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Na Orave vznikla iniciatíva na
protest proti preplneným cestám.
Občania nespokojní s dopravnou situáciou
môžu podpisovať pohľadnice, ktoré majú
politikov upozorniť na dobudovanie
rýchlostnej cesty R3.

číslo 4

mesačník
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Druhé kolo prezidentských volieb
v Dolnom Kubíne prilákalo k volebným urnám len niečo viac ako 46 percent
oprávnených voličov. Medzi nimi ale nechýbal najstarší, 99-ročný Dolnokubínčan
Ján David.

ročník XXXV
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Zimný štadión sa v marci stal dejiskom historicky prvého medzinárodného parahokejového turnaja na Slovensku. Do rodiska slovenského parahokeja
si svoje sily prišli zmerať národné reprezentácie Nemecka, Česka a Slovenska.

DEŇ VEĽKÉHO BYSTERCA

—

Foto: redakcia

Veľký Bysterec bol pôvodne samostatnou
obcou. Jeho vlastná história je významná
a dávnoveká, siaha až do obdobia prvého
storočia nášho letopočtu. Prvý písomný
doklad o existencii Veľkého Bysterca nachádzame v chotárnej listine obce Revišné
z roku 1272.

Obec Veľký Bysterec sa na základe
žiadosti Miestneho národného výboru
v Dolnom Kubíne a z rozhodnutia Povereníctva vnútra v Bratislave v roku 1949
pripojila k mestu Dolný Kubín. Svoju pôvodnú podobu si dokázala zachovať ešte
11 rokov. Následne musela ustúpiť výstavbe sídliska. Posledné domy stáli na Veľwww.dolnykubin.sk

kom Bysterci až do roku 1985. Z pôvodnej zástavby sa dnes napokon zachoval
len historický objekt zvonice a rumpálová
studňa.
Presne po 70 rokoch od pripojenia
Veľkého Bysterca k Dolnému Kubínu sa
pokračovanie na 2. strane »
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radnica spolu s Výborom mestskej časti
Veľký Bysterec, Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dolný Kubín (ECAV DK), Spolkom
bývalých urbarialistov obce Veľký Bysterec, Mestským kultúrnym strediskom DK,
Technickými službami DK a dobrovoľníkmi
rozhodla poslednú hmotnú pamiatku na
obec obnoviť a skultúrniť. Posledná marcová nedeľa patrila Dňu Veľkého Bysterca.
„Zamýšľali sme sa nad tým, aké funkcie dáme jednotlivým stavbám, ktoré tu
prežili ešte z pôvodnej obce. Pri otvorení
a odhalení studne sme zistili, že je vo veľmi zachovalom stave. Následne sa nám ju
podarilo vyčistiť a zreštaurovať. Došlo tiež
k natiahnutiu elektroinštalácie a osadeniu
vodoodolného led osvetlenia na jej dno,
takže môže svietiť nepretržite cez deň
i v noci. Na vrch studne sme nainštalovali
nerozbitné bezpečnostné sklo, ktoré má
zabezpečiť, aby studňa nebola znečisťovaná,“ vysvetlil primátor mesta Ján Prílepok.

Foto: redakcia

Radnica sa spolu s dobrovoľníkmi
pustila aj do zreštaurovania spodnej časti
zvonice. „Došlo k oprave i nastierkovaniu
stien a následne k vymaľovaniu. Súčasťou
zvonice budú odteraz aj pamätné tabule,
ktoré majú priblížiť pôvodný Veľký Bysterec. Chceme, aby sa obyvatelia i návštevníci dozvedeli čo najviac o mieste, na
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ktorom dnes stoja bytovky, no v minulosti
tu boli polia a rodinné domy,“ dodal Ján
Prílepok. „Je veľmi podstatné, že tu zvonica i studňa zostali. Aj napriek tomu, že
bol Veľký Bysterec nahradený panelákmi,
jeho idea tu je s nami. Budeme v tom ďalej
pokračovať, aby tu mali ľudia prečo prísť
a prečítať si niečo o histórii nášho Veľkého Bysterca,“ uviedla Zuzana Kubačková
z Cirkevného zboru ECAV DK. „Oceňujeme ochotu a iniciatívu mesta skultúrniť
priestor v okolí zvonice. Samotný urbár je
aj v budúcnosti pripravený podieľať sa na
revitalizácii objektu zvonice, nakoľko je aj
v logu nášho pozemkového spoločenstva
a je posledným hmatateľným symbolom
bývalej obce,“ povedal Martin Horemuž,
predseda Spolku bývalých urbarialistov
obce Veľký Bysterec.
Na výstavu fotografií v priestoroch
obnovenej zvonice sa prišlo pozrieť množstvo ľudí. Medzi nimi boli aj pôvodní obyvatelia obce Veľký Bysterec. Nie všetkým
sa zlúčenie s Dolným Kubínom páčilo.
V dave ľudí sme stretli aj Ondreja Horemuža, ktorý spolu so svojím kamarátom
Janom Bencúrom nakreslil na zvonicu
slovenský znak. Bolo to na protest deň po
vpáde vojsk Varšavskej zmluvy na územie
Československa. „Akurát som bol z vojny
na dovolenke a s mojím veľkým kamarátom Janom Bencúrom sme šli a po ceste
písali nejaké heslá. Keď sme prechádzali

okolo zvonice, všimli sme si prázdny výklenok. Jano povedal, nech ho zodvihnem
na plecia, že tam štetcom nakreslí slovenský znak. O niekoľko rokov, keď sa robila
menšia rekonštrukcia zvonice, to majstri
obtiahli a vyfarbili,“ zaspomínal Ondrej
Horemuž. „V ďalšom kroku by sme chceli
spolu s partnermi pokračovať v reštaurovaní zvonice, v ktorej sa nachádza aj pôvodný zvon. Chceli by sme, aby sa v režime
obedného zvonenia opäť rozozvučal,“ doplnil primátor.
Deň Veľkého Bysterca pokračoval
v MsKS diskusiou s autorom knihy Môj
rodný kraj Michalom Mačičkom. Ten
svoje rozprávanie obohatil o prezentáciu fotografií a filmov z pôvodnej obce
Veľký Bysterec. „Filmy vznikli niekedy začiatkom roku 1970 a boli nakrútené na
16 mm film. V prvých dvoch filmoch účinkujú Bysterčania. Nakoľko tu naša rodina
žila niekoľko generácií, považoval som za
potrebné zdokumentovať všetko, čo sa
dalo,“ objasnil filmár Michal Mačička.
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Pri príležitosti Dňa Veľkého Bysterca
bola v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne otvorená
výstava fotografií s názvom Podoby času.
Unikátne zábery z hľadáčika viacerých fotografov si môžete pozrieť do 19. apríla.
redakcia

DOBROVOĽNÍ HASIČI ZO ZÁSKALIA BUDÚ MAŤ VYNOVENÚ ZBROJNICU

—

Dolnokubínska radnica v týchto dňoch
dokončuje rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
v mestskej časti Záskalie. Mesto ešte minulý
rok získalo na tieto práce 30-tisíc eur z dotácie Ministerstva vnútra SR.

novú hasičskú techniku,“ vysvetlil Ján Prílepok, primátor mesta.
Mesto už v minulosti z vlastného
rozpočtu financovalo nevyhnutné opravy
budovy, aby bola zabezpečená jej funk-

Povinné spolufinancovanie samosprávy na tomto projekte bolo len 5 %.
„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo zrealizovať túto investíciu aj vďaka dotácii od
ministerstva vnútra. Cieľom rekonštrukcie
bolo, aby naša hasičská zbrojnica zodpovedala aktuálnym štandardom. Okrem
toho sme chceli, aby garáž, ktorá je jej
súčasťou, bola pripravená aj na prípadnú

Foto: redakcia
www.infostudio.sk

čnosť. No tento rok už dvojpodlažná budova potrebovala nutnú realizáciu opatrení, ktoré zabezpečia zvýšenie energetickej
hospodárnosti budovy. „Na päťdesiatpäťročnej hasičskej zbrojnici trvajú práce tri
mesiace. Za ten čas sme na budove, v ktorej sídli dobrovoľný hasičský zbor, opravili
fasádu či vymenili okná a dvere. Tiež sme
tam dali nové garážové dvere. V interiéri
zbrojnice sme nainštalovali nové úsporné
LED osvetlenie. Mesto z vlastných prostriedkov zabezpečilo aj výmenu ďalších interiérových dverí,“ objasnil primátor.
Martin Buzna, mesto Dolný Kubín
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ORAVA POSIELA PROTESTNÉ POZDRAVY

—

Na Orave vznikla iniciatíva na protest proti
preplneným cestám. Občania nespokojní
s dopravnou situáciou môžu podpisovať
pohľadnice, ktoré majú politikov upozorniť
na dobudovanie rýchlostnej cesty R3.
Organizátori sa dohodli, že zvolia nenásilný protest a nebudú blokovať
cesty, ktoré sú už aj tak dosť preťažené.
„V programovom vyhlásení vlády sa píše,
že v oblasti dopravy sa bude pokračovať
aj s výstavbou rýchlostnej cesty na Orave.
Žiaľ, toto programové vyhlásanie sa zatiaľ
neplní, chceme preto upozorniť ministra
dopravy a predsedu vlády, že aj Orava je
na mape Slovenska,“ vysvetlil organizátor
protestnej akcie a poslanec NRSR Igor
Janckulík.

