecyklovať a využiť
na niečo nové. Mnohé výrobky vytvorili
z už použitých, či odpadových materiálov. „Ja som sa vrátila k recyklovaniu
starých vecí. Z rozpáraných starých svetrov, ktoré sme štrikovali deťom, vznikajú
potom takéto vankúšiky. S takýmto som
prikrývala svoje deti, keď boli v kočiari,“

Foto: redakcia

vraví Zuzana Jelušová z JDS Zázrivá. „Toto
som ešte ja vyšívala, keď som bola mladá,
šestnásťročná. Väčšinou sú tu také chalúpky, zázrivské domčeky alebo takéto
maky, ruže aj zvieratká, hríbiky, hubky.
Tento rok bolo veľa húb, aha kuriatka,“
predstavuje svoje výrobky Viktória Žúwww.dolnykubin.sk

borová z JDS Zázrivá. „Tu vidíte jeden zo
štyroch malých betlehemov, ktoré v súčasnosti dokončujem. Mám už skoro hotový ďalší betlehem, ktorý by mal už na
Vianoce stáť. Napríklad tie kone tam, to
sú také srdcovky,“ ozrejmil Peter Pagáčik
z JDS Istebné.
Dôchodcovia sa okrem prezentovania svojich výrobkov mohli stretnúť so
známymi, porozprávať sa a vymeniť si
tiež medzi sebou svoje skúsenosti či nápady. „Zajedno je dobré, že sa tu stretávame a zajedno, že odkukáme aj čo je pre
nás krajšie, čo by sme aj my mohli urobiť,“
vraví Žofia Martvoňová z JDS Horná Lehota.
Cieľom podujatia bolo nielen predviesť, čo oravskí seniori dokážu vytvoriť,
ale aj podnietiť ostatných starších ľudí
k prezentácii svojej tvorby a tiež ukázať
mladšej generácií šikovnosť ich starých
rodičov.
redakcia
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TÓNY HUDOBNEJ
JESENE V KŇAŽEJ
Tým, ktorí sa zaujímajú o vážnu hudbu,
sláčikové kvarteto „Mucha Kvartet“ snáď
ani nemusíme predstavovať. Toto známe
hudobné teleso v zložení Juraj Tomka –1.
husle, Jozef Ostrolucký – 2. husle, Veronika Kubešová – viola, Pavol Mucha – violončelo sa predstavilo 6. októbra vo Farskom kostole sv. Šimona a Júdu v Kňažej.

Foto: Vlasta Batunová

V rámci medzinárodného festivalu Kubínska hudobná jeseň 2019 si
poslucháči mohli vypočuť skladby od
zberateľa ľudových piesní zo začiatku
20. storočia Bélu Bartóka, ktorý ich
upravil pre klavír. Vladimír Godár, o sto
rokov neskôr Bartókove noty rozpísal
pre sláčikové kvarteto a ženský hlas.
Tieto piesne z rôznych kútov Slovenska zazneli aj v Kňažej v podaní Slávky
Zápotočnej – Horváthovej, oravskej
rodáčky zo Žaškova. A keďže koncert
sa uskutočnil v Slávkinom rodnom kraji, prišli ju podporiť aj tí najbližší. Otec,
známy oravský spevák z folklórnej
skupiny Trnkári, tiež v Kňažej predviedol svoje umenie a spolu s dcérou si aj
zaspieval oravskú pieseň „Pásou Janko
dva voli“.
Pre mnohých poslucháčov bolo
zaujímavé to, že v prevedených skladbách sa prelínala vážna hudba s hudbou ľudovou, čo vytvorilo spolu jeden
zaujímavý celok. Okrem obyvateľov
Kňažej sa koncertu zúčastnili aj ľudia
z okolitých obcí, ktorí takto príjemne
strávili jedno nedeľné popoludnie.
Vlasta Batunová, výbor Kňažia

