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LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD NA POČESŤ P. O. HVIEZDOSLAVA
—

Pri príležitosti 170. výročia narodenia 
významného slovenského básnika Pav-
la Országha Hviezdoslava si v pondelok  
4. februára podvečer pripomenulo túto 
osobnosť viac ako 500 občanov v uliciach 
Dolného Kubína lampiónovým sprievodom 
od MsKS až na Hviezdoslavovo námestie.     

Organizátori sa inšpirovali zachovanými 

správami v dobovej tlači o tom, ako si ve-
rejnosť spolu s predstaviteľmi národa uc-
tila jubilanta Hviezdoslava v rokoch 1909  
a 1919. „Je to presne sto rokov, keď sa Dol-
nokubínčania naposledy stretli na tomto 
námestí, aby zablahoželali Hviezdoslavovi 
k jeho narodeninám. Predstavitelia mesta 
mu vtedy zároveň udelili čestné občian-
stvo a  pomenovali po ňom námestie. 

Rovnaké ako dnes to bolo aj vtedy, keď 
mal Hviezdoslav 70 rokov,“ uviedol primá-
tor mesta Ján Prílepok.
 Práve kvôli básnikovej sedem-
desiatke pricestoval do dolnooravskej 
metropoly aj vtedajší minister sloven-
skej vlády Vavro Šrobár a spolu s ním aj 

 

01 Začiatkom roka spadlo na územie 
Slovenska rekordné množstvo zrá-

žok. Napadnutý sneh komplikoval premáv-
ku a pohyb chodcov po chodníkoch aj v Dol-
nom Kubíne. Ako je to teda s odpratávaním 
snehu z našich komunikácií?

02 Už viac ako týždeň je nezvestný 
bývalý profesionálny hasič Ivan 

Osadský z Dolného Kubína. Ten odišiel vo štvr- 
tok 31. januára z miesta trvalého bydliska 
na Bystereckej ulici a nezobral si so sebou 
telefón, kľúče a ani doklady.

03 Slovenská parahokejová reprezen-
tácia sa na konci januára predsta-

vila na medzinárodnom turnaji v talianskom 
Turíne, kde na zverencov trénerov Bieličku  
a Drába čakali elitné tímy svetovej A kategó-
rie Taliansko, Južná Kórea a Nórsko.

Foto: Peter Ilčišin

pokračovanie na 2. strane  »
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2 170. výročie narodenia P. O. Hviezdoslava

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO V KAŠTIELI KUBÍNYI
—
Meno P. O. Hviezdoslav je zvučné naozaj pre 
každého. Vo februári uplynulo presne 170 
rokov od narodenia velikána, ktorý sa do 
dejín zapísal ako básnik, dramatik, prozaik 
ale aj ako prekladateľ či právnik. Práve v deň 
výročia - 2. februára sa v jeho rodisku vo Vyš- 
nom Kubíne konalo divadelné predstavenie 
Časy, časy, mrcha časy. 

Išlo o uvedenie menej známych Hviezdo-
slavových textov, ktoré svedčia o veľkosti 
génia a nadčasovosti nášho národného 
básnika.
 „Keďže tento kaštieľ sa rekon-
štruoval niekoľko rokov a P. O. Hviezdo-
slav pochádza práve z Vyšného Kubína, 
tak sme sa rozhodli, že si ho pripome-
nieme práve takýmto spôsobom, keďže 
chceme, aby tento priestor slúžil práve 
na rozvoj kultúry a umenia,“ povedala Eva 
Fačková z Kaštieľa Kubínyi. 
 Režisér v inscenácii skombi-
noval mladých študentov Vysokej školy 
múzických umení Petra Pavlíka a Andreja 
Remeníka s hereckým prejavom skúse-
ného herca, člena Činohry SND a vysoko-
školského pedagóga, Štefana Bučka. „Ja 
mám k Hviezdoslavovi vzťah už od svojich 
19 rokov a odvtedy ho vnímam ako svoj 
vyjadrovací prostriedok,“ povedal Štefan 
Bučko. „Myslím, že pre dnešného čitateľa 
je ten jazyk ťažko zrozumiteľný, pretože 

Hviezdoslav používal veľa neologizmov  
a slovenčinu si prispôsoboval podľa seba. 
Keď sme to začali inscenovať a študovať, 
nerozumeli sme tomu. Nad jednou frázou 
sme rozmýšľali aj hodinu, čo tým myslel. 
Bola to veľká výzva pretlmočiť jeho slová 
divákovi tak, aby tomu porozumel. Tie 
myšlienky sú úžasné, len jazyk je naozaj 
náročný,“ dodal herec Andrej Remeník. 
 Z predstavenia boli nadšení všet-
ci diváci, ktorí zavítali do kaštieľa. Mnohí 
nevedeli, čo môžu očakávať, no výsledok 
ich prekvapil.
 „Hviezdoslav má do dnešnej 
doby veľký etický odkaz. Hovorí o ľudskom 
pocite. Je to výnimočná osobnosť,“ vysvet-
lil Štefan Bučko. „Ten myšlienkový presah 
je obrovský. V jeho dielach sú aktuálne 
myšlienky. Napríklad ľudská chamtivosť je 
tu stále aj napriek tomu, že doba sa mení,“ 
uzavrel Andrej Remeník.
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osobný lekár a priateľ Ladislav Nádaši 
Jégé. V Kubíne už na neho čakalo veľké 
zhromaždenie verejnosti. O týchto osla-
vách písali viaceré noviny v Českosloven-
sku, okolitých krajinách, ale aj v Amerike. 
Verejnosť si ctila osobnosť veľkého barda, 
čoho dôkazom boli telegramy, pozdrav-
né listy a blahoželania, ktoré prichádzali 
z rôznych kútov sveta. „Pavol Országh 
Hviezdoslav k Dolnému Kubínu neodmy- 
sliteľne patrí. Mesto a jeho obyvatelia si 
vážia túto osobnosť a sme veľmi hrdí, že 
pôsobil práve v našom meste. Dokonca 
každoročne sa u nás koná aj  najstaršia 
celoštátna postupová súťaž a prehliadka 
v umeleckom prednese poézie a prózy, 
v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel 
poézie detí, mládeže a dospelých, ktorá je 
pomenovaná po ňom,“ doplnil Prílepok.
Riaditeľka Oravského múzea P. O. 
Hviezdoslava Mária Jagnešáková uviedla, 
že takýto sprievod zorganizovali obyvate-
lia Dolného Kubína v roku 1909, aby vzdali 
hold a česť velikánovi Hviezdoslavovi, kto-
rý vskutku presahuje nielen Slovensko, 
ale je unikátom aj vo svetovom meradle.  
Okrem dospelých ľudí sa lampiónového 
sprievodu zúčastnilo aj veľké množstvo 
detí a mládeže. „Veľmi som sa potešila, 
keď som tu videla najmenších účastníkov, 
pretože tí by mali zachovávať tradície, 
ctiť a vážiť si takéto významné slovenské 
osobnosti,“ dodala riaditeľka Oravského 
múzea.
 Počas roka bude Oravské mú-
zeum organizovať v súvislosti so 170. 
výročím narodenia Hviezdoslava sériu 

edukačných a kultúrno-osvetových aktivít, 
zameraných na rôzne vekové kategórie 
od detí až po seniorov. „Pripravujeme 
rôzne tematické prednášky pre žiakov  
a študentov stredných a základných škôl 
či konferenciu. Určite niečo pripravíme aj 
s Gymnáziom P. O. Hviezdoslava, ktoré 
bude mať v tomto roku sté výročie,“ pri-
blížila. 
 Samotný lampiónový sprievod 
sa začal pred Mestským kultúrnym stre-
diskom v Dolnom Kubíne, kde sa prítom-
ným prihovorili organizátori. Následne 
pokračoval ulicami mesta a po Koloná-
dovom moste až na Hviezdoslavovo ná-
mestie. Na čele sprievodu boli skauti  

53. zboru Gentiana s fakľami, za nimi na-
sledovali organizátori a herci Slovenského 
komorného divadla, ktorí stvárnili Vavra 
Šrobára a Ladislava Nádaši Jégého. Celé 
zhromaždenie sa nakoniec zastavilo pri 
dome žitia Hviezdoslava, odkiaľ vyšiel Dol-
nokubínčanov pozdraviť samotný básnik 
so svojou manželkou Ilonkou. 
 Organizátormi podujatia boli 
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, 
mesto Dolný Kubín a Gymnázium P. O. 
Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Ich pred-
stavitelia na záver položili vence k soche 
básnika.

redakcia
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ORAVSKÁ GALÉRIA VYSTAVUJE DIELA 
VINCENTA HLOŽNÍKA
—
Oravská galéria v Dolnom Kubíne otvori-
la vo štvrtok 17. januára prvé tohtoročné 
výstavy. Vo veľkej výstavnej sieni nájdete 
diela maliara, grafika, kresliara, pedagóga 
a zakladateľa slovenskej modernej grafiky 
Vincenta Hložníka. Ten patrí medzi naj- 
významnejších výtvarných umelcov druhej 
polovice 20. storočia.