Foto: redakcia

K iniciatíve, do ktorej sa postupne
pridávajú mestá a obce v regióne, sa pridal
aj Dolný Kubín. „Doprava na celej Orave
a v Dolnom Kubíne obzvlášť sa nám z roka
na rok komplikuje. Každý rok narastá počet áut, ktoré prechádzajú cez naše mesto
a zvyšuje sa aj počet vozidiel u Dolnokubínčanov. Tento problém musíme riešiť
už komplexne cestami, ktoré budú obchádzať mestá alebo obce,“ povedal primátor
mesta Ján Prílepok.
Organizátori
plánujú
vyzbierať
100-tisíc podpísaných pohľadníc. Potom
ich spoločne so starostami a primátormi v krabiciach odnesú na Úrad vlády SR
a na ministerstvo dopravy. Mali by tak
urobiť v priebehu mája. Ľudia môžu tieto pohľadnice podpisovať na obecných
úradoch, pretože každá obec si vyrába
vlastné a väčšinou na nich zobrazujú svoje
problémy z premávky. V Dolnom Kubíne
budú pohľadnice prístupné na voľných
priestranstvách, v budove mestského úradu a v mestských organizáciách. V prípade
záujmu ich bude možné distribuovať aj na
vyžiadanie.
Do iniciatívy sa však podporne zapojili aj obce, ktorých sa výstavba rýchlostnej
cesty priamo nedotýka. „Som veľmi rád, že

Foto: redakcia

Orava drží spolu ako celok. Ľudia si uvedomujú, že tu potrebujeme návštevníkov
za prácou a turistov, takže je nevyhnutné
mať aj dobré cesty,“ dodal Igor Janckulík.
Ak u kompetentných s pohľadnicami nepochodia, situáciu budú riešiť radikálnejšie. Ďalšie kroky v prípade neúspechu si
organizátori zatiaľ nechávajú pre seba.
redakcia

NA VLAKOVÝCH ZASTÁVKACH BYSTEREC
A MOKRAĎ ZLEPŠIA SITUÁCIU

ZUŠ I. BALLU MÁ
NOVÝ PLOT

V piatok 29. marca vedenie mesta rokovalo
s oblastným riaditeľom Železníc Slovenskej
republiky (ŽSR) Krzysztofom Awsiukiewiczom. Cieľom stretnutia bolo vyriešiť situáciu
so železničnými zastávkami v Dolnom
Kubíne, ktoré sú v zlom stave.

by sa mali inštalovať modifikované prefabrikáty, ktoré by plnili úlohu prístreškov.
Cestujúci by sa tam mohli skryť pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi,“
povedal oblastný riaditeľ ŽSR Krzysztof
Awsiukiewicz. Dolnokubínske vlakové stanice sú predmetom riešenia viacerých
oddielov ŽSR, preto budú ich situáciu ešte
prerokovávať.

Základná umelecká škola Ivana
Ballu zrekonštruovala v uplynulých
dňoch zadnú časť svojho oplotenia.
Jeho súčasťou je aj nová vstupná bránička. Z rozpočtu mesta smerovalo na
obnovu takmer 10 000 eur. Škola si zároveň vo vlastnej réžii opravila aj vstupný chodník. „Minulý rok sme realizovali
výmenu oplotenia prednej časti, kde
bola aj veľká brána i vstupná bránička.
Bolo to približne 60 metrov oplotenia.
Tento rok sme pokračovali zadnou časťou v rovnakej dĺžke. Chodník v tejto
časti bol tiež v dezolátnom stave. Mal
poškodený asfalt a chodiť po ňom už
bolo nebezpečné. Z vlastných zdrojov
sme preto pristúpili k oprave,“ uviedol
riaditeľ školy Roman Ďaďo. Aktuálne
škola začala s výmenou strešnej krytiny
na poslednej z budov a čaká ju aj oprava pergoly.

redakcia

redakcia

—

„Vyvolali sme stretnutie so zástupcami železníc, pretože nás trápia viaceré
otázky ohľadom stavu budov železničných zastávok a stanice a tiež opakujúci
sa problém s neprispôsobivými občanmi
a so správaním ľudí na hlavnej stanici,
ktoré je niekedy nebezpečné,“ povedal
primátor mesta Ján Prílepok. Nepríjemnosti s neprispôsobivými obyvateľmi chcú
železnice zmierniť vďaka väčšej spolupráci
s mestskou políciou.
ŽSR sa zároveň zaviazali, že urobia
všetko preto, aby na zastávke Bysterec
a Mokraď boli v najbližšej dobe naplnené
štandardy pre cestujúcich. „Pripravujeme
na to verejné obstarávanie. Na zastávkach

—

Foto: redakcia

www.dolnykubin.sk
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školstvo

V ZŠ MARTINA KUKUČÍNA ŽIACI VYRÁBALI VTÁČIE BÚDKY

—

Základná škola Martina Kukučína spolu so
špeciálnou základnou školou zrealizovali zážitkové vyučovanie s názvom Kdeže
ty vtáčik hniezdo máš. Do rovesníckeho
vzdelávania sa zapojili šiestaci ZŠ Martina
Kukučína, ktorí majú predmet prírodovedné
zručnosti.

Foto: redakcia

Aktivita, ktorú robili žiaci oboch
škôl spoločne, sa skladala z dvoch častí.
Najskôr absolvovali prednášku ohľadom
hniezdenia a kŕmenia vtákov a deťom zo
špeciálnej školy priblížili svet operencov,
ktorí sa u nás vyskytujú. Nasledovala spoločná desiata, po ktorej žiaci vyrábali vtáčie búdky. Tie boli po dokončení zavesené
na stromy v areáloch oboch škôl.
Hlavným cieľom rovesníckej výučby
nebolo vyrobiť vtáčie búdky, ale vytvoriť
v deťoch pocit empatie a spolupatričnosti. Žiaci sa učia k rešpektu, pochopeniu
a k pomoci jeden druhému. „V našom
školskom vzdelávacom programe máme,
aby sme vychovávali deti múdre a vzdelané, ale tiež by sme chceli, aby boli empatické a mali v sebe trošku citu. Toto bola
jedna z vecí, čo sa nám podarila,“ povedala riaditeľka ZŠ Martina Kukučína Katarína
Števonková.
Rovesnícke vzdelávanie sa pozitívne
odzrkadľuje aj na deťoch zo špeciálnej základnej školy, ktoré sa rady učia s rovesníkmi. „Pomáha im to hlavne v sociálnych
zručnostiach, pretože pri zdravých kamarátoch sú smelšie. Vždy to obohatí ich ve-

Foto: redakcia

domosti a niečo nové sa naučia,“ povedala
učiteľka Špeciálnej základnej školy pre žiakov s telesným postihnutím v Dolnom Kubíne Mária Mikulášová. Vyrábanie vtáčích
búdok bolo v poradí už treťou spoločnou
aktivitou, ktorú školy zorganizovali. Deti sa
už spolu učili pracovať na počítačoch a slávili Mikuláša. Obe školy chcú v spolupráci
naďalej pokračovať.
redakcia