SENIORI SPOZNÁVAJÚ SVOJ REGIÓN
Jesenné ráno 9. októbra 2019 o deviatej
hodine vyprevadilo autobus seniorov z DC
Kňažia, z DC Dolný Kubín a spevokolu Lorem Cantus na celodenný zájazd v rámci aktivity Spoznávame svoj región. Do jedného
autobusu sme sa zmestili všetci, radostne
naladení, s dobrou mysľou a voľou prežiť
tento októbrový deň.
Čakalo nás veľa zaujímavých prekvapení, milých zážitkov z poznávania
krásnych zákutí a obcí hornej Oravy
i stretnutí so zanietenými a šikovnými
ľuďmi. Ako prvé sme navštívili novootvorenú expozíciu kávy „Oravakafe“ v Krušetnici, ktorá je unikátom nielen na Slovensku, ale ako sme sa dozvedeli, aj vo
svete. Videli sme rôzne mozaiky na stenách z kávovníkových zŕn, ktoré lepilo
250 dobrovoľníkov viac ako 4 roky. Pozostávajú zo 4 miliónov zŕn. Po zaujímavej
exkurzii sme mali možnosť kúpiť si kvalitnú kávu s vynikajúcou vôňou a chuťou.
Cesta pokračovala do najväčšej,
pokiaľ ide o počet obyvateľov, obce Zákamenné. Nasmerovali sme na netradičné ihrisko, ktoré nás prekvapilo
množstvom drevených postáv, ktoré
znázorňovali rozprávkové bytosti. Nádherný pohľad na túto ručnú tvorbu pre
malých i veľkých si zaslúži obdiv. Postavy z rozprávok a filmov akoby ožili pod
šikovnými rukami rezbárov, napríklad
Snehulienka a sedem trpaslíkov, Maťko
a Kubko, Červená čiapočka s vlkom, Zlatá rybka, Dedko večerníček a mnohé
ďalšie. Veľké ihrisko, možnosť posedenia
v altánkoch i opekania v prírode isto láka
v letných mesiacoch veľa rodín s deťmi aj
návštevníkov.
Ďalšou našou zastávkou bolo sociálne zariadenie „CSS Studienka“ v obci
Novoť. V rámci našich dobrovoľníckych
aktivít s názvom Seniori dávajú senio-

rom sme boli pozvaní riaditeľom tohto
zariadenia na spoločenské posedenie aj
v rámci Mesiaca úcty k starším. Klienti sa
tešili na náš spevokol Lorem Cantus pod
vedením Ing. Jozefa Gruchaláka. Pán riaditeľ a sociálni pracovnici nás srdečne
privítali a konštatovali, že takéto početné
spevácke teleso u nich v zariadení ešte
nikdy nevystupovalo. Nasledoval spev,
hry, tanec. Klienti s ťažkým zdravotným
postihnutím tlieskali rukami, oči im žiarili a pohybmi celého tela vyjadrovali svoju
spontánnu radosť. Hudba, ľudové pesničky, prednesené láskavé slová, tanečný pohyb, to všetko dokopy prebudilo
v týchto ľuďoch dobrú náladu a chuť žiť.
Darmo, muzikoterapia spojená s láskou
k blížnemu lieči dušu človeka. Museli
sme pridávať a našli sa klienti, ktorí nám
srdečne ďakovali a prosili, aby sme k nim
ešte prišli. V závere nás ponúkli sladkými koláčmi a obdarili každého krásnymi
srdiečkami, ktoré vlastnoručné vyrobili
počas tvorivých dielní. Úprimný a blízky
kontakt zo stretnutia nás všetkých dojal
k slzám, ale pri odchode nás pri srdiečku
hrial dobrý pocit spolupatričnosti. Boli
sme vďační aj šťastní, že sme sa mohli
takto spoločne zabaviť, porozprávať
a prežiť prenádherný deň. Uvedomili
sme si, že treba robiť iným dobré veci
a aj to, čo robí radosť nám. Pomáhajme
a potešujme sa zo života, buďme vďační
nebesiam za mier v našej krajine.
V dobrej nálade a so spevom sa
pokračovalo i na spiatočnej ceste. Vodič
autobusu si s nami tiež zaspieval a bezpečne nás doviezol domov. Touto cestou
ďakujeme pracovníkom denného centra
a vedeniu mesta Dolný Kubín za výborne
zorganizované podujatie a tešíme sa už
na ďalšie. Veľká vďaka.
Ľudmila Švehlová a Emília Majdišová