„Vincent Hložník bol fantastický človek, 
poznal som ho osobne. Bol veľmi citlivý, 
ale s tvrdým stiskom ruky. Nazývali ho 
aj robotníkom umenia, bol úžasný pra-
cant. Daroval sto svojich diel na poklad 
Slovenskej republiky. Veľmi rád tiež robil 
ilustrácie pre naše deti. Mal smolu, že 
bol v roku 1968 na audiencii u pápeža, 
a potom musel kvôli tomu opustiť svoju 
milovanú Vysokú školu výtvarných umení 
v Bratislave a svojich milovaných študen-
tov. Vychoval množstvo vynikajúcich gra-
fikov od Brunovského cez Kállaya a tak 
ďalej,“ stručne predstavuje autora Milan 
Mazúr, kurátor výstavy.

 Dominantnou témou diel Vin-
centa Hložníka bolo povstanie človeka  
v jeho svete. Autor ho realizoval vo via-
cerých výtvarných druhoch a technikách. 
Inšpiráciu čerpal zo svojich snov, inte-
lektuálneho zázemia, ale aj z každoden-
ného života. V 50. rokoch sa jeho tvorba 
niesla v znamení vytvárania veľkých gra-
fických cyklov zachytávajúcich vojnové a 
apokalyptické výjavy. „Cyklus vojnových 
tematík chce samostatnú kapitolu. To 
je príbeh, ktorý on zažíval, keď sa vracal 
ako študent z Prahy do rodného Sveder-
níka. Tam zažíval tie vojnové hrôzy. Veľmi 
ťažko ich znášal. Ich odkaz zanechal vo 
svojich vojenských a apokalyptických die-
lach,“ vysvetľuje Mazúr.
 Vincent Hložník veľmi rád cho- 
dieval maľovať a kresliť do prírody. Vy-
hľadával oravské kopanice, zákutia a dre-
venice. Výstava, ktorá sa uskutočnila pri 
príležitosti 100. výročia jeho narodenia, 
predstavuje autorovu rozsiahlu maliar-
sku tvorbu - od osamelých postáv, por-
trétov, kaviarenských scén až po expre-
sívne sociálne výpovede zaoberajúce sa 
témami individuálnych ľudských osudov 
a emočne vypätých situácii človeka.

 Jedným z posledných študentov 
Vincenta Hložníka bol aj František Hübel. 
Práve jeho autorskej výstave s názvom 
Dlhý príbeh patrí malá výstavná sieň.  
V nej nájdete výber z celoživotnej tvorby 
Františka Hübla, počnúc rannými vysoko-
školskými kresbami v 50. rokoch, končiac 
ilustráciami, grafikami a maľbami datova-
nými v druhej polovici sedemdesiatych 
rokov, keď bolo jeho dielo predčasne tra-
gicky ukončené. František Hübel vo svo-
jej tvorbe prešiel od realizmu s výrazným 
zmyslom pre epickosť až k čistej geomet-
rickej abstrakcii s vyhranenou farebnos-
ťou. Za sebou zanechal až 4 000 diel. Výs- 
tavu diel Vincenta Hložníka a Františka 
Hübla môžete v Oravskej galérii navštíviť 
do 31. marca.

redakcia

VÝSTAVA TAK TROCHU 
AJ O HVIEZDOSLAVOVI
—

Portréty slovenských osobností v štýle 
pop-artu a fotografie kamenných Val-
hall, realizovaných na brehu Dunaja, 
dominujú aktuálnej výstave inštalova-
nej v priestoroch Oravského kultúrne-
ho strediska (OKS) v Dolnom Kubíne. 
Má názov Kameň a tvár a za prítom-
nosti autora, výtvarníka Radovana La-
domerského, bola vernisážou otvore-
ná 4. februára podvečer. Čiernobielu 
výstavu zafarbili melódie slovenských 
i svetových hitov v podaní hudobných 
hostí – Denisy Meškovej a Igora Meš-
ka. Príjemnú atmosféru stretnutia 
s umením umocnil aj nečakaný dar 
autora OKS. Portrét Pavla Országha 
Hviezdoslava je tak v roku 170. výročia 
narodenia slovenského básnika a dra-
matika pre Oravu viac ako symbolický. 
Výstava s názvom Kameň a tvár potrvá 
do 22. februára.
 Radovan Ladomerský je ro-
dák z Prešova. V súčasnej dobe žije  
a tvorí v Šamoríne. Vo svojej tvorbe sa 
venuje trom rôznym umeleckým štý-
lom, a to pop-artu, insitnému prejavu 
blízkemu ilustrácii pre deti a priesto-
rovému prejavu, ktorý vyjadrujú ka-
menné Valhally realizované vo voľnej 
prírode.

Miroslav Žabenský, riaditeľ OKS

Foto: OG

Foto: OG

Foto: OG Foto: OKS

Foto: OKS
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AKO FUNGUJE ZIMNÁ ÚDRŽBA V MESTE
—
Začiatkom nového roka spadlo na úze-
mie Slovenska rekordné množstvo zrážok. 
Výnimkou nebol ani Dolný Kubín, ktorý sa 
v prvých januárových dňoch ocitol pod hru-
bou snehovou prikrývkou. Napadnutý sneh 
komplikoval premávku v meste a taktiež 
pohyb chodcov po chodníkoch. O údržbu  
a zjazdnosť viac ako 80 kilometrov miest-
nych komunikácií a chodníkov v našom 
meste sa stará približne 23 pracovníkov  
a deväť mechanizmov z technických služieb, 
ktoré sú v kalamitných situáciách nasadené 
takmer nepretržite s výnimkou času potre-
bného na údržbu strojov a nevyhnutný od- 
dych pracovníkov.   

„Aktuálna zima je extrémna na zrážky. 
Myslím si, že nás preverila a našla slabiny. 
Snažíme sa operatívne riešiť tieto situácie 
a zbierať podnety od občanov, aby sme 
boli na budúci rok lepšie pripravení,“ vy-
svetlil Ján Prílepok, primátor mesta.  
 Technické služby sa riadia aktu-
álnym operačným plánom zimnej údržby, 
ktorý rozdeľuje miestne komunikácie do 
troch skupín. Do I. kategórie patria naprí-
klad cesty a chodníky vedúce k nemocni-
ci, tak aby sa každý občan mohol dostať  
v prípade potreby bezpečne a rýchlo k le-
károvi. To platí aj pre spoje autobusovej 
dopravy, ktorú využívajú najmä starší spo-
luobčania. Tiež sú tam hlavné ťahy na síd-
liskách a mestských častiach, autobusové 
zástavky, parkoviská pred nemocnicou, 
Okresným úradom, Mestským úradom  
a gymnáziom či námestie P.O. Hviezdo-
slava. Tu je garantovaná zjazdnosť do 
štyroch hodín od začiatku nepriaznivej 
situácie.
 Do ôsmich hodín od skončenia 
nepriaznivej situácie je zabezpečená aj 
zjazdnosť komunikácií II. kategórie, ale-
bo po zabezpečení zjazdnosti miestnych 
komunikácií I. kategórie. Tu sa nachádza-
jú komunikácie vo vnútornej časti sídlisk  
a mestských častí. Na rad sa tu tiež dosta-
nú parkoviská a otočky pre osobné vozidlá 
a autobusy. „V prípade trvalého sneženia 
sa s údržbou miestnych komunikácii II. ka-
tegórie začne až po úplnom zabezpečení 
zjazdnosti ciest a chodníkov I. kategórie. To 
znamená maximálne štyri hodiny po ukon-
čení nepriaznivej situácie,“ doplnil Pavol 
Heško, konateľ technických služieb.
Údržbu na cestách III. kategórie začínajú 
až po ukončení zimnej údržby na miest-
nych komunikáciách I. a II. kategórie. Do 
tejto skupiny zaraďujeme úseky, ktoré sú 
menej používané a ktorých údržba nevy-
žaduje okamžité nasadenie. 
 Z dolnokubínskych ulíc odstra-
ňuje tento rok sneh a ľad deväť strojov. 

