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LEONARDO DA VINCI V ORAVSKEJ GALÉRII

Oravská galéria v Dolnom Kubíne otvorila 
originálnu a jedinečnú výstavu venovanú 
pamiatke osobnosti svetového významu  
v oblasti umenia i vedy Leonardovi da Vinci-
mu pri príležitosti 500. výročia jeho úmrtia.

Štúdiom jeho života i diela sa dlho-
dobo zaoberá žilinský rodák a akademic-

ký maliar Stanislav Lajda. Ten v Oravskej 
galérii vystavuje zmenšenú rekonštruk-
ciu dnes z prevažnej časti zničenej Le-
onardovej Poslednej večere, na ktorej 
pracoval vyše desať rokov. Stanislava 
Lajdu chytil najslávnejší Leonardov obraz 
za srdce už ako desaťročného chlapca, 
keď mu starý otec venoval čiernobielu 

pohľadnicu Poslednej večere vo veľkosti 
väčšej poštovej známky. Bola to láska na 
prvý pohľad. „Od tých čias sa môj vzťah  
k Leonardovi, jeho tvorbe a najmä k Po-
slednej večeri viac prehlboval. Nakoniec 
som začal aj študovať reštaurovanie maľ-

01 Mestské zastupiteľstvo koncom mi-
nulého roka schválilo poskytnutie 

finančných prostriedkov vo výške takmer  
15 000 eur na nasvietenie Kostola sv. Kata-
ríny Alexandrijskej. Tie smerovali na nákup 
stožiarov, svietidiel, káblov a ich súčastí.

02 Aj keď je strešná konštrukcia sú-
časťou zimného štadióna už 23 ro- 

kov, ošetrujúce nátery sa pravidelne robili 
len na jej hlavných nosných prvkoch. Začiat-
kom apríla však došlo k ošetreniu  aj ostat-
nej vnútornej drevenej konštrukcie strechy.

03 Volejbalový turnaj KubCup po 
šestnástich rokoch asi netreba 

ani predstavovať. Obľúbený amatérsky tur-
naj zmiešaných družstiev prilákal do Dol-
ného Kubína v prvý májový víkend viac ako  
300 mladých športovcov z celého Slovenska.

pokračovanie na 2. strane  »
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by na vysokej škole, pretože ten obraz bol 
veľmi zničený a z profesionálneho hľa-
diska ma zaujímalo, čo by sa s tým dalo 
robiť. Práve v tom čase sa Leonardova 
Posledná večera začala reštaurovať. Boli 
odstránené všetky premaľby a zistilo sa, 
že z originálu existuje už len 40%. Mňa 
zaujímalo, či by sa z tých 40% odkrytej 
Leonardovej maľby dala urobiť vierohod-
ná rekonštrukcia,“ vysvetľuje Stanislav 
Lajda.

Ten preto začal milimeter po mili-
metri prehodnocovať každý dochovaný 
fragment originálu a zhromažďovať rôz-
norodé kópie a verzie tohto diela. V ate-
liéri zozbieral až 3 000 rôznych variácií. 
Za smerodajné pre rekonštrukciu pokla-
dá tie, ktoré vznikli z rúk Leonardových 
žiakov a následníkov krátko po dokonče-
ní originálu. Hľadal v nich zhody detailov  
i prepojenia farebných tónov. „Porov-
nával som ich s detailmi zachovanými  
z originálu a dosť náročnou cestou som 
dospel k rekonštrukcii, ktorá je aktuálne 
v Oravskej galérii. Je zmenšená zhruba 
dva a polkrát, lebo som nemal väčší ate-
liér. Originál je dlhý skoro 9 metrov, takže 
tie postavy sú v nadživotnej veľkosti. Mne 
však nešlo ani o tú veľkosť a ani techniku, 
ktorou to Leonardo namaľoval na ste-
nu. Mojím cieľom bolo zistiť, či je možné  
z tak zničeného diela vytvoriť vierohodnú 
rekonštrukciu,“ objasňuje autor.

Stanislav Lajda popri Poslednej ve-
čeri zrekonštruoval aj na ňu bezprostred-
ne nadväzujúcu päticu lunet, ako aj 
pôvodnú výzdobu interiéru jedálne mní-
chov v dominikánskom kláštore Santa 
Maria delle Grazie v Miláne, v ktorom 
sa Leonardove kľúčové dielo nachádza.  
O všetkom napísal knihu. Tá rozoberá ži-
vot a dielo Leonarda s dôrazom na vznik 
Poslednej večere, jej strastiplný osud  
a podrobný ikonografický rozbor. „Je 
rozdelená na dve časti. V prvej historic-
kej časti sa venujem životu Leonarda so 

zameraním na vznik Poslednej večere. 
Následne rozoberám 500-ročnú históriu 
obrazu, ktorá nebola vôbec šťastná a je 
úplná náhoda, že ho dnes ešte môžeme 
vidieť. Druhá časť knihy je zameraná na 
podrobný rozbor celého obrazu, per-
spektívy, farebnosti, vecí, ktoré ležia na 
stole a súčasne aj symboliky gest apoš-
tolov,“ hovorí Lajda. „Autor knihu vytvá-
ral zároveň s rekonštrukciou obrazu. Je 
to niekoľkoročná paralelná práca. Mys-
lím, že na Slovensku ešte žiadny autor 
nevydal komplexnú prácu o Leonardovi  
da Vincim a jeho diele,“ dodáva riaditeľ 
vydavateľstva Artforum Vladimír Michal.

Knihu s názvom Posledná večera 
Leonarda z Vinci uviedli do života počas 
vernisáže výstavy a už teraz je dostupná 
vo všetkých dobrých kníhkupectvách. 
„Znalci umenia určite ocenia tú pasáž, 
ktorú autor venoval rekonštrukcii Posled-
nej večere, ale podstatnejšia časť knihy je 
venovaná Leonardovi a jeho príbehu. Je 
to písané prívetivým a láskyplným spôso-
bom, ktorý dokáže oceniť aj úplne oby-
čajný milovník umenia,“ vysvetľuje Vladi-
mír Michal.

Súčasťou výstavy v Oravskej ga-
lérii je aj kabinet kuriozít, ktorý je plný 
suvenírov a artefaktov s tematikou Po-
slednej večere. Expozícia vznikla zo súk-

romnej zbierky Stanislava Lajdu a Jozefa 
Práznovského. „Tak slávne a jedno z naj-
známejších diel na svete, ako je Posledná 
večera, sa logicky nemôže vyhnúť tomu, 
že na ňu vzniká obrovské množstvo suve-
nírov. Suvenír je problematický artefakt, 
často spadá aj do gýča, ale môže spĺňať 
aj kritéria kladené na výtvarné umenie. 
Takže sme spojili tieto dve zbierky a na-
zvali sme to kabinet kuriozít. Návštevníci 
môžu obdivovať plagáty, grafiky, textilné 
gobelíny, magnetky, ceruzky či hodiny  
s tematikou Poslednej večere,“ objasňu-
je riaditeľka galérie Eva Ľuptáková. „Táto 
galéria patrí k najlepším na Slovensku  
a jej priestory sú úžasné. Celá tá expozí-
cia sa do týchto priestorov mimoriadne 
hodí,“ hodnotí Stanislav Lajda. „Oravská 
galéria v roku 500-tého výročia úmrtia 
Leonarda da Vinciho si ako prvá na Slo-
vensku pripomenula tohto slávneho au-
tora. Celý prístup a tvorba Stanislava Laj-
du je o tom, že keď človek niečomu veľmi 
verí, je to splniteľné a vôbec nezáleží na 
tom, či to trvá rok, desať rokov alebo celý 
život,“ dodáva Eva Ľuptáková

Rekonštrukcia Leonardovej Po-
slednej večere očami Stana Lajdu bude 
v Oravskej galérii vystavená do 16. júna 
2019.

redakcia

MÔJ MAĽOVANÝ SVET

Pod týmto názvom bola vo výstavných 
priestoroch Oravského kultúrneho strediska 
(OKS) 6. mája vernisážou, pri príležitosti ži-
votného jubilea, otvorená výstava prác vý-
tvarníčky Janky Kevešovej.