BEZPLATNÁ MHD
Počas sviatkov Všetkých svätých
a Pamiatky zosnulých jazdili autobusy
mestskej hromadnej dopravy v Dolnom
Kubíne zadarmo. Na nový cintorín vypravila Arriva Liorbus, a. s. aj mimoriadne spoje, ktoré cestujúcich vyviezli až ku
domu smútku. Mesto Dolný Kubín financovalo dopravu zo zisku z parkovacieho
systému. Od 1. do 3. novembra využilo
bezplatné autobusy 930 cestujúcich. Náwww.infostudio.sk

rast prepravených osôb oproti bežnému
víkendovému dňu bol takmer 2,5-násobný. Autobusy počas troch dní najazdili
645 kilometrov, z toho 167 kilometrov na
mimoriadnych spojoch. Počas návštevy
cintorína mohli občania po prvýkrát využiť okrem veľkoobjemových kontajnerov
aj nádoby na biologicky rozložiteľný odpad či separovaný zber.
redakcia
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KULTURISTI A FITNESSKY Z CELÉHO
SLOVENSKA NA DYNAMIC CUP

VZPIERAČI OPÄŤ
MAJSTRAMI SR
Vzpierači z klubu Elkop WLC Dolný Kubín
prepisovali historické tabuľky. Po deviatykrát sa stali majstrami Slovenska, čo
sa doposiaľ nikomu nepodarilo. Na čele
vystriedali vzpieračský klub z Trenčína,
ktorý bol držiteľom ôsmich titulov.

Foto: Jakub Kopček

Priaznivci kulturistiky a bikiny fitness sa počas dušičkového víkendu stretli na 3. ročníku medzinárodnej pohárovej súťaže mužov
a žien Dynamic cup. V Dolnom Kubíne tak
medzi sebou súťažilo v kulturistike, bikiny
fitness, fitnes žien a klasickej kulturistike 90
pretekárov a pretekárok z celého Slovenska.
„V Dolnom Kubíne je kulturistický
oddiel už 22 rokov. Za tie roky dosahujeme veľa dobrých výsledkov. Chodíme
po viacerých súťažiach. Ja ako tréner
pripravujem pretekárov. Aj v tejto súťaži niektorí súťažia za Dolný Kubín. Takže
preto som chcel aj do Dolného Kubína
priniesť niečo iné, čo tu doposiaľ nebolo,“ uviedol organizátor Peter Kokoška
z FC Dynamic Dolný Kubín. Pretekalo sa až
v 10 kategóriách, z toho najpočetnejšie
boli kategórie pre bikinifitnessky. Trofej
Dynamic cup pre najlepšie pripravených
súťažiacich získala víťazka nominácie Bodyfitness Juliana Makšiová a spomedzi
mužov pohár vyhral Igor Kútik. Ten skončil druhý v Classic Physique.

Foto: Jakub Kopček

Domáci oddiel na súťaži reprezentovali traja pretekári, ďalších dvoch čaká
svetový šampionát. „Dvaja súťažili minulý
týždeň v Poprade, ďalší dvaja nesúťažia,
pretože sa pripravujú na majstrovstvá
sveta v Spojených arabských emirátoch.
Peter Tatarka je náš starý harcovník,
ktorý minulý rok vyhral novú kategóriu
Classic Physique. Stal sa nielen majstrom
sveta, ale aj absolútnym majstrom sveta v Classic Physique. Čo je v podstate
najviac, čo môže amatérsky kulturista
dosiahnuť. A druhý pretekár je Martin Sagan, ktorý súťažil minulý rok. On je ešte
junior. Minulý rok sme boli spolu v Ekvádore, tam získal titul juniorského majstra
sveta. Ako junior ide súťažiť a reprezentovať Slovensko za mužov,“ vysvetlil organizátor podujatia.
Peter Tatarka z FC Dynamic DK
tvrdí, že kulturistika pre neho znamená
vlastne životný štýl a že sa v nej našiel
už ako mladý. „Pripraviť sa zodpovedne
na tie súťaže nie je jednoduché. Znamená to prekonávanie v rôznych smeroch,
v strave, proste chce to pevnú vôľu a to mi
vlastne dáva táto kulturistika. Vrchol tejto sezóny bude obhajoba titulu majstra
sveta, čo som získal minulý rok v kategórii
Classic Physique,“ konštatoval Peter Tatarka. Zverenci Petra Kokošku nedávno
uspeli aj na pretekoch Tatranského pohára. „Ja ako tréner som sa ich zúčastnil už
21-krát. A všetci naši traja pretekári, ktorí
súťažili v rôznych kategóriách, ich vyhrali.
Takže aj preto sa snažím, aby som tento
šport doniesol k nám, aby som ukázal,
že máme viaceré úspechy,“ ozrejmil Kokoška. Súťaž Dynamic cup zorganizoval
Fitness club Dolný Kubín v spolupráci so
Slovenskou asociáciou fitnes, kulturistiky
a silového trojboja.
redakcia
www.dolnykubin.sk