KUBÍNSKY KRČIAŽOK MÁ 10 ROKOV

—

Tradičná súťaž Materskej školy Obrancov mieru v prednese poézie
a prózy slávi 10 rokov. Kubínsky krčiažok
počas nich naučil a pripravil na recitáciu
množstvo detí. Tie po prvýkrát vystúpili
pred väčším publikom. Jubilejný 10. ročník
sa uskutočnil vo štvrtok 14. marca. „Súťaž
je poctou poézie a prózy v našom meste. Je to dieťa našej materskej školy. Deti

môžu ukázať svoju zdatnosť v samostatnom prejave a lásku k recitácii,“ uviedla
riaditeľka MŠ Stela Mihálová. „Aj takýmto
spôsobom si pripomíname marec – Mesiac knihy. Zdôrazňujeme, aké dôležité je
literárne umenie pre malé deti a zároveň je
to pre nich aj prvá šanca predviesť sa pred
niekým cudzím a zbierať aj takéto sociálne zručnosti,“ dodala Miriam Kazimírová

z Oravskej knižnice A. Habovštiaka. Príprava na Kubínsky krčiažok prebieha počas
celého roka, no intenzívne sa deti pripravujú od začiatku januára. Básne sa najskôr
spoločne učí celá trieda a učiteľky následne vyberú tie deti, ktoré sa chcú v recitácii
prejaviť pred obecenstvom.
redakcia

ŽIACI Z KŇAŽEJ SA BUDÚ MÔCŤ UČIŤ V ALTÁNKU

—

Deti a pedagógovia ZŠ s MŠ v Kňažej
môžu po novom na niektorých predmetoch využívať altánok vo vonkajšom areáli
školy. S nápadom jeho výstavby prišla riaditeľka, ktorá chce zinovatívniť vyučovanie.
„U vedenia mesta sa pri tejto myšlienke
stretla s pochopením a poslanci na altánok odsúhlasili sumu 5 000 eur,“ povedal
vedúci odboru školstva Michal Švento.
Jednou z priorít školského vzdelávacieho programu v Kňažej je ochrana životného prostredia. „Altánok je súčasťou

nášho projektu Záhrada, v rámci ktorého sme aj so žiakmi vybudovali záhradu,
kde sa budú učiť pestovať plodiny, kríčky
a ovocné stromy. Altánok nám bude slúžiť
na vyučovanie v prírode,“ vysvetlila riaditeľka Daša Badáňová.V altánku budú prebiehať hodiny biológie, technickej výchovy
a pracovného vyučovania. Rovnako poslúži aj škôlkarom, ktorí sú tiež zapojení do
programu environmentálnej výchovy.
redakcia
www.infostudio.sk
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životné prostredie
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NÁSLEDKY VETERNEJ SMRŠTE ODSTRAŇOVALI TECHNICKÉ SLUŽBY I DETI

—

Veterná smršť, ktorá sa Dolným Kubínom
prehnala pred mesiacom, za sebou nechala
množstvo vyvrátených stromov. Jeden z nich
spadol aj na páviu voliéru, ktorú výrazne
poškodil a zabil pri tom dvoch kohútov.

Foto: redakcia

Škody po silnej víchrici odstraňovali pracovníci technických služieb niekoľko
dní. Koncom marca sa pustili do rekonštrukcie pávej voliéry. „Starý topoľ poškodil oplotenie a jeden prístrešok pre pávy.
Musíme preto opraviť časť oplotenia, konkrétne stĺpy, španovací drôt aj pletivo. Vyrobíme tiež nový prístrešok pre pávy, lebo
ten pôvodný sa už nebude dať opraviť.
V tejto súvislosti budeme takisto opilovať
stromy, ktoré sú priamo v pávej voliére,
lebo z nich v minulosti padali konáre. Na
záver vymeníme vrchnú sieť,“ vysvetlil konateľ Technických služieb mesta Dolný
Kubín Pavol Heško. Pávy z Parku Martina
Kukučína sú zatiaľ umiestnené v Oravskej
Porube. Hneď po oprave voliéry bude živá
atrakcia mesta opäť prístupná.
Následky veternej smršte prišli odstraňovať aj prváčikovia zo Základnej školy
Janka Matúšku. Tí sa zamerali na historický cintorín, kde zbierali popadané konáre
okolo hrobov našich dejateľov a zhromažďovali ich na jedno miesto, aby ich technické služby mohli jednoduchšie odviezť.
Žiaci z rôznych tried Základnej školy Janka
Matúšku chodia upratovať historický cin-

Foto: redakcia

torín pravidelne. „S nimi je radosť robiť,
lebo idú a konáre i haluze zbierajú ako
mravce. Ani nie za hodinu to mali pozbierané. Deti treba viesť k tomu, aby sa o cintoríny starali a nebáli sa ich,“ uviedol Juraj
Lakoštík, učiteľ ZŠ Janka Matúšku. Prváčikovia sa zamerali na upratovanie hrobov
významných dejateľov, no nezabudli ani
na miesta posledného odpočinku menej
známych kňazov, o ktoré sa nemá kto starať.
redakcia

MESTO POSTUPNE ODSTRÁNI NEPOJAZDNÉ VRAKY NA PARKOVISKÁCH

—

Odstavené vraky pri cestách a na parkoviskách sú problémom, s ktorým sa
stretávajú všetky mestá na Slovensku. Staré
vozidlá okrem toho, že zaberajú miesta,
ktoré by mohli využívať ostatní vodiči, sú
terčom vandalizmu a stávajú sa ohrozením
nielen pre ľudí, ale aj pre životné prostredie.
V rámci Dolného Kubína je evidovaných 10 až 15 takýchto vozidiel a mesto
sa rozhodlo v tejto veci konať. „Stáva sa
nám často, že sa jedná o vozidlá, ktoré sú
dočasne odhlásené z evidencie ich majiteľmi. Mnohokrát sú to autá, ktoré si ľudia
zakúpia za niekoľko stoviek eur, následne
im slúžia niekoľko mesiacov a pri nejakej
poruche tieto vozidlá nechávajú voľne odstavené na verejných plochách, pretože
ich oprava by bola nerentabilná,“ povedal
náčelník mestskej polície Peter Uhrina.
Podľa zákona o odpadoch majiteľ
musí vozidlo, ktoré poškodzuje alebo
ohrozuje životné prostredie, či narušuje
vzhľad obce, odstrániť a umiestniť na špeciálne určené parkovisko. Ak tak neurobí,
môže zakročiť správca cesty alebo mesto.
Momentálne sú v procese riešenia dve vo-

zidlá, na ktoré už dlhšiu dobu poukazujú aj
nespokojní občania. „Jedno vozidlo je pri
STOP-SHOPE, ktoré stojí na súkromnom
pozemku a priamo STOP-SHOP už podal
trestné oznámenie a druhé je na Matúškovej ulici – tam sme vo veci konali, podali sme oznámenie na Okresný dopravný
inšpektorát v Dolnom Kubíne,“ povedal
Peter Uhrina.

Foto: redakcia

Problémom bolo nájsť parkovisko,
ktoré by bolo ochotné autá držať do procesu ich likvidácie, v našom regióne ich
je len niekoľko. Situáciu neuľahčuje ani
to, že pri odstraňovaní vozidiel, ktoré newww.dolnykubin.sk

majú platnú emisnú kontrolu, musí konať
okresný úrad. „Niekoľko podnetov sme
im už postúpili, takže je na nich, aby vykonali ďalšie kroky. Dokonca aj systém im
má priamo generovať vozidlá s neplatnou
technickou a emisnou kontrolou, preto by
mali sami v tejto veci konať a odkontrolovať si tieto vozidlá,“ vysvetlil Peter Uhrina.
Keďže sa jedná o zdĺhavý proces,
mesto sa rozhodlo situáciu riešiť po svojom. „Je to prvýkrát, keď mesto odstraňuje
staré vozidlá z verejných priestranstiev.
Pokiaľ sa nám podarí tento postup, ktorý
nám stanovuje zákon, uplatniť a úspešne dokážeme vozidlá nielen odviezť, ale
aj zlikvidovať, tak budeme postupovať aj
ďalej a budeme pokračovať rovnakým
spôsobom aj u ostatných vozidiel,“ povedal vedúci odboru dopravy MsÚ Miroslav
Kosmeľ. Odbor dopravy mesta by mal odstrániť auto z parkoviska pri obchodnom
centre STOP-SHOP a druhé z plateného
parkoviska na Matúškovej ulici v polovici
apríla 2019. Autá budú umiestnené na
špeciálne parkovisko v Námestove.
redakcia
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VOLIŤ PRIŠIEL AJ 99-ROČNÝ DOLNOKUBÍNČAN