Janka Kevešová po skončení gym-
názia študovala na Pedagogickej fakulte 
Univerzity Mateja  Bela v Banskej Bystrici 
učiteľstvo pre 1. stupeň základných škôl. 
Neskôr ešte Alternatívne školstvo - wal-
dorfskú pedagogiku a Špeciálnu pedago-

giku - psychopédiu na Univerzite Komen-
ského v Bratislave. V súčasnosti pracuje 
ako učiteľka primárneho vzdelávania v ZŠ 
M. Kukučína v Dolnom Kubíne.

Ako učiteľka výtvarnej výchovy má 
blízky vzťah k ručným prácam. Vo voľnom 
čase sa venuje predovšetkým drôtova-
niu, maľbe a grafike. Taktiež lektoruje vý-
tvarne zamerané tvorivé dielne pre deti  
i dospelých v Dolnom Kubíne, Myjave, Ná-
mestove, Zvolene a Žiline.

Svoje práce vystavovala spolu s iný-

mi výtvarníkmi na výstavách v Dolnom 
Kubíne, Limanovej, Zywci, Námestove, 
Oravskej Polhore a Liptovskom Mikuláši.

Vytvorila grafiku Holíčskeho zámku 
pre podujatia, ktoré sprevádzali 300. vý- 
ročie narodenia Márie Terézie v Holí-
či. Ilustrovala zborník Mladá slovenská 
poviedka 2017 (vydalo OKS). Výstavu 
Môj maľovaný svet môžete navštíviť do  
24. mája. 

Iveta Haplová, Oravské kultúrne stredisko

Foto: Stanislav Lajda
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SÚŤAŽ KNIHA ORAVY 2018 UŽ POZNÁ SVOJICH VÝHERCOV

V utorok 23. apríla sa v Oravskej knižnici An-
tona Habovštiaka (OKAH) konalo vyhodno-
tenie regionálnej súťaže Kniha Oravy 2018. 
Spomedzi 29 nominovaných kníh, ktoré sú 
späté s regiónom Orava, si čitatelia pro-
stredníctvom hlasovania vybrali tie najza-
ujímavejšie.

V aktuálnom ročníku súťaže bolo 
prihlásených sedem kníh v kategórii be-
letria a 22 kníh v rámci odbornej literatú-
ry. Dohromady čitatelia do súťaže zaslali 
1 636 hlasov. „Zaznamenali sme vyšší 
počet hlasujúcich ako v predchádzajú-
cich ročníkoch a myslím si, že práve dru-
há kategória takto navýšila počet hlasov,“ 
povedala Miriam Kazimírová z OKAH. 

V kategórii beletria získala prvé 
miesto kniha s názvom Kňažia miesto 
rozprávky od Jany Greššovej a autorské-
ho kolektívu. Okrem rozprávok prináša aj 
autentické príbehy obyvateľov mestskej 
časti Kňažia a slovník tradične zaužíva-
ných kňažanských nárečových výrazov. 
„Knižku sme poňali tak trojgeneračne – 
najstaršia generácia rozpráva príbehy, 
ktoré kedysi zažili, keď boli mladí, stredná 
generácia tie príbehy zapísala a naše deti 
a vnúčatá ju ilustrovali. Tým je možno 
táto kniha výnimočná,“ vysvetlila spolu-
autorka knihy Eva Tabačková.

Prvenstvo v kategórii odborná li-

teratúra si odniesla kniha Cesty Juraja 
Tranovského od Rastislava Stančeka, 
Marcina Gabriśa a Matúša Chrena. Je to 
dvojjazyčná publikácia o živote evanjelic-
kého farára Juraja Tranovského, ktorý bol 
významnou osobnosťou slovenských, 
českých a poľských dejín. Popisuje aj 
jeho niekoľkoročný pobyt na Oravskom 
hrade a obsahuje mnohé dobové foto-
grafie. „Rád by som toto ocenenie aspoň 
symbolicky udelil postave Juraja Tranov-
ského. Doľahli na neho nielen morové 
epidémie, ale aj dôsledky vojny a poli-
tických nepokojov, bol nedobrovoľným 
trojnásobným exulantom a napriek tomu 
všetkému nepodľahol, ale povzbudzoval 
ostatných ľudí nielen k viere, ale aj k ra-

dosti zo života,“  povedal Rastislav Stan-
ček, ktorý stihol vydať už ďalšiu publiká-
ciu s názvom Od reformácie po dnešok 
Tešínskym Sliezskom a Oravou. 

Kniha je turistickým sprievodcom, 
ktorý po nábožensko-kultúrnej stránke 
mapuje dejiny reformácie až po súčas-
nosť evanjelikov augsburského vyznania. 
„Je veľmi zaujímavo graficky spracovaná 
v štyroch jazykových mutáciách – v slo-
venčine, poľštine, angličtine a nemčine,“ 
dodal Stanček. 

Súčasťou vyhlásenia výsledkov sú-
ťaže bolo aj otvorenie interaktívnej výsta-
vy o Andrejovi Radlinskom pri príležitosti 
140. výročia jeho úmrtia.

redakcia

SPOMIENKA NA ŽAŠKOVSKÝCH

Žaškovskí sú v hudobnej obci vnímaní ako 
géniovia klasickej organovej hudby. Pri prí-
ležitosti okrúhlych výročí narodenia Andre-
ja a Františka Žaškovských sme si 12. apríla 
na spomienkovom podujatí pripomenuli ich 
význam v rozvoji cirkevnej hudby na Sloven-
sku.

Okrem prednášok na spomienke 
odzneli aj ich diela v úprave pre viace-
ré hudobné nástroje. Andrej Žaškovský 
tvoril omšové spevy, cirkevné skladby, 
viedol spevokol a zbieral ľudové piesne 
s Jánom Kollárom. Bol učiteľom Andreja 
Radlinského a spolupracoval aj s inými 

významnými osobnosťami z Dolného Ku-
bína. Spolu s Františkom Žaškovským vy-
dávali zborníky piesní a chorálov. „Rodina 
Žaškovských bola prepojená s Dolným 
Kubínom aj tým, že Andrej Žaškovský st. 
tu učil,“ povedal Pavol Parenička, literárny 
historik Univerzity Komenského, ktorý na 
spomienkovom podujatí prednášal.

„Osobne som presvedčený, že 
bez poznania ich životného príbehu  
a ich tvorby, ktorá má väzby nielen na 
Slovensko, ale aj na Maďarsko či Čes-
ko, by sme nemali úplný obraz o našej 
duchovnej, cirkevnej, sakrálnej, ale aj 
svetskej hudbe,“ povedal literárny ve-
dec Peter Cabadaj. Podľa jeho slov na 
ich tvorbu nadväzovali aj mnohí neskor-
ší slovenskí skladatelia vážnej hudby. 
Žaškovskí zostavili aj katolícky cirkevný 
spevník a tým sa zaslúžili o zjednotenie 
a usporiadanie katolíckeho cirkevného 
spevu v celom Uhorsku. Za svoj prínos  

a šírenie kresťanskej hudby dostali viace-
ro ocenení. 

Vedúca katedry hudby Pedagogic-
kej fakulty Katolíckej Univerzity Zuzana 
Záhradníková v rámci svojej prezentácie 
poukázala na odkazy, ktoré Žaškovskí 
nechali v didaktických prameňoch, kon-
krétne v Organovej škole. Tá obsahova-
la inštrukcie a možnosti spôsobov hry 
na organe v tom období. „Ich prínosom 
bola jednak tvorba duchovných skladieb, 
pedagogická činnosť a edičná činnosť, 
vďaka ktorej sa osveta šírila aj do ďalších 
častí Uhorska,“ dodala Zuzana Záhradní-
ková.

Podujatiu v koncertnej sále Zák-
ladnej umeleckej školy Petra Michala Bo-
húňa predchádzala spomienka v rodisku 
slávnych hudobníkov – v Žaškove. Podu-
jatie z verejných zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia.

redakcia
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POSLANCI DALI ZELENÚ VIACERÝM PROJEKTOM

Vo štvrtok 25. apríla zasadli poslanci po 
dvoch mesiacoch opäť do svojich lavíc. 
Hneď v úvode mestského zastupiteľstva zo-
brali na vedomie vydanie organizačného 
poriadku Mestského úradu Dolný Kubín,  
v ktorom bol obnovený Odbor právny a ria-
denia projektov. 