„Muži sú naša vlajková loď. Obhájili sme 8-krát titul a umiestnili sme
sa na čele pred Duklou Trenčín, pričom nám sa to podarilo za 9 rokov od
roku 2011 až doteraz. Bude to čoraz
ťažšie a ťažšie. Budúci rok má prísť
do extraligy Olympia Bobrov, čo je liaheň vzpieračov,“ zhodnotil pôsobenie
vzpieračov Tomáš Chovanec.

Foto: ŠK Elkop WLC DK

Slovenská extraliga vo vzpieraní
prebieha v troch kolách. Tretie finálové kolo organizoval klub s najvyšším počtom bodov. Zúčastnilo sa ho
5 družstiev a najlepšiu formu potvrdili
domáci vzpierači, ktorí získali 5051 bodov. Víťazstvo si vybojovali pred pretekármi z Trenčína a Krásna nad Kysucou. „Dolný Kubín si zaslúži titul, lebo
počas celého roka sa športovci pripravujú a tešia sa na túto súťaž. Vždy je
možnosť aj zahraničného pretekára,
ktorý môže pretekať za družstvo a oni
majú vždy šťastie, že získajú pretekára,
ktorý robí podstatne viac bodov,“ povedal predseda SZV Ján Štefánik
V súťaži jednotlivcov sa na prvom mieste umiestnil pretekár domáceho klubu Peter Mareček. Cenu
primátora mesta získal pred Radoslavom Tatarčíkom a Richardom Tkáčom. Počas uplynulej sezóny nazbieral
378 bodov a dopomohol tak svojmu tímu k titulu. Posledná cena bola
udelená najlepšiemu pretekárovi celej
súťaže na Sinclairove body. Dolnokubínsky klub si aj do ďalšej sezóny dáva
vysoké ciele. Už po jubilejný 10-krát by
sa chcel postaviť na najvyšší stupienok a obhájiť titul.
Nikola Repková
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MESTO NAVŠTÍVIL
MIROSLAV ŠATAN
V piatok 18. októbra navštívil Dolný Kubín v rámci svojho turné po hokejových
kluboch nový prezident Slovenského
zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav
Šatan. Na stretnutí sa rokovalo o rozvoji
hokejovej infraštruktúry v meste a tiež
o budúcich možnostiach spolupráce.
„Momentálne som na ceste po
Slovensku, navštevujem jednotlivé
kluby a samozrejme nemohol som
obísť ani Dolný Kubín. Toto stretnutie
bolo dnes aj so zástupcami mesta.
S pánom primátorom sme sa bavili
o tom, ako tu klub a mesto spolupracujú na tom, aby sa tu mohol hrať
hokej, aby kubínske deti hrali hokej
a bavili sme sa aj o možnej spolupráci, napríklad o vylepšení tohto hokejového stánku. Myslím si, že ľudia tu
v Dolnom Kubíne majú hokej radi,
chcú ho rozvíjať a my samozrejme vieme takéto iniciatívy aj podporiť,“ povedal Miroslav Šatan, prezident SZĽH.
Hokejová legenda si prezrela aj
zimný štadión. Práve ten býva často
dejiskom sústredení a hokejových
kempov tímov slovenskej reprezentácie. „Tým, že nám vedia vyhovieť
a dať nám ľad, ktorý potrebujeme,
a samozrejme je tu krásne prostredie v horách, je to pre nás výhodné,“
ozrejmil Šatan.
Ku konkrétnej dohode spolupráce zatiaľ nedošlo. Nie je však vylúčené, že zväz prípadné iniciatívy mesta
v prospech rozvoja hokeja podporí.
V minulosti už tak na vylepšenie hokejového stánku Kubínskych medveďov
a slovenských parahokejistov prispel.
Štadión si však ešte vyžaduje aj ďalšie
opravy. „Tak ako v prípade mnohých
štadiónov na Slovensku, i tento štadión má už svoje roky a určite by sa
dal vylepšiť. Tým, že tu máme paralympijské centrum pre sledge hokejistov, bol štadión sčasti pre tieto potreby upravovaný, ale samozrejme, že je
tu veľa vecí, ktoré sa dajú do budúcna
vylepšovať,“ doplnil Šatan.
Miroslava
Šatana
zaujímali okrem činnosti klubov aj podnety
a pripomienky k práci zväzu. Pri zvolení do pozície prezidenta Slovenského
zväzu ľadového hokeja si dal záväzok
osobne navštíviť každý hokejový klub.
redakcia