—

Druhé kolo prezidentských volieb v Dolnom Kubíne prilákalo k volebným urnám
len niečo viac ako 46 percent oprávnených
voličov. Medzi nimi ale nechýbal najstarší,
99-ročný Dolnokubínčan Ján David.
Počas svojho života nevynechal ani
jedny voľby. Do volebnej miestnosti na
Bysterci prišiel s úsmevom a rezkým krokom. „To je občianska povinnosť každého
jedného z nás! Čudujem sa tým, ktorí sú
leniví alebo sa im nechce a neprídu. Volíme predsa svojho prezidenta! Nič to človeka nestojí, len trošku ochoty,“ vysvetlil
najstarší Dolnokubínčan. „Ján David je
ešte stará škola a pravidelne chodí na
každé voľby. Volebnú miestnosť má na
poschodí. Keď sme mu chceli schránku
zniesť dolu, nechcel o tom ani počuť. Vraví, že rád vyjde po schodoch hore, lebo to
má v rámci relaxu a musí sa hýbať,“ objasnila podpredsedníčka volebného okrsku
č. 12 Agneša Martvoňová.
Ján David vychoval tri deti, má osem
vnúčat a 14 pravnúčat. Jeho volebným
poradcom je syn Jozef. „Idem kvôli deťom, nie pre seba,“ povedal 99-ročný volič. „V jeho veku je už ťažké rozoznať, čo
je pravda alebo populizmus či hoax. Takže
v tomto sa mu snažím poradiť a rozpráva-

li sme sa aj dnes. Otec sa pýtal, koho má
voliť, tak som mu povedal, nech volí toho
krajšieho,“ vtipne dodal syn Jozef.
Hoci Ján David zažil ťažké časy,
úsmev z pier mu nikdy nezmizol. Z volebnou komisiou pravidelne vtipkuje a už niekoľkokrát im vyrozprával svoj neľahký životný príbeh, ako sa chcel stať kňazom, no
skončil vo väzení a neskôr začal pracovať
v ťažkom priemysle. Ján David sa na voľby
obliekol tak, ako sa patrí. „Existujú určite
predpisy, ako sa obliecť na svadbu či do
divadla. Obliecť pekne sa patrí aj na voľby.
Bol som učiteľom, neskôr úradníkom. Bol
som taký predpisový,“ objasnil Ján David.
Víťazom 2. kola prezidentských volieb v Dolnom Kubíne sa stala Zuzana
Čaputová, ktorá získala 4 154 hlasov a porazila tak o 1 632 hlasov Maroša Šefčoviča, ktorému Dolnokubínčania odovzdali
2 522 hlasov. „Zuzana Čaputová zvíťazila
v 15 volebných okrskoch v našom meste.
Jedinou výnimkou bol okrsok č. 1 Mokraď,
kde väčšina voličov uprednostnila Maroša
Šefčoviča. Ako aj v prvom kole vo volebnom okrsku číslo 9 na sídlisku Brezovec
II. získala Zuzana Čaputová až 602 hlasov,
čo predstavuje najviac hlasov zo všetkých
volebných okrskov,“ uviedla členka organizačného štábu mesta Jaroslava Krivdová.

Foto: redakcia

Najvyššiu volebnú účasť počas
druhého kola prezidentských volieb opätovne zaznamenali vo volebnom okrsku
číslo 16 Beňova Lehota, kde prišlo kandidátom odovzdať svoj hlas takmer 67 %
oprávnených voličov. Najmenej Dolnokubínčanov prišlo počas sobotného dňa
voliť do volebného obvodu číslo 5 - Staré
mesto II., kde bola volebná účasť len niečo
viac ako 28 %.
redakcia

DEŇ ŽIEN A DEŇ UČITEĽOV NA RADNICI

—

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sa
mesto opäť rozhodlo oceniť niekoľko Dolnokubínčaniek za rozvoj mesta a za svoju dlhoročnú prácu v rôznych oblastiach.
Ocenené dámy dostali ďakovný list a svojím
podpisom ozdobili pamätnú knihu mesta.
Tento rok na radnici vyznamenali
22 žien, medzi nimi boli sociálne pracovníčky, školská knihovníčka, pracovníčka
technických služieb, evanjelická farárka,
ekonómka, upratovačka, pracovníčky
mestského úradu, pedagogičky a zamestnankyne školských jedální. „Ocenenie som
dostala za svoju prácu, ktorú venujem ľuďom, nakoľko pracujem ako sociálna pracovníčka. Som veľmi rada, že si na mňa
spomenuli. Myslím si, že každá žena je
poctená, keď dostane pozvanie od primátora na takúto slávnosť,“ povedala ocenená Danka Chupáňová.
Pracovité a úspešné dámy, ktoré
sa akýmkoľvek spôsobom usilujú vytvárať lepšie podmienky pre spoločnosť

Foto: redakcia

v Dolnom Kubíne samospráva oceňuje
na základe nominácií rôznych organizácii
a občanov.
Mesto do sobášnej siene pozvalo
na Deň učiteľov aj dolnokubínskych pedagógov, aby im poďakovalo za ich obetavú
a dlhoročnú prácu. Medzi ocenenými boli
pedagógovia zo základných, stredných,
materských a umeleckých škôl, lektorka,
riaditeľka materskej školy, zástupkyňa riawww.infostudio.sk

diteľa základnej školy a zástupkyňa riaditeľa pre centrum voľného času. To, že učiteľstvo nie je len povolanie, ale aj poslanie,
dokazujú dlhé roky, ktoré zasvätili výchove
a vzdelávaniu detí. Ďakovný list dostali aktívni pedagógovia, ale aj takí, ktorí sú už na
dôchodku. Učiteľov na ocenenie nominujú jednotlivé riaditeľstvá škôl alebo odbor
školstva.
redakcia
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NA KÁVE S NOT PROMISING CASE

—

Názov hudobnej skupiny neznie na prvý
pohľad príliš sľubne. Keď však rozbalia
nástroje v maličkej skúšobni - kotolni v areáli
dolnokubínskej nemocnice, názov sa stane
nepodstatným. A hoci koncertov za rok zatiaľ veľa nemajú, podľa skúšok orchestra,
ako zvukové skúšky nazýva basgitarista tejto
dolnokubínskej päťky, by sa dali nastaviť aj
hodinky. Na naše otázky odpovedal bubeník
Vašo First.
• Ako vznikla skupina Not Promising
Case?
Vznikli sme začiatkom roka 2012 v zložení:
Ďuro Pecho basgitara, na bicie hrám ja, no
a na gitare hral a spieval Robo Lomaz. Ne-

skôr sa k nám pridal klávesák Samo Vilček,
ďalší gitarista Maťo Mázor a spevák Jano
“Pupík“ Prílepok. Po nejakom čase nám
z časových dôvodov odišli spevák, klávesák a gitarista, takže chvíľu sme to ťahali
v trojici s tým, že Robo začal viac spievať.
Hľadali sme ďalej a našli sme speváka Josha, ktorý s nami vydržal pomerne krátko,
pretože študoval. Oslovil som Lojza Bobčeka, ktorý spočiatku trošku váhal, ale nakoniec súhlasil. Čo čert nechcel, zase sme
časom ostali traja. Ja, Lojzo a Ďuro. Čírou
náhodou sa mi pred rokom a pol podarilo
osloviť Zuzku Palugovú. Z jej príchodom
sa nám trošku zjemnil aj náš hudobný
štýl. Do kapely sa mi podarilo stiahnuť aj
druhého gitaristu Miša Pilku. Zistili sme, že
jedna gitara je málo.
• Kto väčšinou prichádza s nápadmi
a novými pesničkami v rámci kapely?
Väčšinu pesničiek, vrátane textov, vytvoril
Robo Lomaz. Niektoré skladby sa nám pozdávali tak, že sme si ich nechali aj po jeho
odchode. Teraz už robí pesničky aj texty
speváčka Zuzka. Musím však povedať, že
sa na ich tvorbe podieľame všetci a zvažuje sa každý nápad. Aj toto je spôsob, ako
vyvážiť pomer prevzatých a nových vecí,
v našom prípade na rovnú polovicu.