Poslanci následne zvolili piatich čle-
nov mestskej rady. Stali sa nimi Jozef Da-
vid, Erika Foltínová, Michal Lavrík, Michal 
Smolka a Peter Strežo.

Na mestskom zastupiteľstve bol 
ďalej predstavený investičný zámer spo-
ločnosti TEHOS, s. r. o., v ktorom chce 
modernizovať tepelnú sústavu s cieľom 
zvýšiť energetickú efektívnosť a účinnosť 
centralizovaného zásobovania teplom  
v časti Bysterec. Poslanci schválili, aby sa 
spoločnosť zapojila do Výzvy o čerpanie 
nenávratného finančného prostriedku 

prostredníctvom Operačného programu 
Kvalita životného prostredia. V prípade 
úspechu by mohol TEHOS na plánovanej 
rekonštrukcii merania a regulácie ušetriť 
až 280 000 eur.

Poslanci ďalej schválili predloženie 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
v rámci akčného plánu stratégie Miest-
nej akčnej skupiny Orava. Mesto by tak 
mohlo získať finančné prostriedky vo 
výške 80 000 eur na vytvorenie mestské-
ho trhového priestoru, ktorého cieľom 
je podpora lokálnych výrobcov. Sedem 

až desať drevených stánkov by mohlo 
pribudnúť na Námestie Pavla Országha 
Hviezdoslava alebo na Námestie slobody. 

Program mestského zastupiteľstva 
pokračoval schválením návrhu tretej 
zmeny rozpočtu mesta na rok 2019. V nej 
poslanci presunuli finančné prostried-
ky na rekonštrukciu strechy mestského 
bytového domu na Ulici Ľudovíta Štúra, 
ďalej na dokončenie investičnej akcie – 
Zníženie energetickej náročnosti budov 
MŠ Na Sihoti i na rekonštrukciu núdzo-
vého osvetlenia v MsKS. Financie budú 
smerovať aj do komunikácií na IBV Bre-
zovec a IBV Beňova Lehota a na vznik no-
vých parkovacích miest na Mierovej ulici. 
Poslanci schválili finančné prostriedky aj 
na vybavenie troch žiackych šatní a na 
opravu strechy nad balkónmi na letnom 
štadióne.

redakcia

STAVEBNÉ PRÁCE 
NA BYSTERCI

Oznamujeme širokej verejnosti, 
že v dňoch od 9. 5. 2019 do 30. 6. 2019 
budú na Ulici SNP na sídlisku Bysterec 
prebiehať stavebno-technické úpra-
vy komunikácií a chodníkov v úseku 
od Mestského kultúrneho strediska  
v Dolnom Kubíne popri bytovom dome 
č. 1200, Základnej škole Martina Kuku-
čína až po križovatku s Pelhřimovskou 
ulicou. 

Cieľom stavebno-technických 
prác je osadenie 11 ks osvetľova-
cích bodov vrátane osvetlenia troch 
priechodov pre chodcov, tiež sna-
ha modernizovať verejné osvetlenie  
a zároveň zvýšiť bezpečnosť dopravy 
a pohybu chodcov v tejto lokalite. Re-
alizáciou týchto prác bude dokončený 
komplexný projekt riešenia doprav-
nej situácie v okolí okresného úradu  
a mestského kultúrneho strediska. 

Prosíme obyvateľov priľahlých 
bytových domov a zamestnancov 
dotknutých inštitúcií o strpenie zní-
ženého komfortu bývania a práce  
v súvislosti s uskutočňovanými úpra-
vami. Vodičov a chodcov žiadame  
o rešpektovanie dopravných obme-
dzení, vyznačených dočasným do-
pravným značením.   

Mesto Dolný Kubín

Z ULÍC ZMIZLI UŽ DVA AUTOMOBILOVÉ VRAKY

Odbor dopravy mestského úradu v spo-
lupráci s mestskou políciou a úsekom od-
padového hospodárstva okresného úradu 
odstránili v polovici apríla dva automobilo-
vé vraky z našich ulíc. Jeden stál roky pred 
STOP-SHOP-om a druhý niekoľko mesiacov 
na Matúškovej ulici. 

Obe vozidlá odviezla odťahová 
služba na špecializované parkovisko do 
Námestova. Tam budú mesiac čakať na 
svojich majiteľov. Ak sa k nim dovtedy 
neprihlásia a nebudú reagovať na výzvy, 
o autá môžu prísť a budú zošrotované. 
„S autami sme sa riadne natrápili. Keď 
nie sú kľúče a volant je zaseknutý, ide 
to veľmi ťažko. Ale poradili sme si. Autá 
smerujú do Námestova, kde s nimi zatiaľ 
nebudeme nič robiť. Počkáme si, kým sa 
všetky právne veci dotiahnu do konca,“ 
vysvetlil Peter Kružel z odťahovej služby.

„Nepamätám si, že by sa nám nieke-
dy v minulosti podarilo zakročiť proti vra-
kom. Možno ten problém nebol až taký 
pálčivý, ako začína byť v posledných ro-
koch. Vrakov pribúda u nás aj v okolitých 
mestách. Keď som sa rozprával s inými 
primátormi a starostami, majú s tým rov-
naké problémy a nevedia, ako ich vyriešiť. 
Vďaka intenzívnej práci sa nám podarilo 
nájsť riešenie, aby sme tieto nebezpečné 
vozidlá, ktoré znečisťujú životné prostre-
die, dostali z mesta von,“ objasnil primá-
tor Dolného Kubína Ján Prílepok. 

Ak celý proces odstraňovania vra-
kov dopadne bez komplikácií, mesto  
v ňom bude pokračovať aj naďalej, vždy  
v niekoľkomesačných intervaloch. 
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KOSTOL SV. KATARÍNY ALEXANDRIJSKEJ 
JE UŽ NASVIETENÝ

Mestské zastupiteľstvo v Dolnom Kubí-
ne ešte koncom minulého roka schválilo  
poskytnutie finančných prostriedkov vo výš-
ke takmer 15 000 eur na nasvietenie Kosto-
la sv. Kataríny Alexandrijskej. Tie smerovali 
na nákup stožiarov, svietidiel, káblov a ich 
súčastí. 

Rímskokatolícka farnosť zaplatila 
projektovú dokumentáciu a montáž-
ne práce. Po niekoľkých mesiacoch je 
kostol nasvietený. „Cirkvi, či už katolíc-
ka alebo evanjelická, sú dlhodobo veľmi 
významnými partnermi mesta Dolný Ku-
bín. Spolupráca sa prejavuje na rôznych 
úrovniach. V minulom roku sme sa po 
spoločnej dohode rozhodli nasvietiť Kos-
tol povýšenia Svätého kríža na Brezovci. 
Keďže realizácia tohto diela sa stretla  
s veľkým ohlasom, následne vznikla 
myšlienka, aby bol nasvietený aj Kostol  
sv. Kataríny Alexandrijskej v starom mes-
te,“ vysvetľuje viceprimátor Dolného Ku-
bína Matúš Lakoštík. „Kostol sv. Kataríny 
Alexandrijskej je výraznou dominantou 
mesta. Jeho história sa začína už v roku 
1380. Je to naozaj vzácna národná kultúr-
na pamiatka a tá si zaslúži, aby bol kos-
tol naozaj pekne osvetlený, aby sme vy-
tiahli celú jeho krásu a históriu, aby sme 
ju vedeli ďalej ponúknuť aj ľuďom, ktorí 

prichádzajú do nášho mesta a zároveň aj 
domácim. Slúži to samozrejme aj na to, 
aby bol kostol bezpečnejší,“ objasňuje 
dekan rímskokatolíckej farnosti sv. Kata-
ríny Alexandrijskej Ľubomír Pekarčík.  