M. SMOLEŇOVÁ VYHRALA GRÉCKY TURNAJ
Dolnokubínčanka Martina Smoleňová vyhrala medzinárodný juniorský
tenisový turnaj na gréckom Rodose. Do
hlavnej súťaže sa jej podarilo prebojovať z kvalifikácie, z ktorej postúpili iba
štyri hráčky. Na medzinárodnom turnaji do 18 rokov medzi sebou súperilo
32 hráčok z Izraela, Grécka, Talianska,
Ruska, Cypru, Turecka, Jamajky, Estónska, Poľska, Česka a Slovenska. Práve
Martina Smoleňová sa stala absolútnou
víťazkou v juniorskej ženskej kategórii.
Finálový zápas najskôr v prvom sete
prehrávala 2:4, no neskôr ho otočila
na 6:4. V druhom sete si so súperkou
poradila hladko 6:0. Vo svetovom rebríčku do 18 rokov sa tak posunula na
890. priečku. Martina Smoleňová, ktorá
bude mať v novembri 16 rokov, trénuje
pod dozorom svojho otca v Nižnej spolu s mužmi. Preteká v Tatranskej Lomni-

ci za klub MŠK Poprad-Tatry. Popri tom
študuje externe 1. ročník na Športovom
gymnáziu.
redakcia

Foto: Archív M. Smoleňovej

KRAV MAGA UŽ AJ V DOLNOM KUBÍNE
Krav Maga je najdokonalejší a najúčinnejší
technicko-taktický systém, ktorý predstavuje oficiálnu zostavu techník vypracovaných
pre sebaobranu a boj zblízka. Členovia klubu Krav Maga Orava cvičia v Námestove
pod vedením licencovaného inštruktora už
4 roky a od 11. novembra sa k nim môžete
pridať aj vy, pretože otvárajú tréningy pre
verejnosť v Dolnom Kubíne.
„Krav Maga v preklade znamená boj
zblízka. Je to sebaobranný systém, nie je
to bojové umenie, aj keď má v sebe prvky bojových športov. Je to systém, ktorý
má iba taktiku a techniku. Tento systém
vznikol na Slovensku, no málo ľudí o tom
vie. Potom sa udomácnil v Izraeli, odkiaľ
sa rozšíril po celom svete. Sme partnermi Krav Maga Global, ktorý je najväčšou
a najprofesionálnejšou organizáciou na
svete a je pokračovateľom Imricha Lichtenfelda, ktorý to na Slovensku založil, “
povedal licencovaný inštruktor Ľubomír
Brtko.
Krav Maga učí ako sa brániť v reálnych životných situáciách a vychádza pritom z prirodzených ľudských pohybov.
„Na ulici nemáte Oktagon, na ulici nemáte pravidlá, na ulici nemáte ring, na ulici
nemáte rozhodcu, ktorý vám povie stop,
porušil si pravidlá. Na ulici funguje len to,
čo sa človek naučí, respektíve je to o podvedomí. Cieľom je prevencia, deeskalácia,
www.infostudio.sk