Foto: Boris Hrudál

• Spomenieš si ešte na váš prvý koncert?
Už som spomínal, že sme vznikli v roku
2012. No a v tom istom roku sme sa ako

nováčikovia ocitli na veľkom pódiu Rockového záberu.
• Pri pohľade na web sa zdá, že mnohé regionálne zoskupenia podceňujú
vlastnú propagáciu. Chýbajú informácie a nevyužívajú platformy, ktoré ich
nič nestoja. Ako je to u vás?
Priznám sa, že až takto som sa nad tým
nezamýšľal. Pravdou však je, že by sme
mohli na sebe v tomto smere popracovať trošku viac. Niektoré české skupiny by
nám mohli byť v tomto smere dobrým príkladom. Funguje tam niečo ako deľba práce v rámci kapely. Jeden sa stará o termíny
koncertov, druhý má pod palcom internet
a sociálne siete, tretí má na starosti predaj
hudobných nosičov a podobne. Možno by
toto bola cesta, ako sa dostať do širšieho
povedomia poslucháčov.
• Na vašom hudobnom profile sme
našli niekoľko demonahrávok. Neuvažujete o limitovanom CD, ktoré
by ste rozpredali medzi kamarátov
a známych?
Kedysi sme nad tým aj uvažovali. Z časových a personálnych dôvodov sme tento
zámer nezrealizovali. Ale určite sa o tom
v kapele ešte porozprávame. Ak by to nebolo o CD, tak by sme niečo pridali na internet. Treba kráčať s dobou.
Boris Hrudál
autor je hudobný recenzent

NA KŇAŽEJ SA STRETLI MIESTNI ČLENOVIA ČERVENÉHO KRÍŽA

—

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža
(MS SČK) má na Kňažej dlhoročnú tradíciu. Aj
v súčasnej dobe sa tento spolok u nás môže
pýšiť 52 členmi. Začiatkom marca, ako už
býva zvykom, sa konalo výročné zhromaždenie týchto členov v našej mestskej časti.
Uskutočnilo sa 10. marca. Predsedníčka Vlasta Dúhová podrobne všetkých
zúčastnených oboznámila s činnosťou
miestneho spolku v predchádzajúcom
roku a taktiež predniesla plán práce na
budúci rok. Každoročnou a najhlavnejšou
úlohou je získavať nových členov, čo sa
nám v posledných rokoch aj darí. Ďalej vyzdvihla činnosť ZŠ s MŠ v Kňažej, ktorá aktívne pracuje na výchove a vzdelávaní detí
a žiakov v tejto oblasti. V materskej škôlke
sú tí najmenší zapojení do projektu s ná-

zvom Evička nám ochorela. V základnej
škole je zas aktívna hliadka mladých zdravotníkov, ktorí sa zúčastňujú regionálnych
súťaží, organizujú rôzne besedy ohľadom
zdravej výživy, prvej pomoci a pod.
Taktiež poďakovala jednotlivcom,
ktorí sa nezištne podieľajú na pomoci
chorým a starým ľuďom, ktorým nemá kto
podať pomocnú ruku. Poďakovanie patrilo
tiež všetkým, ktorí sa zapojili do finančnej
zbierky pre našich telesne postihnutých
občanov. Prostriedky budú využité na rehabilitácie a kúpeľnú liečbu. Vlasta Dúhová
nezabudla ani na dobrovoľných darcov krvi.
Tiež apelovala aj na ostatných členov, ktorí, ak majú možnosť, nech sa podelia o túto vzácnu tekutinu, či už pri Valentínskej
kvapke krvi, ktorá sa dáva do povedomia
aj na Kňažej alebo pri iných príležitostiach.
www.dolnykubin.sk

Medzi našich členov MS SČK bola
pozvaná aj MUDr. Anna Ďaďová, ktorá
nám urobila menšiu prednášku, ako sa
zdravo stravovať a ako predchádzať chrípke hlavne v tomto období. Poďakovanie jej
patrilo aj za to, že pravidelne navštevuje
našu mestskú časť, kde hlavne seniorom
meria krvný tlak, poradí v akýchkoľvek
zdravotných otázkach a usmerní ohľadom
zdravia. Pani predsedníčka nezabudla
nespomenúť Územný spolok SČK Orava,
ktorý podporuje náš MS SČK Kňažia a spolupráca s ním je veľmi dobrá. Aj týmto spôsobom by sme chceli, pri príležitosti osláv
storočnice vzniku Slovenského Červeného
kríža, nášmu územnému spolku popriať
čo najviac humánnych ľudí.
Vlasta Batunová, členka MS SČK Kňažia
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ORAVSKÝ HRAD BOL NAJNAVŠTEVOVANEJŠÍ

—

Spomedzi kultúrnych inštitúcií Oravského
múzea bol aj minulý rok lídrom v návštevnosti Oravský hrad. Zároveň sa v uplynulej
sezóne stal aj najnavštevovanejšou pamiatkou Žilinského kraja.
„Oravský hrad v minulom roku
navštívilo cez 193-tisíc návštevníkov. Celkovo za múzeum sme mali návštevnosť
274-tisíc ľudí, ktorí si prišli pozrieť všetky
naše literárne expozície, Oravskú lesnú
železnicu i Oravský hrad,“ povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková. Najväčším lákadlom boli podujatia, ktoré sa v priebehu letnej sezóny konali na
hrade počas víkendov. Mimoriadne obľúbené sú najmä nočné prehliadky, pričom
každá bola zameraná na niečo iné. Najnavštevovanejšia bola Draculovská nočná prehliadka. Populárne boli aj rodinné
a školské akcie ako Putovanie za remeslom, Tajomný hrad alebo Rozprávkový
hrad – práve ten pritiahol najviac detí.

Foto: Oravský hrad

Foto: Oravský hrad

V blížiacej sa sezóne čakajú na
návštevníkov hradu viaceré novinky. Budú
si môcť pozrieť 3D virtuálny film o Draculovi a pripravená je aj nová expozícia.
„V rámci projektu Rašeliniská vrchoviskové v spolupráci s mestom Czarny Dunajec
sme na Oravskom hrade zrekonštruovali
celú budovu fary. Hlavne prízemie tejto
budovy slúži pre návštevníkov, keďže tu je
expozícia Rašeliniská vrchoviskové. Predstavuje rašeliny, ktoré sa nachádzajú na
slovensko-poľskom pohraničí. Je to nová
multimediálna expozícia a na Slovensku
sa nikde inde nenachádza,“ vysvetlila Mária Jagnešáková.
Onedlho budú mať návštevníci
možnosť vidieť aj zreštaurovaný Thurzov
palác. V jeho hradnej zbrojnici sa nachá-

dzajú renesančné maľby zo 17. storočia
a sú tam vystavené aj ďalšie exponáty,
napríklad najstaršia kyrysnícka polzbroj.
V rámci inštitúcií Oravského múzea sa
darilo aj Oravskej lesnej železnici, ktorú
minulý rok navštívilo 44-tisíc ľudí. V porovnaní s rokom 2008, keď bola otvorená,
je to nárast o 64 %. Počas hlavnej letnej
turistickej sezóny tam bude sprístupnený
nový remeselný dom.
Oravské múzeum tento rok pripravuje aj semináre a interaktívne aktivity pre
študentov, naplánované sú podujatia venované P. O. Hviezdoslavovi a tiež expozície vo Florinovom dome, v Zemianskej
kúrii i v Zuberci.
redakcia

VYSTAVUJÚ NAJKRAJŠIE KRASLICE

—

V apríli výstavné priestory Oravského
kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne
zaplnili kraslice, ktoré sú symbolom jari
a veľkonočných sviatkov. Na 18. ročníku celoštátnej posúťažnej predajnej výstavy O najkrajšiu kraslicu sa svojimi prácami prezentuje viac ako 100 tvorcov z celého Slovenska,
detí aj dospelých.
V jej aktuálnom ročníku dominujú
kraslice voskované, vyškrabávané, dierkované, drôtované, maľované, ale časté boli
aj experimentálne spôsoby zdobenia. Najsilnejšie zastúpená bola skupina dospelých. Práve práce týchto tvorcov mali vysokú technickú úroveň. Je chvályhodné, že
nestrácajú motiváciu a udržiavajú vysokú
kvalitu súťaže. V tomto roku mohli záujemcovia do súťaže poslať opäť maximálne
10 kraslíc. Aj preto je aktuálna výstava najmä porovnaním kvality a umeleckej zručnosti krasličiarok a krasličiarov.