Túžbou farnosti bolo práce na vy-
svietení kostola dokončiť do Vianoc. S prí-
chodom zimy však museli byť prerušené. 
Montáž svietidiel a káblov sa zrealizovala 
až na jar. O terénne úpravy a drobné prá-
ce sa postarali technické služby. „Na celej 
realizácii sa podieľala firma Pema com,  
s.r.o. Tá vytvorila aj návrh osvetlenia  
a jeho následné osadenie. V apríli sa to 
podarilo celé dokončiť, čomu sa veľmi te-
šíme. Verím, že to prinesie radosť a po-
tešenie pre každého, kto okolo kostola 
pôjde,“ želá si dekan Ľubomír Pekarčík. 
„Fasáda a výklenky kostola sú nasvietené 
približne štyridsiatimi zemnými svietidla-
mi. Vežu osvetľujú dva vysoké stĺpy,“ do-
plnil Matúš Lakoštík. 

Celková čiastka za realizáciu diela 
dosiahla sumu takmer 20 000 eur. Rím-
skokatolícka farnosť následne dokonče-
né dielo prevedie na mesto za symbo-
lické 1 euro. Práce na kostole však podľa 
slov dekana nikdy nekončia. „Katka je na 
poriadku (smiech), ale viete, to sa tak ho-
vorí, že keď máš kostol, je tam práce ako 
na kostole. Na jednom konci začneš a na 
druhom skončíš. Vždy sa čosi ešte náj-
de, čo by sme mohli zlepšiť a čím by sme 
mohli skrášliť tieto naše objekty, ktoré 
neslúžia len na duchovné posilnenie ľudí, 
ale aj na reprezentáciu kultúry a histórie 
tohto mesta,“ dodal dekan Ľubomír Pe-
karčík na záver. 

redakcia

NOVÝ VNÚTORNÝ 
NÁTER ZIMNÉHO 
ŠTADIÓNA

Aj keď je strešná konštrukcia súčasťou 
zimného štadióna už 23 rokov, ošetrujú-
ce nátery sa pravidelne robili len na jej 
hlavných nosných prvkoch. Začiatkom 
apríla však došlo k ošetreniu  aj ostatnej 
vnútornej drevenej konštrukcie strechy.

Na tieto práce bolo vypísané vý-
berové konanie, ktoré vyhrala firma 
Altitudo. Tá následne nátery strešnej 
konštrukcie aj realizovala. Celkovo bol 
natretý priestor vo výmere viac ako 
5 000 metrov štvorcových. „Suma za 
práce, ktoré boli zrealizované, bola  
29 952 eur vrátane DPH. Hodnota jed-
ného metra štvorcového je 5,99 eur, 
čo je veľmi dobrá a výhodná cena,“ 
povedal Štefan Belvončík z odboru 
športu MsÚ. 

Konštrukciu bolo nevyhnutné 
ošetriť, nakoľko v priestoroch zimné-
ho štadióna dochádza ku kondenzácii 
vodných pár, a preto je aj strecha ne-
ustále vystavovaná vlhkosti. Vzniká tu 
priestor pre hniloby, plesne, huby a do 
dreva sa môže dostať aj drevokazný 
hmyz. Samotným náterom predchá-
dzali aj ošetrenia dreva chemickými 
prostriedkami. „S prácami, ktoré boli 
realizované, sme spokojní a dúfame, 
že túto konštrukciu dlho nebudeme 
musieť ošetrovať,“ dodal Belvončík. 

Okrem drevených konštrukcií 
boli proti vlhkosti a hrdzi ošetrené  
a natreté aj oceľové závetrovacie prv-
ky, ktoré sú súčasťou strechy.
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JARNÉ SKRÁŠĽOVANIE BREZOVCA A AREÁLU NEMOCNICE

Príprava na veľkonočné sviatky pre mno-
hých nespočívala len v očistení duše, ale 
aj svojho príbytku i životného prostredia. 
Práve skrášlenie okolia bolo cieľom už  
4. ročníka jarného upratovania Brezovca, do 
ktorého sa v druhú aprílovú sobotu zapojilo 
množstvo obyvateľov a dobrovoľníkov.

Tí sa hneď ráno spoločne stretli 
pred kostolom, kde dostali náradie, vre-
cia i rukavice a so sebou si mohli zobrať 
aj niekoľko kusov sadeníc rôznych kvetov 
a kríkov. Jednotlivé skupinky sa následne 
rozpŕchli do všetkých kútov Brezovca, 
kde spoločne upratovali a sadili. 

Do skrášľovania Brezovca sa zapo-
jili aj zdravotníci a zamestnanci Dolno-
oravskej nemocnice s poliklinikou. Tí sa 
zamerali na okolie a areál nemocnice. Na 
pomoc prišli aj študentky Strednej zdra-
votníckej školy (SZŠ). „Zapojili sme sa do 
výzvy pána primátora, lebo by sme chceli 
opätovne naštartovať sobotňajšie bri-

gády, aspoň 2 či 3-krát do roka. Vyčistili 
sme areál nemocnice a vysadili stromče-
ky i kvety, aby to tu bolo krajšie pre pa-
cientov. Zapojilo sa asi šesťdesiat našich 
pracovníkov,“ uviedla Alena Dudášová, 
námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú 
starostlivosť. „Veľmi radi prispejeme, ke-
ďže nemocnica nám poskytuje priestory 
a odbornú prax. Chceme naše deti viesť 
k dobrovoľnému zapájaniu sa, aby urobili 
niečo pre seba, len tak, bez odmeny. Je 
úžasné, koľko zdravotníkov z nemocnice 
sa zapojilo,“ dodala Silvia Rovná, zástup-
kyňa riaditeľa SZŠ.

Časť dobrovoľníkov sa vydala hlb-
šie do areálu nemocnice, kde spoločne 
zbierali odpadky v okolí heliportu a čis-
tili neďaleký lesík. Ten je plný odpadu  
a náletových drevín. Pomocnú ruku 
podali poslanci aj deti. „Na Slanickom 
ostrove umenia momentálne prebieha 
revitalizácia. Keď vidím, aký neskutoč-
ný neporiadok a množstvo náletových 
drevín tu je, využili by sme našu Strednú 
odbornú školu lesnícku v Tvrdošíne aj na 
revitalizáciu tohto areálu,“ prisľúbil Igor 
Janckulík, podpredseda ŽSK (zriaďovateľa 
dolnokubínskej nemocnice).

Jarné upratovanie opäť nevyne-
chali ani členovia občianskeho združe-
nia Aktív-Relax. Tí sa spolu s miestnym 
skautským oddielom a žiakmi pustili do 
čistenia a údržby športového areálu na 
Brezovci. „Podarilo sa nám vyčistiť celú 
antukovú dráhu a vyzbierať odpadky na 
multifunkčnom ihrisku. Celé okolie sme 

zároveň vyčistili od drevín a šišiek,“ ozrej-
mila Emília Jurčíková, predsedníčka OZ 
Aktív-Relax.

Neupratovalo sa len na Brezovci, 
ale aj v centre mesta i na Bysterci. Len na 
novej cyklotrase vyzbierali dobrovoľníci 
viac ako 25 vriec odpadu. „Stretlo sa nás 
približne 10 ľudí a upratovali sme okolie 
cyklochodníka. Od gäceľskej lavice po 
hojdací most sme vyzbierali obidve stra-
ny rieky. Boli sme prekvapení, čo všetko 
sme našli, lebo toho odpadu tam bolo 
naozaj veľmi veľa,“ objasnil dobrovoľník 
Patrik Šoch.

Po štyroch hodinách upratovania 
čakalo na dobrovoľníkov občerstvenie. 
Deti si zas mohli zavesiť vlastnoručne 
vyrobené kraslice na lipy pred kostolom. 
Čakala ich za to sladká odmena. „Štvrtý 
ročník jarného upratovania nášho mesta 
na Brezovci je úspešne za nami. Tento rok 
prišlo viac ako 200 dobrovoľníkov, ktorí 
sa rozdelili po rôznych častiach sídliska, 
ale aj do celého mesta. Dôvodom vysokej 
účasti bolo pravdepodobne aj to, že sme 
sa sústredili na nemocničný areál, ktorý 
je síce na Brezovci, ale slúži všetkým oby-
vateľom i regiónu,“ vysvetlil Ján Prílepok, 
primátor Dolného Kubína.