Technické služby majú k dispozícii dva 
veľké cestné sypače, ktoré udržiavajú  
a posýpajú vozovku. Jeden malý sypač, kto-
rý dokáže odhŕňať a posýpať a jeden men-
ší malotraktor, ktorý vypomáha na chodní-
koch. K dispozícii je aj päť traktorov, ktoré 
len odhŕňajú sneh. Tieto sú v kalamitných 
situáciách nasadené takmer nepretržite 
s výnimkou času potrebného na údržbu 
strojov a nevyhnutný oddych ľudí. Podľa 
slov konateľa Technických služieb teraz na-
sadzujú približne tri nakladače, ktoré do-
kážu odpratávať sneh hlavne z parkovísk  
a centra mesta. V skladoch Technických 
služieb sa momentálne nachádza dosta-
točná zásoba posypového materiálu.      
 Nie všetky komunikácie v Dol-
nom Kubíne však patria mestu. O časť  
z nich sa stará aj Slovenská správa ciest  
a Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), ktorý 
má v dolnooravskej metropole iba cesty 
tretej triedy. Tie sa počas zimnej údržby 
dostanú na rad ako posledné. Aj napriek 
tomu hľadá mesto spolu s technickými 
službami a krajom riešenie, ako zimnú 
údržbu čo najviac zrýchliť a zefektívniť. 
Preto sa vo štvrtok 10. januára na pôde 
Mestského úradu stretli zástupcovia mes-
ta a kraja. 
 Žilinský samosprávny kraj má 
vypracovaný plán zimnej údržby a pod-
ľa tohto plánu sú prioritné najskôr cesty 
I. triedy, II. triedy a posledné sú cesty III. 
triedy. 
 Pracovníkom pri zimnej údržbe 
najčastejšie robia problémy automobily, 
ktoré sú zle zaparkované alebo stoja dlho-
dobo na jednom mieste. Niektoré chod-
níky sú zas na údržbu priúzke a preto sa 
tam technika nedostane. Ťažkosti robia aj 
vyčnievajúce poklopy a obrubníky. „ Niek-
torí vodiči zastavia tak nevhodne auto, že 
potom sa technike nepodarí prejsť alebo 
doslova obmedzuje údržbu tak, že tam 
nemôžu vykonať zimnú údržbu. Ďalším 
príkladom je, že niektorí obyvatelia hádžu 
sneh nazad na už odhrnutú komunikáciu. 
Nedajú si tú prácu, aby to hodili niekde 
ďalej,“ dodal Heško.    
 Ak si občania mesta všimli ne-
dostatky v zimnej údržbe alebo závady  
v zjazdnosti a nevedia, komu patrí komu-
nikácia, tak nech neváhajú kontaktovať 
priamo Technické služby v Dolnom Ku-
bíne alebo mestskú políciu. Tam bude 
podnet zaznamenaný a následne riešený. 
Celý dokument Operačného plánu Zimná 
údržba 2018 - 2019 vo formáte pdf si mô-
žete pozrieť na internetovej stránke mes-
ta alebo na www.tsdk.sk.
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I. kategória:
• ul. Nemocničná 
• sídlisko Banisko, ul. Slnečná 
• ul. Staničná 
• ul. ČS. armády 
• ul. Alej Slobody 
• ul. Matúškova I., II. 
• Námestie P. O. Hviezdoslava - zámocká dlažba - 

gumenný brit 
• chodníky na Nám. P. O. Hviezdoslava - zámocká 

dlažba - Ladog 
• ul. S. Nováka 
• ul. Radlinského (parkoviská: VÚB, Daňový úrad) 
• ul. Sládkovičova
• ul. Na Sihoti 
• ul. SNP 
• ul. Bysterecká a odbočky z hlavnej cesty na 

Bysterec 
• hlavné ťahy na Záskalí a Kňažej 
• autobusové zastávky 
• chodníky na štátnom moste cez rieku Oravu 
• lavica Brezovec 
• lavica Záskalie - SAD, SEZ 
• chodníky v starom meste a na Bysterci - 

chodníky Nám. SNP 
• chodníky, Tesco - NsP - Nám. Vojtaššáka + 

novovybudované chodníky 
• parkovisko pri Okresnom úrade
• parkovisko pri MsÚ, Gymnázium + parkoviská 

za MsÚ 
• garáže Brezovec (2× Dukelských hrdinov, 

Hattalova vedľa ZŠ, Hattalova pod domom 
dôchodcov) - parkoviská, ul. Hattalova pri dome 
dôchodcov  

• ul. Hattalova + prístupové komunikácie 
k II. ZŠ (90 m, 100 m + prístupová cesta ku 
novej nájomnej bytovke + parkovisko 

• prístup k penziónu dôchodcov - Brezovec IV. 
• prístup k domu sociálnej starostlivosti - 

ul. Matúškova 
• garáže Banisko 
• ul. Pelhřimovská 
• ul. Dukelských hrdinov 
• chodník ul. M. R. Štefánika až po lavicu Záskalie 

- obidve strany 
• ul. Janoškova ku bývalej Lesnej správe 
• Medzihradné - št. cesta po odbočku na Kuríny 
• ul. Hattalova cesta k obchodu 
• parkovisko ul. Mierová medzi obchodom  

a stánkom PNS 
• parkoviská pred nemocnicou ul. Nemocničná + 

nové pred domom podnikateľov 
• chodník ul. Chočská 
II. kategória:
• Kohútov sad
• Nábrežie Oravy
• ul. Ťatliaka
• Alej Slobody - sídlisko Obrancov mieru a cesty 

až po Gymnázium
• cesta ku garážam Bysterec
• ul. Hurbanova
• ul. Športovcov - aj medzi blokmi
• ul. Lucenkova
• Bysterec Západ
• Štrbičný jarok + otočka
• Matúškova - sídlisko
• Medzihradné - ul. Hamuliaka, ul. Hroboňovej,  

ul. Bottu, ul. Na Kopanici, ul. Šmidkeho,  
ul. M. Urbana (Kuríny)

• Lániky - ul. Fučíkova, cesta ku cintorínu,  
ul. Gen. Svobodu, ul. M. Uhra 

• Malý Bysterec + otočka
• Záskalie MK
• lavica pod Kuzmínovom
• sídlisko - Átriá + otočka - ul. Hollého,  

ul. Gagarina, ul. Družby, ul. Tulská - ul. Ľ. Štúra 
• Beňova Lehota + cesta poza potok
• prístupová́ cesta Beňova Lehota ku dvom 

rodinným domom (Ing. Ďaďo + 1)
• parkoviská pred poštou, oproti gymnáziu, za 

Marínou 
III. kategória:
• Beňova Lehota po koniec obce
• Mokraď
• Kňažia 
• Jelšava + lavica
• prechody cez zeleň
• parkovisko Matúškova - sídlisko
• Kňažia ku cintorínu (na požiadanie)
• Rad Oravy (bývalý SeVaK)
• cesta ku cintorínu Mokraď (na požiadanie), 

Srňacie
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RASTISLAVOVI STANČEKOVI UDELILI 
CENU MESTA
—
Na poslednom mestskom zastupiteľstve 
bývalého vedenia mesta bola 29. novembra 
udelená Cena mesta Dolný Kubín Mgr. 
Rastislavovi Stančekovi, predsedajúcemu 
zborovému farárovi Cirkevného zboru 
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 
na Slovensku Dolný Kubín.