Foto: OKS

Z detských prác porota v najmladšej kategórii 5 - 11 rokov ocenila kraslice
žiakov zo Slovenského domu v Podwilku
Cenou za tradičné spracovanie. Cenu za
netradičnú techniku získal zas Tadeáš Piták z Cirkevnej základnej školy sv. apoštola
Pavla v Sihelnom, Cenu za hravý prístup
získali žiaci zo Základnej školy s materskou
školou v Martine. V kategórii 12 - 18 rokov získali Cenu za kreatívny prístup žiaci
www.infostudio.sk

zo Špeciálnej základnej školy s telesným
postihnutím z Dolného Kubína.
V poslednej kategórii nad 18 rokov
získala Cenu za vyškrabkávanú techniku
Oľga Lórántová z Hornej Lehoty, Cenu za
voskovú techniku Daniela Šuleková z Trebeľoviec, Cenu za drôtenú techniku Mária
Mizeráková z Pobedima, Cenu za aplikovanie textilnej techniky získal Rastislav Matlák
z Nitry, Cenu za originalitu Mária Krajčová
zo Žiliny, Cenu za madeirovú techniku Ľubica Stachová z Trenčína a Cena za použitie viacerých techník zostáva v Dolnom
Kubíne vďaka tvorcovi Milanovi Uhričíkovi. Hlavná cena 18. ročníka celoštátnej
súťaže O najkrajšiu kraslicu poputuje Júlii
Vlčkovej do Častkoviec. Odovzdanie cien
a otvorenie výstavy O najkrajšiu kraslicu sa
uskutočnilo v Oravskom kultúrnom stredisku v stredu 3. apríla.
Iveta Haplová, Oravské kultúrne stredisko

šport

MAJSTER SVETA JE
PO SEZÓNE DOMA

—

Dolný Kubín má ďalšieho majstra sveta.
Stal sa ním nevidiaci lyžiar Marek Kubačka, ktorý ešte v januári vyhral na majstrovstvách sveta v Kranjskej Gore obrovský
slalom. Marek tiež získal ocenenie športovca roka v Dolnom Kubíne, ktoré si
však kvôli rozbehnutej sezóne nemohol
osobne prevziať. Zastaviť na radnici sa
mu podarilo až koncom marca.

MAJSTROVSTVÁ SR SENIOROV JEDNOTLIVCOV
A DRUŽSTIEV V KARATE

—

Foto: redakcia

Športová hala Gymnázia Pavla Országha
Hviezdoslava v Dolnom Kubíne sa v sobotu 9. marca stala dejiskom Majstrovstiev
Slovenskej republiky seniorov jednotlivcov
a družstiev v karate 2019. Svoje sily si prišli
zmerať karatisti z takmer 40 klubov z celého
Slovenska.

Foto: redakcia

„Táto sezóna bola pre mňa najúspešnejšia v mojej kariére. Stal som sa
majstrom sveta v obrovskom slalome,
z čoho som veľmi šťastný. Na konci sezóny sme mali aj finále svetového pohára, kde sa mi v celkovom hodnotení
v obrovskom slalome podarilo vyhrať.
Som rád, viac si verím a motivuje ma to
do budúcna,“ uviedol majster sveta Marek Kubačka. Reprezentant Slovenska
na paralympiáde v Pjongčangu si tak na
konci sezóny pripísal na svoje konto aj
malý krištáľový glóbus. „Už dlhšie som
čakal na podobný výsledok. Vlani na
paralympiáde som skončil piaty, lebo
som spravil chybu. V tomto roku to ale
vypálilo a dúfam, že zopár rokov to ešte
podrží,“ dodal s úsmevom Kubačka.
Ďalšou pomyselnou métou v jeho športovej kariére je medaila na olympiáde
v Pekingu. Do jej štartu však ostávajú
ešte tri roky a počas nich chce Marek
získať čo najviac bodov do celkového
hodnotenia.
redakcia
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„Doteraz súťaž bývala v halách, ktoré
boli väčšie ako napríklad v Žiline či Galante. Tie sa nám ale zdali byť pre túto seniorskú kategóriu priveľké. Tak sme sa rozhodli pripraviť majstrovstvá v hale v Dolnom
Kubíne, ktorá má ideálnu veľkosť,“ vysvetlil
organizátor Marek Radúch z Karate klubu
Žilina. „Vnímame to ako veľký posun. Majstrovstvá Slovenska seniorov sú v Dolnom
Kubíne historicky po prvýkrát. Je to ocenením dlhoročnej práce, ktorá sa tu v súvislosti s karate deje,“ dodal organizátor Ján
Nota z Karate klubu Dolný Kubín.
Karate kluby zápasili o titul majstra
Slovenska v seniorských kategóriách, teda
od 18 rokov a vyššie. Tí najstarší mali aj
viac ako 55 rokov. Karatisti si mohli vybrať z dvoch súťažných disciplín kumite
a kata. „Kata sú súborné cvičenia, je to boj
s imaginárnym súperom. Kumite je klasický športový zápas vo dvojiciach, kde sa na

body rozhoduje o víťazovi. Kategórie sú
rozdelené z hľadiska kritéria veku a hmotnosti,“ uviedol Ján Nota. „Sú tu pretekári,
ktorí sú aj majstrami Európy i sveta a majú
veľmi dobré výsledky na medzinárodných
súťažiach. Je tu špička slovenského karate,“ objasnil Marek Radúch.
Súborné cvičenia a zápasy karatistov
hodnotili skúsení slovenskí i medzinárodní
rozhodcovia. Majstrovstvá seniorov podporil svojou prítomnosťou aj prezident
Slovenského zväzu karate Daniel Líška.
Podľa jeho slov sa úroveň karate na Slovensku i vo svete neustále zvyšuje. „Máme
vynikajúce výsledky v kategórii dospelých
i v kategórii mládeže. Tento rok sme mali
opäť šesť medailí z juniorských majstrovstiev Európy. Napriek tomu, že svetová
úroveň sa neustále zvyšuje, darí sa aj našim pretekárom,“ zhodnotil prezident Slovenského zväzu karate Daniel Líška.
Výsledky jednotlivých disciplín a kategórií nájdete na internetovej stránke
www.karate.sk. Majstrovstvá Slovenskej
republiky seniorov jednotlivcov a družstiev v karate usporiadal Karate klub Žilina
v spolupráci s dolnokubínskym klubom
karate.
redakcia

JARNÁ CENA VO VRHU GUĽOU

—

V utorok 19. marca sa v telocvični
ZŠ M. Kukučína konal štvrtý ročník súťaže Jarná cena vo vrhu guľou. Prihlásilo sa
okolo 70 pretekárov v kategóriách prípravka, mladší a starší žiaci, dorast a veteráni. V súťaži medzi sebou súperili žiaci
základných škôl v meste a okrese.
Pretekári vrhali podľa pravidiel atletiky z dreveného kruhu halovými guľami
s hmotnosťou 2, 3 a 4 kilogramy. „Chceme deti odmalička trošku podchytiť pre
atletiku a hľadáme nejaký talent. Už sme
www.dolnykubin.sk

tak našli niekoľkých výborných atlétov
a atlétky, ktorí pôsobia v TJ Orava Dolný
Kubín,“ vysvetlil predseda atletického klubu TJ Orava Dolný Kubín Jaroslav Lupák.
Vo svojich kategóriách si prvenstvo vybojovali Rastislav Bruncko, Karolína Kotúľová, Viktor Bandoš, Lea Dvorštiaková, Lea
Juráková, Peter Mrocek, Adrián Pauer,
Simona Kereškényiová, Nikola Ganobčíková a Peter Sládek.
redakcia
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STARŠÍ ŽIACI VYHRALI 1. LIGU V HOKEJI

—

Hokejisti Mestského hokejového klubu Dolný Kubín v kategórii U13 dosiahli historický
úspech. V sezóne 2018/2019 vyhrali prvú
ligu starších žiakov - siedmakov, regiónu
stred.
Posledný zápas sa hral v stredu
27. marca na domácom ľade. Súper zo
Žiliny už nemohol Kubínske medvede zosadiť z čela tabuľky, a tak po konci zápasu
prišli na rad oslavy. „Toľko rokov, čo trénujem, sa mi to ešte nikdy nepodarilo. Stvoril sa kolektív, ktorý bol jednoliaty. Verili
sme, že to dokážeme,“ uviedol tréner U13
František Duda. „Boli sme dobrý kolektív,
trénovali sme tvrdo. Tréner nám pomáhal
celý rok. Bol pri nás vždy, keď sme niečo
potrebovali. Ešte viac ma to teší preto, že
sme len teraz postúpili do I. ligy a hneď
prvý rok sme ju vyhrali. To je neskutočné,“
doplnil kapitán U13 Matúš Čellár.