O organizáciu štvrtého ročníka 
skrášľovania Brezovca sa postarala ob-
čianska iniciatíva Tvoj Kubín v spolupráci 
s mestom a dobrovoľníkmi. Nahromade-
ný odpad postupne odnášali a likvidovali 
technické služby. 

redakcia

S POĽSKOU LIMANOWOU SA PRIATELÍME UŽ 50 ROKOV

Dolný Kubín oslavuje tento rok 50. výročie 
partnerstva s poľským mestom Limanowa. 
Pri tejto príležitosti pozvala poľská strana 
zástupcov nášho mesta na oslavy svojej 
ústavy. Počas 3. a 5. mája sa v Limanowej 
prezentovala naša gastronómia, folklór  
i zvyky. 

„Prvé podujatie malo kulinársky 
cezhraničný rozmer. Ľudia z Limanowej  
a z Dolného Kubína varili svoje špeciali-
ty. V septembri minulého roka bola prvá 
časť projektu u nás a teraz sa varenie 
presunulo na Námestie Jána Pavla II.  
v Limanowej,“ vysvetľuje Michal Švento, 
vedúci odboru kultúry MsÚ. „Pri tejto 
príležitosti sme oslávili aj naše 50-ročné 
priateľstvo medzi mestom Dolný Kubín  

a mestom Limanowa. Je to najdlhšie pria-
teľstvo medzi slovenskými a poľskými 
mestami v celej histórii. Zároveň by som 
chcel pozvať všetkých Dolnokubínča-
nov na podobné podujatie, ktoré sa už  
1. júna odohrá u nás. Prídu naši priatelia 
z Limanowej a budete mať možnosť spo-
znať ich tradície a kulinárske receptúry,“ 
pripomína primátor Ján Prílepok. 

„V nedeľu 5. mája bolo v Limanowej 
ďalšie podujatie, ktorého sme spolupart-
nerom. Jedná sa o tradície v oblasti ha-
sičskej techniky,“ dopĺňa Švento. Mesto 
Limanowa tento rok totiž oslavuje aj  
145. výročie prvého dobrovoľného ha-
sičského zboru. V našom partnerskom 
meste preto vypukli okrem simulovaných 
požiarov aj veľké oslavy. „V rámci tohto 

výročia bol vytvorený aj projekt obnove-
nia starej hasičskej techniky v oblastiach 
poľsko-slovenského pohraničia. Vďaka 
nemu zrekonštruovali Poliaci staré hasič-
ské vozy, ktoré boli ťahané koňmi. Na ná-
mestí v Limanowej sa urobila aj praktická 
ukážka hasenia. Aj občania Dolného Ku-
bína sa môžu tešiť, lebo 9. júna by s touto 
technikou mali prísť aj na Gäceľ. Pozývam 
preto všetkých občanov, nech sa prídu 
pozrieť,“ dodáva Michal Švento.

Okrem dolnokubínskych folklór-
nych súborov a gazdiniek sa osláv poľskej 
ústavy a spoločného partnerstva zúčast-
nili aj naši seniori a približne dvadsať 
dobrovoľných hasičov z Kňažej i Záskalia. 
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DETI ZDOBILI VLASTNÉ MÁJE

Približne 150 detí z Materskej školy Na Si-
hoti šlo v posledný aprílový deň vo veselom 
sprievode s vlastne vyrobenými malými 
májmi. Na Námestí slobody sa zhromaždili 
spolu s ostatnými dolnokubínskymi škôlkar-
mi, kde odštartovali oslavy prvého mája.

Deti si tu vyzdobovali máje, ktoré 
si potom odniesli pred svoje škôlky. „My 
sme si prišli po svoj máj, pretože každá 
materská škola tu má pripravený ten 
svoj. Zasadíme si ho a celý máj nám bude 
skrášľovať okolie našej škôlky,“ povedala 
riaditeľka Materskej školy Na Sihoti Nella 
Michalicová. Okrem škôlkarov si svoj máj 
postavili aj žiaci zo Základnej školy Marti-
na Kukučína.  

Prvomájová akcia pre najmenších 
sa v Dolnom Kubíne konala po prvýkrát. 
Doterajšie stavanie májov sa podľa pri-
mátora mesta Jána Prílepka nestretáva-

lo s výrazným záujmom verejnosti. „Na 
radnici sme preto uvažovali, ako obnoviť 
záujem Dolnokubínčanov. Veď nositeľmi 
slovenských tradícií sú prevažne naši sta-
rí rodičia, tak sme si povedali, poďme na 
to opačne a skúsme to s mladou gene-
ráciu. Pre škôlkarov je takáto akcia zaují-
mavým spestrením. Tým, že sami aktívne 
pristúpia k ozdobeniu mája a prinesú si 
ho do svojej škôlky, opäť získajú vzťah  
k tejto tradícii,“ vysvetlil primátor.
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GRAFICKÉ 
ALTERNATÍVY

V ZUŠ Ivana Ballu sa 1. mája 
stretlo skoro 30 výtvarných pedagó-
gov, amatérskych nadšencov a žiakov 
z Oravy, Liptova a Turca na tvorivej 
dielni „Grafické alternatívy“. Akciu 
usporiadalo občianske združenie In-
špirácie v Dolnom Kubíne a dielňu lek-
toroval Daniel Marček. Účastníci sa 
oboznámili s alternatívnymi postupmi 
pri realizácii techniky suchej ihly s vy-
užitím zrekonštruovaného grafického 
lisu výtvarného odboru ZUŠ. Dozve-
deli sa praktické rady, ako dosiahnuť 
otláčaním kvalitné grafické listy.

Viacerých zaujala tlač zo želatí-
novej platne, ktorá umožňuje rôzne 
pracovať s vrstvou otláčanej farby  
a nabáda vytvárať abstraktné textú-
ry alebo dekoratívne vrstvené práce. 
Tiež umožňuje do výtvarnej tvorby 
zakomponovať odtlačky rastlín a iných 
prírodnín, rôzne štruktúrovaných 
predmetov i prenos obrázkov z časo-
pisov. Vznikli tak originálne komorné 
grafické výpovede, ktoré budú vysta-
vené v mestskom kultúrnom stredis-
ku. Projekt finančne podporilo mesto 
Dolný Kubín.

Daniel Marček

ŽIACI ZÁKLADNÝCH ŠKÔL SA VYDALI PO STOPÁCH HVIEZDOSLAVA

V pondelok 6. mája sa žiaci základných 
škôl z Oravy v rámci súťaže Veľká výzva 
vydali pomocou indícií po stopách Pavla 
Országha Hviezdoslava. Na šiestich stano-
vištiach, ktoré súviseli s činnosťou a pôsobe-
ním spisovateľa v Dolnom Kubíne, ich čakali 
súťažné otázky. 

Najskôr sa od Oravského kultúrne-
ho strediska podľa indície museli dostať 
na to najbezpečnejšie miesto – trezor  
v priestoroch Oravskej knižnice Antona 

Habovštiaka. Treťou zastávkou bola lite-
rárna expozícia Pavla Országha Hviezdo-
slava. Tu museli uhádnuť, v akom jazyku 
bola napísaná báseň, ktorá bola ohodno-
tená dvoma zlatými dukátmi. „Deti majú 
možnosť chodiť popri vitrínach, sledovať 
dokumenty, čítať s porozumením a hľa-
dať informácie. Tiež sa musia orientovať 
v teréne, musia poznať pamiatky v meste, 
aby sa vedeli dostať na príslušné miesto 
a nájsť správnu odpoveď,“ povedala lek-
torka Oravského múzea P. O. Hviezdosla-
va Ľubica Chmelíková. 

Indície priviedli súťažiacich aj na 
mestský úrad do kancelárie primátora 
mesta. Ďalšou zastávkou bol dom žitia  
P. O. Hviezdoslava na námestí. Deti mu-
seli uhádnuť, ako dlho v ňom Hviezdoslav 
pôsobil. „Keď ma nájdeš, si na konci... nie-
len tejto súťaže“ znela posledná indícia, 
ktorá mala súťažiacich zaviesť až na his-
torický cintorín.