Po úvodnom slove vyzval vtedajší pri-
mátor mesta Roman Matejov svojho zá-
stupcu, aby prečítal charakteristiku Ras-
tislava Stančeka. „V zmysle štatútu mesta 
Dolný Kubín mestské zastupiteľstvo na 
svojom zasadnutí udelilo verejné oce-
nenie - Cenu mesta Dolný Kubín pánovi  
Mgr. Rastislavovi Stančekovi za dlhodobý 
prínos v oblasti zveľaďovania duchovné-
ho života a jeho mimoriadny podiel na 
rozvoji verejnoprospešných kultúrnych, 
spoločenských, osvetových a voľnočaso-
vých činností v meste Dolný Kubín. Rasti-
slav Stanček pôsobí ako kňaz v Cirkevnom 
zbore Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania na Slovensku v Dolnom Kubíne 
nepretržite od roku 1998.
 Okrem svojej duchovnej činnosti 
v miestnom evanjelickom cirkevnom zbo-
re sa venuje rozmanitým aktivitám, ktoré 
sú zamerané na pedagogické vyučovanie 
náboženskej výchovy na školách, ako aj 
mimoškolské vzdelávanie a prednáško-
vú činnosť z odboru slovenských regio-
nálnych dejín. Počas svojho 20-ročného 
pôsobenia tu v Dolnom Kubíne pán farár 
Rastislav Stanček zanietením a nasade-
ním ďaleko presahuje náplň svojej funk-
cie a významne sa podieľa na kultúrnom, 
osvetovom a duchovnom rozvoji nášho 

mesta. Podporuje, angažuje sa a vytvára 
podmienky pre organizovanie rôznych 
podujatí zameraných na deti, mládež  
a dospelých. Stál pri vzniku spomienko-
vých podujatí na deportácie židovského 
obyvateľstva z Oravy a z Dolného Kubína.
 Okrem mnohých iných aktivít je 
aj autorom ideovej osnovy úspešného 
projektu cezhraničnej spolupráce Spo-
ločne putujeme už 500 rokov v oblasti 
záchrany kultúrneho, hmotného a du-
chovného dedičstva, ktorého výsledkom 
je náročná záchrana - rekonštrukcia  
a reštaurovanie evanjelického kostola 
v Dolnom Kubíne na Hviezdoslavovom 
námestí. Osoba brata farára Stančeka je 
známa aj z jeho rozsiahlej prednáškovej 
činnosti, pričom je zároveň iniciátorom, 
editorom a spoluautorom niekoľkých 
publikácií, ako aj najnovšej vydanej knihy 
biografie Juraja Tranovského pod názvom 
Cesty Juraja Tranovského.
 Rastislav Stanček má vysoký 
morálny kredit, je prirodzenou autoritou 
pre mládež aj dospelých. Jeho charizmy 
výdatne prispievajú ku kultúrnemu a po-
kojnému spolunažívaniu občanov mesta 
Dolný Kubín a svojou prácou a životom 
šíri dobré meno mesta v celospoločen-
skom meradle aj na Slovensku,“ uvádza sa 
v charakteristike oceneného.

 Ako prejav vďaky a uznania za 
jeho prínos mu bolo odovzdané najvyššie 
ocenenie - Cena mesta Dolný Kubín z rúk 
vtedajšieho primátora Romana Matejova, 
novozvoleného primátora Jána Prílepka 
a predsedníčky Žilinského samosprávne-
ho kraja Eriky Jurinovej. Po prijatí ceny sa 
na záver Rastislav Stanček krátko prihovo-
ril a poďakoval za ocenenie jeho práce.

Anna Kustrová, Cirkevný zbor ECAV Dolný Kubín

S OPRAVOU VÝTLKOV 
SA NEČAKALO DO JARI
—

V týchto dňoch začalo mesto s opravou 
výtlkov na miestnych komunikáciách. 
Tie vznikli pôsobením nepriaznivých 
vplyvov mrazu i vody a prudkým strie-
daním teplôt. Vodičom môžu poškodiť 
motorové vozidlá a ohrozujú i spoma-
ľujú dopravu. Pracovníci technických 
služieb aj napriek nízkym teplotám 
pristúpili k ich oprave. Aby bola čo naj-
rýchlejšia, robí sa kombináciou dvoch 
spôsobov, a to prostredníctvom vre-
covanej asfaltovej zmesi a pomocou 
asfaltového recyklátu, ktorý sa opätov-
ne pripraví na použitie. „Táto zima nám 
dáva poriadne zabrať a dáva zabrať aj 
našim komunikáciám. Rozhodli sme sa 
preto s opravou našich ciest a výtlkov 
nečakať až do jari. A to hlavne preto, 
že hrozilo nebezpečenstvo nehody, 
úrazu, ale aj poškodzovania áut našich 
obyvateľov a návštevníkov,“ uviedol pri-
mátor mesta Ján Prílepok.

 Pracovníci technických služieb 
opravili výtlky na najviac poškodenej 
ulici Aleja slobody a tiež na miestnej ko-
munikácii v Beňovej Lehote. Významné 
poškodenie opravili aj na Radlinského 
ulici a na uliciach Mierová, Odbojárov 
a Dukelských hrdinov. Ojedinelé výtlky 
sa opravili aj na Bysterci, konkrétne na 
Okružnej ulici a Na Sihoti.

redakcia

Foto: redakcia

Foto: redakcia Foto: Pavol Heško

Foto: redakcia
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DOLNOKUBÍNSKE BÁBÄTKÁ DOSTALI 
NETRADIČNÉ MENÁ
—
Opäť nastal čas na krátku bilanciu uply-
nulého obdobia. Obzrite sa spolu s nami za 
rokom 2018. Aký bol pre Dolnokubínčanov? 
Prinášame vám zaujímavé fakty ohľadom 
počtu občanov nášho mesta. 

Najvýznamnejším životným momentom 
je bezpochyby prírastok do rodiny. V mi-
nulom roku u nás vzrástol počet narode-
ných detí. Na svet ich prišlo 202. Z toho 
89 dievčat a 113 chlapcov. Čo je o 17 
novorodencov viac ako v roku 2017. Prí-
jemné starosti s výberom mena tak malo 
opäť mnoho rodičov. V rebríčku najpou-
žívanejších dievčenských i chlapčenských 
mien nastala malá zmena. V uplynulom 
roku dominovali Elišky, Alexandry, Niny či 
Laury. Pre chlapcov si rodičia najčastejšie 
zvolili mená ako Adam, Matej, Juraj, Martin 
či Matúš. 
 Niekoľko malých Kubínčanov 
bude svojich menovcov hľadať medzi ro-
vesníkmi len veľmi ťažko. Záujem rodičov 
o netradičné mená neutíchol. Kým jedni 
nedajú dopustiť na tradičné slovenské 
mená, iní sa zas pri svojich ratolestiach 
nechali inšpirovať zahraničím. Vďaka ich 
rozhodnutiu nesú dievčatá mená Amá-
lia, Gréta, Jasmina, Lunetta, Mia a Mileva.  
Medzi chlapcami v zozname netradičných 
mien kraľuje Alan, Benjamin Barry, Bruno 
a Maxim. 
 V roku 2018 potvrdila oficiálne 
svoju lásku viac ako stovka dolnokubín-
skych párov. „Manželstvo uzavrelo v uply-
nulom roku 128 párov, v roku 2017 ich 

bolo 145. Čo sa týka rozvodov, tých bolo 
42. V roku 2017 sa rozviedlo 54 párov,“ 
povedala Jana Kubačková z Mestského 
úradu v Dolnom Kubíne. Život nepriná-
ša len príjemné chvíle. Jeho súčasťou je 
aj strata blízkych ľudí. „V roku 2018 nás 
opustilo 149 Dolnokubínčanov, z toho 66 
žien a 83 mužov, kým v roku 2017 zomre-
lo 155 ľudí, a to 75 žien a 80 mužov,“ 
uviedla Kubačková.  
 Počet ľudí v našom meste sa ne-
ustále mení. Svedčí o tom aj samotná evi-
dencia. „V Dolnom Kubíne sa v roku 2018 
na trvalý pobyt prihlásilo 199 ľudí a v roku 
2017 ich bolo prihlásených 223. Naopak  
v roku 2018 sa odhlásilo 335 Kubínčanov 
a v roku 2017 to bolo 352. V rámci Dol-
ného Kubína sa v roku 2018 presťahovalo 
315 občanov a v roku 2017 zas 287 ľudí,“ 
doplnila Jana Kubačková. 
 Kým počet narodených detí  
v Dolnom Kubíne sa zvýšil, počet oby-
vateľov naopak klesá. Naše mesto malo  
k 31. decembru 2018 celkovo 18 376 ob-
čanov, kým v roku 2017 ich bolo 18 466.

redakcia

NA NÁVŠTEVE U PRVEJ DOLNOKUBÍNČANKY NARODENEJ V ROKU 2019
—

Už v prvý deň nového roka sa na Sloven-
sku narodilo niekoľko detí. Na prvého Dol-
nokubínčana sme si však museli chvíľu 
počkať. Prvenstvo v našom meste patrí 
dievčatku, ktorému rodičia vybrali meno 
Dominika.