predchádzanie konfliktu. To je prvoradé.
Ale pokiaľ k takej situácii dôjde, tak treba
využiť všetko, čo má človek po ruke, aby
tých svojich blízkych alebo seba ubránil,
lebo dnes je taká doba, že nikdy nevieš,
čo sa ti môže stať,“ vraví Ľubomír Brtko.
Tento sebaobranný systém je určený pre každého, bez ohľadu na pohlavie, či fyzické zdatnosti. Vítaný je každý,
kto má 18 a viac rokov. „Je jedno či máte
nadváhu, je jedno či ste baletka, je jedno
či ste nabúchaný 100 kilový Arnold. Každý si nájde to svoje a nájde, čo funguje,
a potom tá šanca na vyriešenie konfliktu, ktorý príde, je väčšia. V neposlednom
rade je to dobrá partia, zvládanie stresu,
kondička a všetko, čo patrí k všestrannej
pohybovej aktivite,“ konštatuje Ľubomír
Brtko.
„Prvý tréning nestojí vôbec nič.
Stačí si so sebou priniesť športový úbor
a chuť spraviť niečo pre seba. Pravidelné
tréningy budú bývať v pondelky a stredy
vždy v tom istom čase od 17:00 do 19:00
v Elkope, kde sa dá naozaj cvičiť na veľmi
dobrej úrovni. Takže všetci ste vítaní, nič
za to nedáte, príďte sa pozrieť, uvidíte,“
pozýva Ľubomír Brtko. Všetky potrebné
informácie a tiež kontakt priamo na trénera nájdete na facebookovej stránke
Krav Maga Orava Námestovo.
redakcia
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HLASUJTE V ANKETE ZA KUBÍNSKY STROM ROKA
Mesto Dolný Kubín a Komisia revitalizácie zelene a environmentálneho rozvoja pri Mestskom zastupiteľstve v Dolnom Kubíne
pod záštitou primátora mesta vyhlásili v tomto roku anketu Kubínsky strom roka.
Cieľom bolo upozorniť na staré a vzácne stromy v Dolnom Kubíne.
Od občanov prišlo do ankety 11 nominácií. Na titul Kubínsky strom roka boli navrhnuté nasledovné stromy:
01. - Brest pri železničnej stanici, obvod kmeňa 230 cm
02. - Lipa malolistá vo dvore rodinného domu na Zochovej ul. 22/1020, obvod kmeňa nad 500 cm
03. - Buk lesný (červená forma) pri kaštieli v Mokradi, obvod kmeňa 377 cm
04. - Lipa pred Literárnym múzeom P. O. Hviezdoslava (pri kostole), obvod kmeňa 250 cm,
lipu sadil P. O. Hviezdoslav v roku 1919
05. - Lipa pred Literárnym múzeom P. O. Hviezdoslava (pri kine), obvod kmeňa 270 cm
06. - Dub letný pri kaštieli v Mokradi, obvod kmeňa 416 cm
07. - Jaseň štíhly na Matúškovej ul. v Parku P. Bujnáka, obvod kmeňa 356 cm
08. - Orech v záhrade rodinného domu na ul. M. R. Štefánika 1818/31, obvod kmeňa 180 cm
09. - Lipa pri zvonici na ul. Bysterecká č. 1192, obvod kmeňa 353 cm
10. - Lipa pri OVS na ul. Bysterecká, obvod kmeňa 324 cm
11. - Lipy (2 ks) na ul. Bysterecká č. 2061, obvod kmeňa 255 cm
Fotograﬁe nominovaných stromov nájdete na internetovej stránke mesta Dolný Kubín a vo vysielaní mestskej televízie.
Občania môžu odovzdať svoj hlas v ankete Kubínsky strom roka prostredníctvom mailovej adresy:
stromroka@dolnykubin.sk. Okrem čísla nominácie nezabudnite uviesť svoje kontaktné údaje. Traja účastníci ankety budú
odmenení vecnými cenami. Anketa potrvá do konca novembra 2019.

STRETNUTIE JUBILANTOV
Primátor mesta Dolný Kubín a poslanci mestského zastupiteľstva Vás srdečne pozývajú na Stretnutie jubilantov, ktorí v tomto
roku 2019 oslavujú životné jubileum 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 a viac rokov. Bude nám potešením, keď spoločne oslávime
Vaše jubileá pri šálke dobrej kávy a krátkom kultúrnom programe.
V prípade záujmu jubilujúcich obyvateľov o účasť na stretnutí jubilantov Vás prosíme o doručenie vyplnenej návratky na
mestský úrad osobne do kancelárie primátora, elektronicky na emailovú adresu mesto@dolnykubin.sk alebo poštou na
adresu: Mestský úrad, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín najneskôr do 2. decembra 2019. Pre viac
informácií nás môžete kontaktovať aj telefonicky na čísle 043/5814 472.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Návratka „Stretnutie jubilantov 2019“
Meno a priezvisko:
Adresa bydliska:
Dátum narodenia:
Telefónny kontakt:
Svojím podpisom na tejto návratke dobrovoľne udeľujem mestu Dolný Kubín súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu meno,
priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia a telefónne číslo pre účely organizovania Stretnutia jubilantov 2019 a zápisu do kroniky mesta.

Podpis jubilanta

www.dolnykubin.sk
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