V interaktívnej vedomostnej súťaži, 
ktorú pripravilo Oravské kultúrne stre-
disko,  medzi sebou súperili trojčlenné 
družstvá siedmakov z ôsmich základ-
ných škôl. Okrem správnych odpovedí 
sa hodnotila aj ich rýchlosť. „Cieľom bolo 
inovatívnou formou, pri ktorej sa žiadala 
priama interakcia a zapojenie detí do rie-
šenia súťažných otázok a rébusov, osloviť 
siedmakov a školy a tento náš zámer sa 
stretol s dobrou odozvou,“ vysvetlil riadi-
teľ Oravského kultúrneho strediska Miro-
slav Žabenský. 

Prvé miesto a celodenný autobuso-
vý výlet pre triedu po stopách Hviezdo-
slava po Orave získal tím z Cirkevnej 
spojenej školy Andreja Radlinského. Na 
druhom mieste sa umiestnili siedmaci  
z Novote a na treťom deti zo Základnej 
školy Martina Kukučína.
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JAR NA KŇAŽEJ

ZAČALI SME PRACOVNE

Zmiznutý sneh, prvé lúče teplejšieho slnka, 
vykúkajúce snežienky, to všetko nás pobá-
dalo k tomu, aby sme si prostredie v našej 
mestskej časti opäť skrášlili. Pokiaľ sa prí-
roda zazelená a rozkvitnú stromy, vyhradi-
li sme si jednu aprílovú sobotu na úpravu 
okolia svojich príbytkov, tiež okolia kostola 
a hasičiarne. 

Už počas predchádzajúceho týž-
dňa boli naši obyvatelia vyzvaní letákmi  
a taktiež miestnym rozhlasom, aby opíle-
né konáre a biologický odpad postupne 
dovážali na vopred určené stanovištia. 
Aj keď počasie v sobotu nebolo najide-
álnejšie, nenechali sme sa odradiť a od 
skorých ranných hodín sme sa pustili do 
práce. Kopa opílených suchých konárov 

zo stromov a kríkov sa pred hasičiarňou  
postupne zväčšovala. Tak isto si svoje 
miesto našlo aj pohrabané lístie, ktoré na 
jeseň opadlo a nestihlo sa zlikvidovať. Su-
chá tráva dala priestor novej vykúkajúcej 
tráve. Za ochotnými brigádnikmi sa črtala 
dôkladne odvedená práca. 

Ku členom výboru Kňažia, ktorí 
túto akciu organizovali, sa pridali čle-
novia dobrovoľného hasičského zboru  
a nechýbali samozrejme ani seniori a os-
tatní dobrovoľníci. Aj najmladšia generá-
cia mala svojho zástupcu, malého Janka, 
ktorý s veľkou chuťou nosil opílené koná-
riky. Ako pribúdalo odpadu, tak pribúdalo 
aj dažďa. Keď už bola naplánovaná robo-
ta viac-menej v závere, husté kvapky dali 
pokyn, že brigáda je u konca. Na záver sa 
každému ušlo niečo tekuté na zahriatie 
od dobrého sponzora. 

Týmto by sme sa chceli poďako-
vať technickým službám, zvlášť Pavlo-
vi Heškovi, za ústretovosť a ochotu pri 
likvidovaní nahromadeného odpadu. 
Uvedomme si, že aj toto je spôsob, ako 
môžeme skrášliť svoje okolie a tým zame-
dziť tvorbe čiernych skládok okolo Oravy  
a v našom chotári.

KŇAŽANSKÝ MÁJ HÝRI FARBAMI

Posledný aprílový deň bol už od rána upr-
šaný a nič nenasvedčovalo tomu, že sa vy-
časí. Na dlhoročnú tradíciu, ktorá sa na Slo-
vensku uchovala doteraz, nezabúdame ani 
na našej Kňažej. 

Lata, ktorú poskytlo Pozemkové 
spoločenstvo Kňažia, pár dní ležala pri-

pravená na vztýčenie. Tento rok však na 
novom mieste, inom ako po roky minulé. 
Aj napriek sychravému počasiu sa naši 
chlapi nenechali odradiť. Celú realizáciu 
od sťatia stromu až po jeho vztýčenie 
organizoval predseda kňažanského dob-
rovoľného hasičského zboru Miroslav 
Ondrek. Samozrejme nápomocní mu boli 
aj muži našej mestskej časti. Ani tento-
krát nemôžeme opomenúť spoluprácu  
s technickými službami. 

Členovia výboru Kňažia sa zasa 
postarali o malé občerstvenie pre do-
spelých a deti, ktorí prišli podporiť ak-
ciu. Mnohí neváhali a vyšli s dáždnikmi 
zo svojich príbytkov, aby tí mladší videli, 
ako sa kedysi máje stavali a tí starší, aby 
si na mladé časy zaspomínali. Atmosféru 
stavania mája dotvorili hudobníci a spe-
váci s ľudovými piesňami. Keď už bol máj 
vo výške, kdesi spoza obláčika vykuklo aj 
slniečko a ľudia ešte hodnú chvíľu postá-
vali v hlúčikoch a debatovali.   

Vlasta Batunová, výbor Kňažia

THURZOVE SLÁVNOSTI NA ORAVSKOM HRADE 

Letnú sezónu na Oravskom hrade odštar-
tovali v sobotu 27. apríla Thurzove slávnos-
ti. Bohatý program prilákal ľudí z celého 
Slovenska, ale aj zahraničných turistov. Na 
Hlavnom nádvorí sa predviedli tanečníci, 
šermiari, sokoliari, hrala dobová hudba 
a divadelníci hrali rozprávky pre deti. Pre 
návštevníkov bola k dispozícií aj klasická 
prehliadka hradu. 

Pre návštevníkov hradu bol pripra-
vený aj jarmok s 27 stánkami, v ktorých 
sa predávali regionálne remeselnícke 
výrobky a dobové jedlá. Tento ročník so 
sebou priniesol aj novinky. Jednou z nich 

bola Malokarpatská vínna cesta. Vzhľa-
dom na to, že Juraj Thurzo bol veľkým mi-
lovníkom vína, návštevníci mali možnosť 
ochutnať kvalitné slovenské odrody vo 
viacerých stánkoch.  

Lákadlom boli aj repliky historic-
kých kanónov, ktoré sa používali pri bit-
kách v minulosti. Ich výstrely sa ozývali 
celým hradom a túto atrakciu si pochva-
ľovali aj turisti. „Je tu pekný program, 
hlavne tie delá, to bola sila, búchalo to 
dobre,“ zhodnotil jeden z návštevníkov. 
„My sme z neďalekej obce Liptovské Slia-

pokračovanie na 9. strane  »

spoločnosť

Foto: Vlasta Batunová

Foto: redakcia

Foto: Juraj Bednárik



www.dolnykubin.sk

9

SZIDI TOBIAS: VIDÍM OSAMELÝCH MLADÝCH 
ĽUDÍ S MOBILOM V RUKE

Pri mene Szidi Tobias sa mnohým z nás 
vynoria spomienky na film Fontána pre 
Zuzanu 2. Kto by si nespomenul na piesne 
Pomník šibnutým a Chlap z kríža. Tie totiž 
spolu s pesničkou Mama Kami tvorili top 
trojku celého soundtracku. 

Szidi Tobias má doteraz na svojom 
konte šesť radových albumov, výberov-
ku, knihu textov a limitovaný set prvých 
piatich albumov. Je členkou súboru bra-
tislavského Divadla Astorka Korzo ’90. 
Za stvárnenie hlavnej postavy Evy v te-
levíznom filme Petra Krištúfka Dlhá krát-
ka noc získala na festivale Art Film 2004  
v Trenčianskych Tepliciach ocenenie Igric. 
Za herecký výkon vo filme Pod hladinou 
získala prémiu Literárneho fondu. Spo-
lupracovala aj na hudobných projektoch 
autorskej dvojice Hapka – Horáček. Kon-
com apríla sa predstavila dolnokubínskej 
verejnosti na koncerte v mestskom kul-
túrnom stredisku. Požiadali sme ju preto 
o rozhovor.