Po prvýkrát uzrela svetlo sveta 4. januára. 
Vážila 3460 g a merala 50 cm. Doma na 
ňu čakali dvaja súrodenci - trojročná Miš-
ka a ročný Paťko. „Sú to také príjemné sta-
rosti. Keďže máme už tri deti, tak som na 
niekoľko dní zostal doma. Pomáham man-
želke a teraz si tú starostlivosť delíme,“ 
povedal Dominikin otec Matúš Paluga.  
„S príchodom každého dieťaťa príde aj 
niečo nové. Zvykáme si na seba, je to 
úžasné,“ doplnila mama Simona Palugová.

 Prírastok do rodiny zväčša naj-
ťažšie vnímajú starší súrodenci. V rodine 
Palugovcov je však opak pravdou. Malú 
sestričku Dominiku prijali s veľkou láskou, 
ktorú jej neustále prejavujú. „Mala som 
veľký strach, ako ju prijmú. Veď predsa 
Patrik má len jeden rok, ale zatiaľ je to 
skvelé. Miška sa na sestričku veľmi tešila  
a neustále ju hladká,“ dodala Simona Pa-
lugová.
 Dominika možno ešte neuzavre-
la rodinný kruh. Plány na ďalšieho člena 
sú stále otvorené. „My sme hneď chceli 
mať tri, štyri deti. Uvidíme, ako sa to ďalej 
vyvinie, ale nebránime sa ešte ďalšiemu,“ 
doplnil Matúš Paluga. 

redakcia

PROTIŠMYKOVÉ 
ROHOŽE NA MOSTE 
POMÔŽU MAMIČKÁM
—
S príchodom zimy a poľadovice sa 
obyvateľom Dolného Kubína nešmýka 
len na cestách či chodníkoch, ale 
aj na Kolonádovom moste. Ten sa 
stal v minulosti dejiskom viacerých 
nepríjemných pádov a zranení. 
Tento rok sa to radnica rozhodla 
napraviť. V januári preto na drevený 
povrch umiestnila stometrový pás  
z protišmykových gumených rohoží. 
Pracovníci technických služieb ukladali 
metrové kusy po Kolonádovom moste 
niekoľko hodín a spájali ich špeciálnymi 
konektormi, aby sa nerozpojili. 
Zaujímavosťou je, že 100 kusov 
certifikovaných rohoží spolu vážilo 
presne 1 600 kilogramov. Tie budú 
odteraz umiestňované na Kolonádový 
most počas zimy pravidelne.

redakcia
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V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH BUDUJÚ NOVÉ MODERNÉ UČEBNE
—
Tunajšie základné školy sa pýšia techno-
logickými novinkami, vďaka ktorým bude 
vzdelávanie žiakov opäť o niečo kvalitnejšie. 
Zmena vo vyučovaní už nastala v Cirkevnej 
spojenej škole, ktorá získala grant vo výške 
7 700 eur od nadácie Kia Motors Slovakia. 

„Vďaka tomuto grantu sme vybavili našu 
triedu interaktívnou tabuľou a pribudlo 
nám aj 15 tabletov a okrem toho sme 
získali aj software Smartbooks,“ povedala 
pedagogička Mária Luptáková. Ide o kom-
plexný vzdelávací systém, ktorý umožňuje 

rozvíjať logické myslenie a čitateľskú gra-
motnosť u žiakov. Je to prvý inteligentný 
online učiteľ, ktorý dieťa otestuje, doučí 
a zároveň rodiča odbremení od učenia  
a skúšania. Obsahuje kompletné učivo 
celej základnej školy a viac ako 40 000 ná-
učných úloh. „Určite sa vďaka tejto zme-
ne zlepšil v našej škole vyučovací systém, 
ktorý je tak opäť o krok modernejší. Žiaci 
majú väčšiu motiváciu a badáme u nich 
aj väčší záujem,“ dodala Luptáková. „Mne 
tento nový systém veľmi pomáha a som  
z neho nadšená. Využívam ho nielen  
v škole, ale aj doma. Je pre mňa veľkou 
pomôckou a už som sa mnoho naučila,“ 
uviedla žiačka Kristína Novotná. 
 Trendy prichádzajú aj do ďalších 
dvoch základných škôl, v ktorých mesto 
Dolný Kubín zriadi nové odborné učeb-
ne. V ZŠ Martina Kukučína pribudne nová 
učebňa fyziky. „S prácami sme začali už 
počas prázdnin. Pôvodná miestnosť už 
bola trochu zastaralá. Spravili sme novú 
dlažbu, nakoľko tu predtým bola stupien-
kovitá podlaha a okrem toho aj rozvody 
na vodu a elektrinu. Momentálne už čaká-
me na nový nábytok, interaktívnu tabuľu, 

notebooky a všeobecne na laboratórne 
vybavenie. Takže sa už tešíme na finálny 
výsledok,“ povedala Katarína Števonková, 
riaditeľka ZŠ Martina Kukučína. 
 Nové odborné učebne rovna-
ko pribudnú aj v ZŠ Janka Matúšku. Žiaci 
budú nové vedomosti nadobúdať v učeb-
ni biológie, chémie, ale i v jazykovej učeb-
ni. „Naším cieľom je skvalitňovať pod-
mienky pre žiakov. Rozhodli sme sa pre 
učebne biológie a chémie. Práve učebňa 
biológie nebola doteraz zavedená ako 
odborná učebňa a chémiu sme mali, ale 
je už zastaralá. K tomu sme pridali jazyky, 
keďže cítime, že v tejto oblasti je rovnako 
potrebné skvalitnenie vyučovacieho pro-
cesu,“ povedala Mária Andrisová, riaditeľ-
ka ZŠ Janka Matúšku. 
 Zriaďovateľ je momentálne v štá-
diu obstarávania pre obidve školy, ktoré 
získali dotáciu na vytvorenie nových učeb-
ní. Ich financovanie je zabezpečené z ne-
návratného finančného príspevku poskyt-
nutého zo zdrojov EÚ, štátneho rozpočtu 
a z rozpočtu mesta.

redakcia

PODLAHA V TELOCVIČNI V ZŠ JANKA MATÚŠKU PREJDE OBNOVOU
—
Dolnokubínska samospráva získala ešte 
minulý rok finančné prostriedky na rekon- 
štrukciu cvičebného priestoru v telocvični pri 
ZŠ Janka Matúšku z dotácie od Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR v celko-
vej sume viac ako 111 400 eur.