Foto: redakcia

Práve Matúš sa stal najproduktívnejším hráčom, keď v 35 zápasoch strelil
38 gólov a 51-krát asistoval. Za ním nasledoval Ľubomír Mikuš s 37 gólmi a 30 asistenciami a Nina Cengelová s 33 gólmi
a rovnako 30 asistenciami. Brankár Michal

Prádel zo 655 striel na bránu inkasoval len
57 gólov a stal sa tak najlepším brankárom v rámci skupiny i celej ligy. „Nerád by
som urazil čo i len jedného hráča z tohto
kolektívu. Vďaka každému jednému z nich
a dobrej chémii v kabíne to takto vyšlo,“
chváli mužstvo tréner. „Už dlhšie sme sa
poznali, aj v škole sme sa dobre bavili. Jednoducho sme sa našli,“ dodal kapitán.
Kubínske medvede odohrali počas
sezóny celkovo 36 zápasov. Z víťazstva
sa radovali až 29-krát, remizovali trikrát
a utŕžili len 4 prehry. S počtom výhier sa
zaradili na prvé miesto v celoslovenskej tabuľke. Predbehli Bratislavu, Košice i Banskú Bystricu. Kubínske medvede počas sezóny strelili 225 gólov a inkasovali len 59.
Menej gólov dostal len Slovan Bratislava.
V úspešnosti presiloviek patrí Mestskému hokejovému klubu (MHK) Dolný Kubín
rovnako druhé miesto v rámci celého Slovenska. V hodnotení fair play skončil na
treťom mieste. „Dúfame, že ideme ďalej,
lebo ako rodičia máme pokrik: Kto nás zastaví! Veríme, že aj ďalšia sezóna sa dobre rozbehne a budú nasledovať rovnako
vynikajúce výsledky,“ povedala zástupkyňa
rodičov Zuzana Katreniaková.
U13 MHK ťahala šnúru dvanástich
víťazných zápasov od 12. januára až do
16. marca. Najrýchlejší gól zápasu vsietil
Matúš Čellár už v 12 sekunde. Najviac gólov, konkrétne 13, vstrelili Kubínske medvede v zápasoch proti Breznu a Zvolenu.
Ich najväčším súperom však bola Banská
Bystrica, s ktorou hrali vyrovnanú partiu.
Na víťazstvo v skupine jej napokon chýbali
len dva body.

V druhý marcový víkend Mestský plavecký klub Dolný Kubín (MPK DK)
v spolupráci s mestom zorganizovali už
tretí ročník Dolnokubínskeho aqvatlonu.
Aj napriek chladnejšiemu počasiu sa spolu
stretlo 156 pretekárov, z toho 98 žiackych
pretekárov a 58 dospelých. Pretekalo sa
v kategóriách nádeje A, nádeje B, mladší
žiaci, starší žiaci a kategória hobby, ďalej
juniori, dorastenci, muži, ženy a veteráni.
Absolútnymi víťazmi sa stali pretekári z Trian ŠK UMB Banská Bystrica
– Aurel Barto a Líza Hazuchová, ktorá je
odchovankyňou domáceho MPK DK. „Or-

—

V telocvični Základnej školy Janka Matúšku sa v piatok 1. marca konal bedmintonový turnaj detí do 11 rokov kategórie
C. Okrem detí zo základnej školy a z klubu
Kubínskych bedmintonových šeliem sa ho
zúčastnili aj hráči z Piešťan, Martina, Trnavy a ďalších slovenských miest.

Foto: ZŠ J. Matúšku

ganizátora preteku spolu reprezentovalo
33 súťažiacich od žiakov až po veteránov.
Spolu sa im podarilo vybojovať šesť pódiových umiestnení – jedno prvé miesto
a päť strieborných pozícií,“ povedala Zuzana Katreniaková z MPK DK.
Aj vďaka týmto výkonom sa náš plavecký klub dostal na tretiu pozíciu v rámci slovenského hodnotenia v pretekoch
v aqvatlone. Pretek Dolnokubínsky akvatlon patrí do série pretekov Slovenského
pohára, ktorý organizuje Slovenská triatlonová únia.

Medzi súťažiacimi boli aj hráčky,
ktoré sú momentálne v prvej päťke
rebríčka. Celkovo si na turnaji zmeralo sily 22 detí, z toho 14 dievčat
a 8 chlapcov. „S našimi deťmi chodíme
po turnajoch dva roky. Cestujeme po
celom Slovensku, každú sobotu a nedeľu ráno sadneme do áut a ideme. Tento
rok rodičia navrhli, aby sme zorganizovali niečo aj tu a ponúkli sa, že pomôžu.
Tak sme to skúsili a zorganizovali. Hoci
nám nevyhovujú ani kurty, ani povrch,
na kategóriu C to zatiaľ stačí,“ povedala
zástupkyňa riaditeľa ZŠ J. Matúšku Anna
Vešelényiová.
O týždeň neskôr prišlo do telocvične ZŠ J. Matúšku 57 bedmintonistov
z celého Slovenska, aby sa predstavili
na ďalšom turnaji, tentokrát na Grand
Prix C Dolný Kubín, v kategóriách U13
a U17. V 116 odohraných zápasoch sa
predstavili tímy z Bratislavy, Piešťan, Púchova, Trenčína, Žiliny, Nižnej, Spišskej
Novej Vsi, Prešova, Huncoviec, Košíc
a samozrejme aj z Dolného Kubína. Ten
reprezentovalo 18 bedmintonistov.
Kubínskym bedmintonovým šelmám sa na turnaji mimoriadne darilo.
V chlapčenskej kategórii U13 sa víťazom stal Viktor Poláček a hneď za ním
na druhom mieste skončil Jakub Sucháň. V kategórii U13 dievčat sa na druhom mieste umiestnila Adela Lachová
a na treťom skončili zhodne Vanessa
Osadská a Eva Sárená. Medailová úroda pokračovala aj v chlapčenskej kategórii U17, kde obsadil druhé miesto
Matúš Kapičák. V dievčenskej kategórii
U17 si zas tretie miesto odniesla Sabina Matejčíková.

redakcia

redakcia

redakcia

3. ROČNÍK DOLNOKUBÍNSKEHO AKVATLONU

—

GRAND PRIX
V BEDMINTONE

www.infostudio.sk
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PRVÝ MEDZINÁRODNÝ PARAHOKEJOVÝ
TURNAJ NA SLOVENSKU

JARNÉ PLAVECKÉ
PRETEKY

Zimný štadión v Dolnom Kubíne sa od 26. do
28. marca stal dejiskom historicky prvého
medzinárodného parahokejového turnaja
na Slovensku. Do rodiska slovenského parahokeja si svoje sily prišli zmerať národné
reprezentácie Nemecka, Česka a Slovenska.

hokeja. „Je to pre nás veľký úspech a prvý
míľnik parahokeja na Slovensku. Teraz
ukazujeme, že desať rokov poctivej práce
malo význam,“ teší sa generálny manažér
Slovenskej parahokejovej reprezentácie
Miroslav Dráb.
Pozvanie na turnaj prijala česká parahokejová reprezentácia, ktorá je v súčasnosti štvrtým najlepším tímom sveta.
Turnaj svojou účasťou podporila aj nemecká reprezentácia, ktorá spolu so slovenskou bojuje o popredné umiestnenia
v B skupine a postup medzi elitnú A kategóriu. Všetky tri tímy sa spoločne stretli
na slávnostnom otváracom ceremoniáli
v hoteli Park. „Dnes sme hrali prvý zápas
s Českom, s ktorým sme naposledy súťažili
pred rokom a pol. Bola to výborná skúsenosť. Zajtra máme ďalší zápas s domácim tímom. Dúfam, že v budúcej sezóne
si spolu zahráme na oplátku v Nemecku,“
povedal tréner nemeckej parahokejovej
reprezentácie Andreas Pokorny. „Veľmi
sme si chceli prísť zahrať na Slovensko.
Som rád, že sme práve my ten tím, ktorý svojím zápasom otvoril prvý ročník
a môžeme byť súčasťou tejto akcie,“ dodal
tréner českej parahokejovej reprezentácie
Jiří Bříza.
Okrem samotných parahokejistov
prišli do Dolného Kubína aj technickí delegáti, aby tu absolvovali medzinárodný
kurz. Víťazom medzinárodného turnaja
troch krajín Slovakia Cup 2019 sa stalo
Česko, ktoré zdolalo Nemecko 2:0 a Slovensko 6:2. Na druhom mieste skončila
naša reprezentácia, ktorá po mimoriadne
napínavom a vyrovnanom zápase zdolala
Nemecko po samostatných nájazdoch 4:3.