• Nedávno sa mi podarilo získať jed-
no z prvých vydaní CD Fontána pre 
Zuzanu 2. Mal som trinásť rokov, keď 
to vyšlo. Ako s odstupom času vní-
mate piesne Chlap z kríža a Pomník 
šibnutým?
Bolo to veľmi dávno. Je to pieseň s nalie-
havým volaním. Pamätám si, že som do 
piesne Chlap z kríža chcela dať všetky 
pocity, ktoré som k Ježišovi cítila. Aby sa 
vrátil. Ježiš, ktorý tu kedysi bol. Predsta-
vovala som si, že budú ľudia bez viny, že 
raz naozaj uveria jeho slovám a skutkom. 
Ten pocit sa vo mne nezmenil ani po ro-
koch. Druhú pieseň, Pomník šibnutým, 
si už takmer nepamätám. Vy ste mali tri-
násť a ja asi o desať rokov viac. (smiech) 

• Onedlho uplynie štyri a pol roka 
od vydania albumu Jolanka. Kedy sa 
môžeme tešiť na ďalší album? 
Výberový album Sedmoláska vyšiel pred 
vyše dvomi rokmi. Kedy však vyjde ďalší 
radový album v tejto chvíli povedať ne-
viem.

• Ľudia nekupujú cédečka, lebo sa 
im zdajú byť stále drahé. Koncerty  
a festivaly tiež nie sú natrieskané. Je 
problém v kúpnej sile ľudí alebo je to 
o pohodlnosti národa?
Ľudia dnes muziku sťahujú, majú to za-
darmo. Kedysi sme sa chválili zbierkou 
CD, kníh a platní. Bola iná doba a iné hod-
noty. Dnes vidím osamelých mladých ľudí  
s mobilom v ruke, kde hľadajú hudbu aj 
informácie. Zvláštna doba.

• Z vášho tretieho albumu Punto Fijo 
je cítiť absolútny pokoj. Občas sa sta-
ne, že si ho pustím aj niekoľkokrát za 
sebou. Ktorý z vašich albumov pova-
žujete za najlepší a prečo?
Ďakujem pekne. Mám rada všetky pies-
ne, ktoré nadnášajú. Nerozdeľujem ich 
podľa albumov. Mám veľa pekných piesní 
a odkazy v nich sú slová básnika.

• V Dolnom Kubíne ste prvýkrát. Aký 
je váš vzťah k Orave ako takej?
Orava je chladná, ale je pekná. (smiech)

• Rádiá pred časom zaviedli zo záko-
na 25 % priestoru pre pôvodnú tvor-
bu. Pociťujete to nejako?
Priznám sa, že veľmi rádiá nepočúvam. 
Obťažuje ma veľké množstvo reklamy, ta-
kže neviem. Faktom však je, že nás hrajú 
veľmi málo. 

• Fanúšikov a zberateľov by potešila 
reedícia prvého albumu Divý Mak, 
ktorý je dlhodobo nedostupný. 
Aj mňa samotnú by jeho reedícia poteši-
la. (smiech)

Boris Hrudál, autor je hudobný recenzent

če a prišli sme tu najmä preto, lebo  
u nás máme priateľov zo Švajčiarska 
a chceli sme im to tu ukázať, program 
je super a nevidí sa to často,“ povedal 
turista z Liptova. „Páči sa mi tu, hrad je 
veľmi pekný a videli sme aj zaujímavé 
zvieratá,“ zhodnotila svoju návštevu 
hradu turistka z Poľska. 

„Mali sme tu aj maďarských no-
vinárov, ktorým sa u nás veľmi páčilo 
a boli nadšení, keď som im povedala, 
že na Oravský hrad prichádza aj dosť 
Maďarov. Ďalej Poliakov, ktorí sú na-
šou cieľovou skupinou, nakoľko sme 
blízko hraníc. V Poľsku robíme aj pre-
zentácie, zúčastňujeme sa na výsta-
vách cestovného ruchu. Výsledkom 
toho je, že k nám Poliaci prichádzajú 
a po Slovákoch sú druhou najväčšou 
skupinou, ktorá navštevuje Oravský 
hrad. No mali sme tu aj návštevníkov 
z Ázie, napríklad z Japonska,“ povedala 
riaditeľka Oravského múzea Mária Jag-
nešáková. 

Thurzove slávností sa po celý 
víkend niesli v historickej atmosfére  
16. a 17. storočia, keď žil aj jeden z 
najznámejších majiteľov Oravského 
hradu, gróf Juraj Thurzo. Súčasťou 
otvorenia letnej sezóny bol aj historic-
ký sprievod obcou Oravský Podzámok  
a slávnostná svätá omša. 

redakcia

spoločnosť

Foto: Juraj Bednárik

Foto: Boris Hrudál

Foto: Boris Hrudál
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ATLÉTI VKROČILI DO HLAVNEJ SEZÓNY

V Dubnici nad Váhom sa 1. mája uskutoč-
nilo prvé kola Majstrovstiev stredosloven-
ského atletického zväzu v atletike na dráhe 
staršieho žiactva pre rok 2019. Úspešne sa 
do týchto súťaží zapojili aj atléti športových 
tried ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne a prí-
slušníci TJ Orava Dolný Kubín. 

Už tradične si najlepšie počínali vo 
vrhačských disciplínach a dlhých hodoch. 
Na prípravu sú zatiaľ výborné podmien-
ky v športovom areáli Cirkevnej spojenej 
školy v Dolnom Kubíne a je tu i pochope-
nie zo strany vedenia školy.

Svoju suverenitu v hode oštepom 
potvrdila Lea Juráková, ktorá 500 gr. ná-
radím hodila do vzdialenosti 33,33 m  
a druhú v poradí deklasovala o 6 metrov. 

No ani chlapci na Leu nemali. Víťaz do-
siahol „iba“ 29,16 m s rovnakým náradím. 

Radosť spravili sebe i trénerom kla-
divárky, z ktorých je jedna ešte iba prvý 
rok mladšia žiačka. Petra Škulcová obsa-
dila na týchto majstrovstvách 2. miesto 
výkonom 28,50 m s kladivom o hmotnos-
ti 3,00 kg. Jej kolegyňa Aneta Záchelová, 
prvý rok staršia žiačka, zvíťazila výkonom 
28,97 m. Petra vybojovala ešte 3. miesto 
v hode diskom v novom osobnom rekor-
de 21,27 m. 

Dobrý vzor mali vo svojom trénero-
vi Jaroslavovi Lupákovi, ktorý zvíťazil na 
týchto pretekoch v hode kladivom 33,01 
m a aj v hode diskom výkonom 36,16 m.

Jaroslav Lupák, TJ Orava Dolný Kubín

KUBCUP BOL EŠTE VIAC RODINNEJŠÍ

Volejbalový turnaj KubCup po šestnás-
tich rokoch asi netreba ani predstavovať. 
Obľúbený celoslovenský amatérsky turnaj 
zmiešaných družstiev prilákal do Dolné-
ho Kubína v prvý májový víkend viac než  
300 mladých športovcov z celého Slovenska. 

Dva dni plné volejbalu v piatich ku-
bínskych telocvičniach pre 36 tímov pri-
pravilo takmer 70 dobrovoľníkov. Organi-
zátori sa rozhodli zachovať minuloročnú 
novinku, a tak bol turnaj rozdelený na 
dve kategórie - PRO & JOY. „Je to super, 
zahrajú si dobre všetci. Tí slabší majú viac 
motivácie, lebo majú rovnocennejších sú-
perov a ti silnejší majú zase seberovných 
oponentov. Za mňa perfektný nápad,“ 
zhodnotil jeden z hráčov turnaja.

V sobotnej základnej časti si zme-
ralo sily 24 tímov v 4 JOY skupinách  
a 12 tímov v 2 skupinách kategórie PRO. 
Po vyrovnaných a dramatických zápa-
soch sa do nedeľného finále kategórie 
PRO na gymnáziu prebojovali tímy - HI-
MYM z Dolného Kubína a Hity od Margity 
z Kňažej. V trojsetovej dráme sa v kon-
covke nakoniec tešil tím HIMYM. Tretie 
miesto obsadil tím Celebrity z Lokce. 