Povinné spolufinancovanie mesta na tom-
to projekte je 10%, čo predstavuje 12 387 
eur. Radnica predpokladá, že stavebné 
práce by mali začať v priebehu letných 
mesiacov. „Rekonštrukcia podlahy prine-
sie našej základnej škole moderné rie-
šenie, ktoré zlepší a skvalitní podmienky 
pre žiakov školy i pre všetkých užívate-
ľov telocvične. Týmito prácami sa určite 
skvalitnia aj podmienky pre organizáciu 
súťaží a športových podujatí na všetkých 
úrovniach,“ povedal primátor mesta Ján 
Prílepok.
 Prestavba sa týka telocvične, 
ktorú uviedli do prevádzky v roku 1995. 
Pôvodnú podlahu po viacerých opravách 
nahradili pred osemnástimi rokmi palu-
bovkou z mäkkého smrekového dreva, 
ktorá bola položená na betónový pod-
klad. „Podlaha nutne potrebuje rekon-
štrukciu, nakoľko je značne znehodnote-
ná a na súčasné využívanie nevhodná. Jej 

maximálnym využívaním a rozširovaním 
športových aktivít v našej školy sa po-
vrch a kvalita podlahy telocvične značne 
znehodnotili,“ vysvetlil Rastislav Eliaš, zá-
stupca riaditeľky ZŠ Janka Matúšku s tým, 
že od roku 2001 až po súčasnosť došlo 
k výraznému nárastu športových aktivít 
školy počas i mimo vyučovania. V škole 
bola zriadená prvá športová trieda so za-
meraním na bedminton a florbal. „Nárazy 
a dopady športovcov na odpružený po-
vrch zmenšia riziko zranení a nežiaducich 
otrasov na pohybový aparát športujúcich, 
zlepší sa hygiena priestoru, zníži sa nároč-
nosť údržby,“ doplnil Eliaš.
 K zlepšeniu podmienok a k znač-
ným úsporám energie prispeje aj rekon-
štrukcia osvetlenia. Súčasné osvetlenie 

telocvične je nevyhovujúce, svietidlá sú 
umiestnené nad cvičebným priestorom, 
kde dochádza k nepríjemnému oslepo-
vaniu športovcov. „Osvetľovacie telesá vy-
dávajú mierny zvuk a intenzita osvetlenia 
sa nedá regulovať podľa potreby. Nové 
rozvody a tridsať LED svietidiel po bokoch 
telocvične zabezpečia požadovanú kva-
litu osvetlenia cvičiacej plochy,“ vysvetlil  
zástupca. Ministerstvo školstva SR roz-
delilo na výstavbu či rekonštrukciu škol-
ských telocviční 9 miliónov eur. Z celkové-
ho počtu 470 prihlásených projektov zo  
základných a stredných škôl tak bolo pod-
porených len 101 žiadostí, medzi ktorými 
bola aj dolnokubínska ZŠ Janka Matúšku.

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín
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SVETLÁ NAŠE IM SVIETIA UŽ 51 ROKOV
—
Dňa 16. januára 1968 sa na Kubínskej holi 
odohrala jedna z najväčších slovenských 
horských tragédií. Snehová lavína gigan-
tických rozmerov, ktorá sa predpoludním 
odtrhla z hrebeňového preveja, spôso-
bila neopísateľne krušné chvíle všetkým  
53 účastníkom lyžiarskeho kurzu na svahu, 
ťažko zranila jedenástich z nich a usmrtila 
šesť mladých ľudí. 

Dlhé roky si obyvatelia Dolného Kubína 
tichým pochodom k Pamätníku obetiam 
lavíny nad Chatou na Kubínskej holi a ná-
sledným krátkym pietnym aktom pripo-
mínajú túto smutnú udalosť. Inak tomu 
nebolo ani vo štvrtok 17. januára, keď od 
Chalupy u Kramerov smerovalo k pamät-
níku množstvo ľudí. Tí si prišli pripomenúť 
toto obrovské horské nešťastie, zaspomí-
nať na vyhasnuté ľudské životy v horách, 
spoločne poprosiť Boha o večné odpoči-
nutie pre všetkých, ktorí v ich objatí prišli  
o to najcennejšie a symbolicky sa na diaľ-
ku spojiť s príbuznými zosnulých poslu-
cháčov Elektrotechnickej fakulty Vysoké-
ho učení technického v Brne - účastníkov 
lyžiarskeho kurzu na Kubínskej holi z roku 
1968. 
 Organizáciu tohto pietneho 
podujatia tradične zastrešil Horolezecký 
klub James Dolný Kubín. Ten v roku 2019 
slávi okrúhle 30. výročie svojho vzniku. Aj 
preto po skončení pietneho aktu smero-

vali kroky účastníkov na Chatu na Kubín-
skej holi, kde pri čaji a guláši spoločne 
slávili a spomínali. Svetlo nad Dolným Ku-
bínom v tento večer svietilo naozaj doďa-
leka. 

Patrik Bartoška, organizátor

PÁTRACIA AKCIA PO NEZVESTNOM DOLNOKUBÍNČANOVI
—
Už viac ako týždeň je nezvestný bývalý pro-
fesionálny hasič Ivan Osadský z Dolného 
Kubína. Ten odišiel vo štvrtok 31. januára  
z miesta trvalého bydliska na Bystereckej  
ulici a nezobral si so sebou telefón, kľúče  
a ani doklady. 

Po tom, čo sa na druhý deň nevrátil, jeho 
manželka uverejnila na internete prosbu 
o pomoc pri pátraní a kontaktovala polí-
ciu. Päťdesiatpäťročný muž mal pri od-
chode z domu oblečenú modrú bundu, 
modré rifle, šedú čiapku a obuté hasičské 
topánky.

 V nedeľu 3. januára sa rozbehla 
rozsiahla pátracia akcia, do ktorej sa 
okrem polície zapojilo viac ako sto dobro-
voľníkov, hasičov a členov Oravského zá-
chranného systému (OZS). Pátranie bolo 
zamerané na okolie rieky Orava a mest-
ské časti Dolného Kubína. Posledná stopa 
po Ivanovi Osadskom končí pri komíne na 
Bysterci. „Na akcii sa okrem OZS zúčast-
nili aj viacerí členovia dobrovoľných ha-
sičských zborov zo Bzín, Oravskej Poruby, 
Vyšného Kubína, Jasenovej, Medzibrodia, 

Žaškova, Istebného, Leštín i Záskalia. Ďa-
lej psovodi z Trstenej a vodáci z Dolného 
Kubína. Pátranie bolo zamerané na viace-
ré lokality v okolí Beňovej Lehoty a Gäceľa. 
Zamerali sme sa aj na pátranie v oblasti 
vodného toku Oravy, žiaľ bezvýsledne. 
Nezvestný mal mať pri sebe podľa prvých 
informácií doklady a peniaze, no neskôr 
ich manželka našla doma ukryté v čižme. 
Čo sa týka ďalších pátracích akcií po Iva-
novi, čakáme na indíciu alebo prípadného 
svedka,“ vysvetlil Igor Janckulík z OZS.
 V prehľadávaní vodného toku 
Oravy záchranári pokračovali aj v druhý 
februárový víkend. Polícia spoločne s rodi-
nou prosí občanov, aby poskytli akékoľvek 
informácie, ktoré by pomohli pri jeho hľa-
daní. Ak ste Ivana Osadského videli alebo 
máte indície, kde by sa mohol nachádzať, 
neváhajte kontaktovať bezplatnú telefo-
nickú linku 158 alebo 112.

redakcia
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CHCETE SI PREDĹŽIŤ ŽIVOT? ČÍTAJTE!
—
Vedci zistili, že ľudia, ktorí čítajú aspoň pol-
hodinu denne, žijú v priemere o dva roky 
dlhšie. Čítanie podporuje poznávacie funk-
cie mozgu a zlepšuje schopnosť vnímania 
a porozumenia reči. Záleží však na tom, čo 
čítate.

Podľa výsledkov výskumu čítanie časo-
pisov nepredlžuje život ani zďaleka tak 
dobre, ako čítanie kníh. Beletria posilňu-
je empatiu a emocionálnu vyspelosť, čo 
prispieva k lepším vzťahom s ostatnými, 
k šťastnejšiemu a zdravšiemu spôsobu 
života, vďaka čomu dlhšie žijeme.
 Ani sme sa nenazdali a o chvíľu 
tu máme marec, mesiac knihy. Možno 
práve to je príležitosť k návšteve kníhku-
pectva alebo knižnice. Z neprebernej po-

nuky autorov a titulov si dnes musí vybrať 
každý, už len obetovať čítaniu tú polhodi-
nu denne... Aj my pre vás máme ponuku. 
Napíšte nám, či čítate, čo čítate, kedy číta-
te alebo koľko kníh za rok prečítate. Daj-
te ostatným tip na autora či knihu, ktorú 
máte najradšej alebo napíšte svoj rebrí-
ček najobľúbenejších autorov a kníh. Deti 
nám môžu poslať vlastnoručne namaľova-
ný obrázok súvisiaci s čítaním, dospelí zas 
príbeh, ako im kniha zmenila život. Privíta-
me aj váš literárny výtvor, básničku alebo 
prózu. 
 Vaše príspevky zašlite do piat-
ka 1. marca 2019 buď na mailovú adre-
su tvdk@tvdk.sk, alebo poštou na adre-
su Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o., 
Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 

Dolný Kubín, alebo ich prineste osobne 
do Centra pre občanov Mestského úradu 
v Dolnom Kubíne. Do predmetu mailovej 
správy alebo na obálku napíšte heslo „Čí-
tajte!". Najzaujímavejšie tri príspevky od-
meníme. Čím? No predsa knihou...  