Mestský plavecký klub Dolný Kubín
ako dlhoročný organizátor plaveckých
podujatí bol opäť Slovenskou plaveckou federáciou poverený organizáciou
Jarných majstrovstiev stredoslovenskej
oblasti v plávaní dlhých tratí na 400, 800
a 1500 metrov voľným spôsobom.

redakcia

Jarka Komorová, MPK DK

—

„Sme veľmi radi, že Slovensko zorganizovalo ich prvý medzinárodný turnaj.
Vždy chceme, aby viac zemí organizovalo
takéto šampionáty, lebo to propaguje náš
šport,“ uviedla manažérka svetového parahokeja Barbora Kohoutová. „V Dolnom
Kubíne parahokej vznikol a stále viac sa
rozvíja. Je to pre nás veľká česť byť tu. Som
rád, že ho prišli Česi a Nemci podporiť,“
doplnil výkonný riaditeľ Slovenského paralympijského výboru Maroš Čambal.
Usporiadať medzinárodný parahokejový turnaj v Dolnom Kubíne bolo snom
organizačného výboru slovenského parahokeja už viac ako 7 rokov. Po počiatočných problémoch so zložením mužstva
a bezbariérovosťou zimného štadióna sa
to napokon podarilo. Káder sa zastabilizoval a štadión upravil pre potreby para-

Foto: Igor Kupčo

—

Foto: Miroslav Kliner

Počas tretej marcovej soboty tak
ožil dolnokubínsky plavecký bazén vďaka dvom stovkám plavcov z pätnástich
plaveckých klubov. Mestský plavecký
klub reprezentoval pätnásťčlenný plavecký tím. Z jeho 36 štartov vzišlo až
28 nových osobných rekordov a 10 medailí. Laura Piecková vybojovala dve zlaté na 400 a 800 metrovej trati a striebro na najdlhšej 1500 metrovej trati. Filip
Lizák vyplával rovnako dve zlaté medaily na 800 a 1500 m a jednu striebornú
na 400 m voľným spôsobom. Margaréta Moskáľová doplávala na striebornej
pozícii na 800 metrovej trati a dvakrát
skončila bronzová za 400 a 1500 metrov voľným spôsobom. Do zbierky dolnokubínskych cenných kovov pridala
ešte jeden bronz Martina Mesárošová
za 1500 metrovú trať. V našom meste
si plavci opäť zmerajú svoje sily koncom
apríla na Veľkej cene Dolného Kubína
známej ako Žinčicový míting.

OBROVSKÝ SLALOM NAJRÝCHLEJŠIE ZDOLALA 10-ROČNÁ PRETEKÁRKA

—

Na Kubínskej holi sa 23. marca konal už
17. ročník pretekov O pohár primátora mesta v obrovskom slalome. Svoje sily si zmeralo
okolo 140 amatérskych i pokročilých lyžiarov a snowboardistov.
Súťaže sa zúčastnili pretekári všetkých vekových kategórií. Zastúpenie tu
mali najmenšie deti, žiaci, juniori, muži,
ženy a aj veteráni. „Záleží nám na rozvoji športu a telesnej výchovy ľudí a najmä

našich detí, kvôli ktorým to robíme celú
sezónu. Toto je taký záver sezóny, keď
priblížime pretekovú atmosféru aj širokej
verejnosti. Každý má možnosť vyskúšať
si zajazdiť na bránky, na časomieru, byť
vyhodnotený a dostať cenu. Je to krásny
športový zážitok,“ vysvetlil cieľ pretekov
spoluorganizátor Marián Laštík.
Najviac pretekárov bolo domácich
z Dolného Kubína. Okrem nich sa na súťaži predviedli aj športovci z Tvrdošína,
www.dolnykubin.sk

Žiliny, Banskej Bystrice či z Bratislavy. Trať
zloženú z 19 bránok zo všetkých najrýchlejšie pokorila domáca, len 10-ročná pretekárka Eva Švidroňová zo Športového
klubu Kubínska hoľa.
O hlavnú cenu sa losovalo z víťazov
všetkých kategórií. Pohár primátora mesta
tak nakoniec získal Oliver Muška, ktorý je
členom Telovýchovnej jednoty ZVL Dolný
Kubín.
redakcia
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APRÍL - MESIAC LESOV

—

Od roku 1952 oslavujeme apríl ako Mesiac
lesov. Lesy si našu pozornosť určite zaslúžia,
majú totiž pre človeka a všetkých živých tvorov nezastupiteľnú úlohu. Produkujú kyslík,
ktorý je potrebný k životu. Vytváraním biomasy zas naopak odčerpávajú z atmosféry
oxid uhličitý.
Zadržiavajú v prírode vodu, čím pomáhajú v boji proti záplavám, vytvárajú
vlastnú mikroklímu a ochladzujú prostredie. Nezanedbateľná je ich rekreačná
a relaxačná funkcia. Lesy zaberajú približne
31 % zemskej pevniny, na Slovensku
tvoria asi 41 % rozlohy krajiny. V posledných rokoch sa u nás, hlavne v súvislosti
s prírodnými kalamitami a zvýšenou hospodárskou ťažbou dreva, vedú diskusie
o úbytku lesov. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v Zelenej sprá-

ve za rok 2017 tvrdí, že od roku 2001 sa
výmera lesných porastov na Slovensku
zvýšila o 18,9 tis. ha. Lesoochranári na
základe výsledkov satelitného mapovania
naopak hovoria, že za roky 2001 až 2014
u nás ubudlo 6 % lesov, t.j. 700 km2, čo je
približne rozloha Nízkych Tatier.
A aká je situácia v našom bezprostrednom okolí? Podľa internetovej
stránky www.globalforestwatch.org, ktorá mapuje rozlohu lesov na celom svete, za roky 2001 až 2017 v okrese Dolný
Kubín pribudlo 611 ha nového lesa, ale
zároveň ubudlo 1 710 ha rozlohy lesov,
t.j. 5 % zo stavu v roku 2000. Nie je zmyslom tohto článku potvrdzovať či vyvracať
uvedené čísla. Cieľom je zamyslieť sa
nad tým, aký krehký a zraniteľný je život
a aká dôležitá je kvalita prostredia, v ktorom žijeme.

Foto: Freepik

Zaujímalo by nás, aký je váš vzťah k lesu. Radi v ňom oddychujete? Máte pocit,
že je o lesy v okolí nášho mesta dobre postarané, že sa drevo ťaží primerane? Napíšte nám do konca apríla - Mesiaca lesov
na mailovú adresu tvdk@tvdk.sk. Najzaujímavejšie názory zverejníme a odmeníme.
Vladimír Adamec, mesto Dolný Kubín

POĎ HRAŤ BASKETBAL
MBK RUŽOMBEROK, extraligový a európsky
profesionálny basketbalový tím, pripravuje nábor
dievčat do basketbalovej prípravky a mladších
mini žiačok ročníkov 2009, 2010 a 2011.
Nábor bude prebiehať 16. 5. 2019 o 16.00
v telocvični Strednej zdravotníckej školy
na Brezovci v Dolnom Kubíne.
Tréningy týchto družstiev sa budú
konať v Dolnom Kubíne.
Pre viac informacií kontaktujte
oblastného manažéra klubu
Mgr. Tomáša Hacaja
na telefónnom čísle
0917 642 733.
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