Vladimír Adamec, mesto Dolný Kubín

SÚŤAŽ O IHRISKO 
ŽIHADIELKO JE SPÄŤ
—
Mesto Dolný Kubín sa tento rok opäť 
zapojilo do úspešného projektu, kde 
môže vyhrať nové detské ihrisko Ži-
hadielko. Stačí, ak budú obyvatelia 
Dolného Kubína hlasovať od 14. janu-
ára do 28. februára na internetovej 
stránke www.zihadielko.sk práve za 
naše mesto. To je priradené do piatej 
kategórie víťazov predošlých ročníkov, 
kde sa nachádza až 28 miest.
 Každý hlasujúci môže v čase 
konania súťaže odovzdať maximálne 
dva hlasy v jeden kalendárny deň a to 
kombináciou dvoch spôsobov. Jeden 
hlas odovzdá hlasujúci tak, že podľa 
inštrukcií uvedených na webovej strán-
ke si vyberie jedno mesto z hlasovacej 
mapy, ktorému chce svoj hlas odovzdať 
a klikne na políčko „HLASUJ“. Druhý 
hlas môže získať a odovzdať prostred-
níctvom zapojenia sa do online hry,  
v ktorej je úlohou hráča nazbierať čo 
najväčší počet bodov v časovom limite 
3 minúty. Ak hlasujúci počas hry dosiah-
ne minimálne 200 bodov, po dokončení 
hry automaticky získa bonusový hlas.
 Novinkou tohtoročnej súťa-
že je, že hlasujúci si môže nastaviť na 
stránke pripomienku, ktorá ho upo-
zorní, aby opäť zahlasoval. Do projektu 
boli zaradené len tie mestá, ktoré dis-
ponovali vhodným pozemkom. Tento 
rok bojuje o ihrisko Žihadielko 69 z cel-
kového počtu 104 oslovených miest.

redakcia

KORČUĽOVANIE POD HOLÝM NEBOM 
JE V KURZE
—
Počas prvých mesiacov nového roka 
pripravilo mesto a dobrovoľníci niekoľko 
ľadových plôch priamo pod holým nebom. 
Okrem zimného štadióna si obyvatelia mohli 
zakorčuľovať na Veľkom i Malom Bysterci.

Mesto Dolný Kubín v spolupráci s pra-
covníkmi zimného štadióna vytvorilo ta-
kúto plochu neďaleko štadióna. „Ľadovú 
plochu sme spravili už niekoľkokrát, vyu-
žívame popritom priaznivé prírodné pod-
mienky. Je prístupná každému a dali sme 
tu aj osvetlenie. Ide o zážitkové korčuľova-
nie, nakoľko sú ľudia vonku a má to niečo 
do seba. Plochu na spestrenie tréningov 
využívajú aj tréneri MHK Dolný Kubín  
a na výučbu korčuľovania ju využíva aj Ško-
la korčuľovania,“ uviedol Štefan Belvončík  
z odboru školstva MsÚ.

 Čaro zimného korčuľovania pod 
holým nebom neponúkla len plocha za 
zimným štadiónom, ale zabaviť ste sa 
mohli už aj na Malom Bysterci. Aj tu vďaka 
osvetleniu deti korčuľovali vo večerných 
hodinách. „Nad takouto ľadovou plochou 
sme uvažovali už dávno, len nám neprialo 
počasie. Tento rok to už konečne nabralo 
iný spád, oslovili sme aj niekoľko dobro-
voľníkov, ktorým ďakujeme. V ďalších ro-
koch by sme chceli plochu zväčšiť,“ uvie-
dol Michal Smolka. Na prírodnú ľadovú 
plochu zavítali aj naši hokejisti, ktorí deti 
zasvätili do sveta korčuľovania. „Prišli tu 
hráči z MŠK Hviezda, ktorí deti naučili  
základy korčuľovania. Záujem zo strany 
detí bol veľký,“ dodal Smolka. 

redakcia
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HOKEJISTKA NINA CENGELOVÁ HVIEZDOU REPREZENTÁCIE
—
Nina Cengelová je mladá a talentovaná 
dolnokubínska hokejistka. Hoci má ešte len  
14 rokov, reprezentovala Slovensko na Maj- 
strovstvách sveta žien do 18 rokov v ľado-
vom hokeji v januári 2019 v Rakúsku. Spolu 
so svojím tímom dosiahla historický úspech, 
keď sa na šampionáte prebojovala do najvyš- 
šej elitnej A kategórie.

„Tréner slovenskej ženskej reprezentá-
cie si ma všimol, keď boli na sústredení  
v Dolnom Kubíne. Pár hráčok sa pred 
majstrovstvami zranilo, tak zavolali pár 
nových dievčat. Medzi nimi som bola aj 

ja,“ vysvetľuje skromne Nina Cengelová. 
„Je to moja hokejová dcéra. Som pri nej 
odmalička. Vždy išla za svojím cieľom, je 
ctižiadostivá, poctivá a pracovitá. Výsledok 
sa musel časom dostaviť,“ teší sa Franti-
šek Duda, Ninin tréner.
 Žiačka základnej školy Martina 
Kukučína sa hokeju venuje od útleho det-
stva. Začínala florbalom a neskôr prešla 
na miniligu. Aktuálne oblieka dres domá-
ceho MHK, kde hrá v útoku za starších 
žiakov a patrí medzi najlepších hokejis-
tov. „Jej vášeň pre hokej sa zrodila hneď 
od začiatku a už sme ju od neho nedo-
stali. Sama si vydobyla, že chce chodiť do 
športovej školy. Sme pyšní, nech si ide za 
svojím cieľom,“ objasňuje mama Jana Cen-
gelová.
 Na majstrovstvách sveta žien do 
18 rokov bola Nina najmladšou hráčkou 
spomedzi 24-člennej slovenskej výpravy. 
Na turnaji súperila s Nemkami, Talianka-
mi, Rakúšankami, Maďarkami i Dánkami. 
V poslednom kľúčovom zápase o celkové 
umiestnenie sa dokázala presadiť a svo-
jím gólom rozhodla o výsledku. „Napriek 

tomu, že tam boli staršie dievčatá, sa mi 
hralo celkom dobre. Zo začiatku to bolo 
ťažšie, no neskôr sme medzi ne zapadli. 
Podarilo sa mi streliť jeden gól, veľmi sme 
sa z neho radovali,“ spomína Nina. „Poze-
rali sme každý jeden zápas, aby sme videli, 
ako sa podieľala na víťazstvách a výsled-
koch. Na svoj vek je mimoriadne šikovná. 
Ak zostane pri hokeji, má perspektívu mi-
nimálne desať až pätnásť rokov,“ prognó-
zuje tréner Duda.
 Nina má pred sebou podľa 
športových odborníkov veľkú budúcnosť.  
V reprezentácii do 18 rokov by mohla hrať 
ešte ďalšie 3 roky. Sama by neskôr chcela 
ísť hrať do zahraničia. „Veľmi by som sa 
chcela venovať hokeju aj po osemnástke, 
ale na Slovensku asi ťažko. Nedá sa tu ním 
uživiť,“ dodáva Nina. 
 Výnimočný úspech Niny Cenge-
lovej si všimli aj na radnici. Z rúk primátora 
mesta si prevzala ďakovný list za úspešnú 
reprezentáciu Dolného Kubína na Sloven-
sku i v zahraničí. 

redakcia

PARAHOKEJISTI PREKVAPILI NA TURNAJI V TURÍNE
—
Slovenská parahokejová reprezentácia sa 
na konci januára predstavila na medzi- 
národnom parahokejovom turnaji In me- 
mory of Andrea Chiarotti v talianskom Turíne, 
kde si na nich už brúsili zuby elitné tímy 
svetovej A kategórie. Na zverencov trénerskej 
dvojice Radoslava Bielečku a Miroslava Drá-
ba čakalo od 21. do 27. januára päť zápas-
ov s domácim Talianskom, Južnou Kóreou  
a Nórskom.

„Na turnaj sme cestovali s odhodlaním  
a plní očakávania zabojovať o čo najlep-
šie umiestnenie a nadobudnúť viac skú-
seností od kvalitných súperov, keďže sme 
získali turnajovú miestenku na rozvojo-
vom kempe v Arménsku. Zároveň sme 
chceli overiť našu momentálnu výkonnosť 
s blížiacimi sa ďalšími zápasmi,“ povedal 
Miroslav Dráb, asistent trénera a gene-
rálny manažér Slovenskej parahokejovej 
reprezentácie.
 Počas piatich hracích dní čakalo 
na účastníkov turnaja niekoľko ťažkých zá-
pasov, keďže išlo o tímy, ktoré boli účast-
níkmi poslednej olympiády Pyeong Chang 
2018. „Napríklad Južná Kórea skončila na 
treťom mieste, Taliani na štvrtom a piaty-
mi boli Nóri. Takže išlo o špičkové tímy,“ 
vysvetlil generálny manažér. Pre porovna-

nie je slovenský tím účastníkom svetovej 
B-skupiny.
 Turnaj prebiehal systémom 
každý s každým, následne sa na základe 
umiestnenia odohrali dva semifinálové 
zápasy. Slovenskí parahokejisti nastúpili 
na turnaj s 2 brankármi a 10 hráčmi. Or-
ganizátori im ako outsiderovi turnaja ne-
dávali veľa šancí na úspech. Hneď v prvom 
zápase sa však postarali o prekvapenie, 
keď porazili 6:3 mužstvo z Nórska, ktoré 
patrí k absolútnej špičke v parahokeji vo 
svete. 
 O deň neskôr čakal našu repre-
zentáciu ďalší ťažký zápas, keď sa na ľad 
postavili proti tretiemu najlepšiemu tímu 
sveta, a to Južnej Kórei, ktorá porazila na-
šich zverencov 0:4. „Do polovice zápasu 
to bol vyrovnaný súboj. Nepodarilo sa 
nám však prekonať ich brankára ani z vy-
ložených šancí. Kórejci nám ukázali svoju 
efektivitu,“ zhodnotil tréner parahokejovej 
reprezentácie Radoslav Bielečka.
 V treťom zápase sa Slováci stretli 
s domácim Talianskom, počas ktorého 
boli naši chlapci lepším mužstvom. „Gó-
lovo sme sa však presadili len jedenkrát,  
keď v druhej tretine skóroval Martin Jop-
pa. Taliani vyrovnali až dve minúty pred 
koncom zápasu, keď dotlačili puk za chr-

bát nášho brankára. V predĺžení rozhodla 
ich väčšia skúsenosť, čo potvrdili víťazným 
gólom 45 sekúnd pred koncom predĺže-
nia,“ konštatoval Dráb.
 Po dni voľna v semifinálovom zá-
pase slovenskí parahokejisti opäť narazili 
na domáci tím Talianska, ktorý našich zve-
rencov porazil 4:1. Následne sa v sobotu 
26. januára postavili na zápas o konečné 
3. miesto, kde slovenskí parahokejisti zdo-
lali nórsky výber 2:1 po predĺžení, čím zve-
renci Radoslava Bielečku obsadili bronzo-
vú priečku spomedzi silnej konkurencie. 
Slovenská parahokejová reprezentácia 
sa v marci predstaví na dolnokubínskom 
ľade na historicky prvom medzinárodnom 
turnaji Slovakia Cup. 

redakcia
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MEDZINÁRODNÉ PRETEKY KARPATIA OPEN NA KUBÍNSKEJ HOLI
—
Kubínska hoľa patrila vo štvrtok 17. a v pia- 
tok 18. januára nielen lyžiarom a snow-
boardistom, ktorí si tu prišli vychutnať jej 
krásu a adrenalínovú jazdu, ale aj mladým 
športovcom, ktorým nechýbala dávka bo-
jovnosti. Svoje schopnosti totiž predviedli na 
medzinárodných pretekoch. 

„Máme tu preteky detí, žiakov a predžia-
kov z troch krajín, a to zo Slovenska, Poľ-
ska a z Ukrajiny. Začali sme spoluprácu 
mesta Dolný Kubín s mestom Truskawec 
a toto je výsledok dvojročných kontaktov,“ 
povedal Ivan Hečko, predseda ŠK Kubín-
ska hoľa. Preteky v obrovskom slalome na 
Kubínskej holi prebiehali počas dvoch dní 
a išlo o prvú etapu. Na štart sa postavilo 
spolu 51 pretekárov. Okrem športovcov  
z Ukrajiny a Poľska bojovali o víťaznú 
priečku aj tri slovenské tímy, a to ŠK Ku-
bínska hoľa, ZVL Dolný Kubín a Lyžiarsky 
klub Ružomberok. „Trať postavil tréner 
nášho klubu, má 28 brán a čas zjazdu trvá 

cca 50 sekúnd,“ uviedol Ivan Hečko. „Trať 
je podľa mňa skvelá. Brány sú postavené 
v poriadku a pre mňa to bola skvelá jazda. 
V jednej bráne som trochu zaváhala, stra-
tila som tak pár sekúnd, ale inak som to 
zvládla. Niektoré súťažiace sú tu naozaj 
skvelé a mám z nich obavy, ale verím, že 
to celé zvládnem,“ zhodnotili účastníčky 
pretekov. „Ide o prvý ročník, učíme sa my 

a aj naši partneri. Myslím si, že je to na vý-
bornej úrovni,“ doplnil Ivan Hečko.
 Druhá etapa Karpatského pohá-
ra sa uskutočnila na Ukrajine na prelome 
januára a februára. Na záverečnú etapu 
zas športovci vycestujú do Poľska, a to  
v polovici marca.

redakcia

ORAVSKÝ POHÁR V KARATE SI ZAKNIHOVAL 10. ROČNÍK
—
Do Dolného Kubína pricestovali v sobotu  
2. februára karatisti z celého Slovenska  
i zahraničia. Svoje kvality predviedli v špor-
tovej hale Gymnázia P. O. Hviezdoslava, 
ktorá sa už po 10-krát stala dejiskom po- 
pulárneho športového podujatia. 

Ostatný ročník Oravského pohára v ka-
rate sa niesol nielen v duchu súperenia, 
ale už tradične tu panovala aj priateľská 
atmosféra. „Podarilo sa nám úspešne 
usporiadať ďalší ročník Oravského pohá-

ra v karate, ktorý nabral medzinárodný 
rozmer, keďže tu máme hostí z Poľska  
a susedných Čiech,“ povedal organizátor 
Ján Nota z Karate klubu DK.
 „Tento rok prišlo viac pretekárov 
ako minulý rok. Máme tu 373 pretekárov 
a 500 štartov. Športová hala nám stačí už 
len tak-tak, ale zvládame to,“ dodal orga-
nizátor Marek Radúch, rovnako z Karate 
klubu DK.
 „Kategórie máme od tých naj-
menších až po masters. Súťaž v karate sa 

rozdeľuje na dve základné disciplíny - kata 
a kumite, čo je športový zápas alebo sú-
borné cvičenie,“ doplnil Ján Nota. 
 Príprava na Oravský pohár v ka-
rate trvá niekoľko mesiacov a inak to ne-
bolo ani tento rok, keď karatisti nenechali 
nič na náhodu. „Cvičili sme každý deň 
niekoľko hodín. Tréningy sme mali oveľa 
viac ako zvyčajne. Precvičovali sme nielen 
s kamarátmi, ale aj doma,“ zhrnuli karatisti 
svoju prípravu. Svoje želiezka v ohni mal 
tradične aj Dolný Kubín. Domáci Karate 
klub reprezentovalo sedem zástupcov. 
Tí sa v disciplíne kumite umiestnili v jed-
notlivých vekových kategóriách na prvom, 
druhom i tretom mieste.  
 Sobota sa však neniesla len  
v športovom duchu. Turnaj pokračoval 
plesom karatistov, na ktorom sa okrem 
zábavy aj oceňovalo. „Na plese sme oce-
nili najúspešnejšieho trénera, rozhodcu  
a pretekára za rok 2018. Prišiel aj prezi-
dent Slovenského zväzu karate Daniel Líš-
ka,“ uzavrel Marek Radúch. 
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