Kategória JOY rovnako priniesla 
divákom krásne výmeny a vyrovnané 
zápasy. V boji o medaily sa v nedeľu na 
cirkevnej škole stretli tímy od Košíc až po 
Záhorie. Vo finále nakoniec  zabojovali  
o putovný pohár Márie Dominiky Mazza-
rellovej tímy Fuego Košice a šaštínsky tím 
Muro. Z víťazstva sa napokon tešili Záho-

ráci, tretie miesto obsadil tím Kolotočáre 
z Levoče. Najväčším skvostom kategórie 
JOY bolo vzájomné fandenie medzi tíma-
mi a priateľská rodinná atmosféra, ktorej 
neprekážalo ani súperenie na palubovke. 

Okrem volejbalu bol v duchu tur-
naja „viac než len volejbal“ pre všet-
kých pripravený duchovný a sprievodný 
program - každé ráno sv. omša, večerná 
adorácia v kaplnke, KubCuviareň. „Ďaku-
jem za tento víkend, za turnaj, na ktorý 
som sa tešila už veľmi dlho. Bolo to super, 
všetci sme sa zabavili,“ s nadšením zhod-
notila účastníčka turnaja.

Organizátorom turnaja je už po 
šestnásty raz Laura, združenie mladých 
- stredisko Dolný Kubín v spolupráci  
s mnohými miestnymi dobrovoľníkmi  
a sestrami saleziánkami. Turnaj sa však 
rozrástol aj vďaka podpore mesta Dolný 
Kubín, grantom a mnohým sponzorom, 
ktorým aj touto cesto ďakujeme.

Sr. Mária Gregová FMA,  spoluorganizátorka

MEMORIÁL 
M. STANOVSKÉHO

Športový klub polície Dolný Kubín uspo-
riadal prvé preteky tejto sezóny. Už tra-
dične sa konali v areáli na Gäceli, kde sa 
13. a 14. apríla stretla slovenská i medzi-
národná slalomárska špička. Tá si prišla 
zmerať sily v 1. a 2. kole Slovenského po-
hára vo vodnom slalome. 

„Je to najvyššia liga na Slovensku. 
Aj v tomto chladnom počasí tu máme 
210 štartujúcich zo siedmich krajín, 
takže účasť je vynikajúca. Štartujeme 
v kategóriách kajaky muži, kajaky ženy 
a takisto kanoe muži i kanoe ženy. 
Nechýba ani kategória C2 mix,“ uvie-
dol organizátor Martin Stanovský.

Trať pretekov mala 22 bránok,  
z toho novinkou bolo 8 protivodných. 
Športový klub polície Dolný Kubín mal 
na Slovenskom pohári bohaté zastú-
penie. „Čo sa týka reprezentantov 
Slovenska, máme tu Soňu Stanovskú 
a Jakuba Stanovského. Z mladších 
Petru a Lenku Ižové, Jiřího Jandu, Re-
beku Majdovú, Samuela Mužilu i bra-
tov Jančekovcov. Preteky sú zároveň 
aj memoriálom môjho otca, ktorý náš 
klub zakladal a dúfam, že tú hlavnú 
cenu bude brať niekto z našich,“ želá 
si Stanovský.  

„Mojím cieľom je hlavne užiť si 
tieto preteky, pretože patria môjmu 
starému otcovi. Je to milá spomienka 
práve na neho,“ povedala skromne 
Soňa Stanovská zo Športového klu-
bu polície Dolný Kubín. „Myslím si, že 
aj počas svojho života bol hrdý na to, 
že náš klub tu funguje a držíme ten-
to šport na slovenskej i celosvetovej 
úrovni,“ dodal Martin Stanovský. Kom-
pletné výsledky Slovenského pohára 
v slalome a Memoriálu Miroslava Sta-
novského si môžete pozrieť na stránke 
www.skpdk.sk.

redakcia
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ŠTUDENTI SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB 
VICEMAJSTRAMI SLOVENSKA  V ŠÍPKACH

V polovici apríla sa v Tatranskej 
Lomnici v penzióne Tenis Centrum usku-
točnili Majstrovstvá Slovenska 2019  
v elektronických šípkach študentov 
stredných škôl. Na základe postupu  

z krajského kola, ktoré pozostávalo  
z troch turnajov, sa na tieto majstrov-
stvá kvalifikovalo aj družstvo chlapcov 
Strednej odbornej školy obchodu a slu-
žieb v Dolnom Kubíne (SOŠ OS DK). Tí 
po takmer bezchybnom skóre narazili vo 
finále na tím Hotelovej akadémie z Hu-
menného. Na majstrovstvách Slovenska 
tak obsadili vynikajúce 2. miesto. Školu 
reprezentovali: Marek Burda, Alexa Po-
pov, Perica Popov, Alexandar Domoni 
a Daniel Domoni. Zaujímavosťou tohto 
tímu je, že všetci sú Slováci žijúci v Srbsku 
a študujú na SOŠ OS DK.

 
Peter Ištván, SOŠ obchodu a služieb DK

VEĽKONOČNÝ MEDZINÁRODNÝ TURNAJ 
RULERS EASTER OPEN

Občianske združenie Florbalový klub Rulers 
Dolný Kubín zorganizovalo na Bielu sobotu 
už štvrtý ročník veľkonočného turnaja Ru-
lers Easter Open. Zúčastnilo sa ho 16 tímov 
a okolo 160 florbalistov.

Na turnaji hrali tímy z Oravy (Lokca, 
Oravský Biely Potok, Trstená, Rabča), ďal-
šie družstvá z miest z celého Slovenska 
(Nesluša, Zvolen, Martin, Žilina, Topoľča-
ny, Partizánske, Dobrá Niva, Hlohovec, 
Košice) a jeden tím z Čiech – z Havířova. 
Zárukou kvalitného športového zážitku 
bola účasť viacerých hráčov najvyšších 
slovenských súťaží a kvalita hry zahranič-
ných hostí.

Vzhľadom na vyšší počet mužstiev 
sa zápasy hrali v dvoch športových ha-
lách – v Gymnáziu P. O. Hviezdoslava  
a v telocvični Obchodnej akadémie  
v Dolnom Kubíne. „Hralo sa v štyroch 
skupinách, v každej boli štyri tímy a naj-
skôr odohrali zápasy každý s každým. Tí, 
čo skončili vo svojej skupine poslední,  
z turnaja vypadli. Druhý s tretím tímom 

hrali osemfinálovú baráž, víťazi skupín išli 
automaticky do finále, a potom sa víťazi 
skupín stretávali s víťazmi osemfinálovej 
baráže,“ vysvetlil priebeh turnaja riaditeľ 
Rulers Open Kamil Kvasňovský. 

Víťazom Rulers Easter Open sa sta-
lo mužstvo hráčov z Oravského Bieleho 
Potoka s názvom Majstri. V napínavom 
finále zdolali po samostatných nájazdoch 
český tím z Havířova. Na treťom mieste 
sa umiestnili Medvede zo Žiliny. Aj keď 
Dolný Kubín nemal v súťaži svoj vlastný 
tím, viacero dolnokubínskych florbalistov 
hralo za niekoľko mužstiev a za víťazný 
tím Majstrov štartoval aj jeden z organi-
zátorov.  

Organizátori najbližšie pripra-
vujú letný turnaj, ktorý sa bude konať  
v posledný júlový víkend. Veľkonočné, 
letné a vianočné turnaje Rulers Open už 
dlhoročne organizujú s podporou mesta 
Dolný Kubín.

redakcia

ŽINČICOVÝ MÍTING

Posledný aprílový víkend sa v Dolnom 
Kubíne niesol v znamení vody nielen 
vďaka studenému upršanému počasiu, 
ale predovšetkým vďaka tradičným pla-
veckým pretekom dlhoročne familiárne 
nazývaným „Žinčicový míting“, ktoré sa 
v našom meste konali už po sedemnásty 
raz.

Organizačný tím Mestského pla-
veckého klubu Dolný Kubín (MPK DK) 
opäť bezchybne zorganizoval jednu 
z najnavštevovanejších plaveckých 
súťaží, o čom svedčí aj tohtoročná 
bohatá účasť, a to aj napriek tomu, 
že sa termín pretekov prelínal s inými 
plaveckými súťažami. Na Žinčicovom 
mítingu sa v dolnokubínskom bazéne 
počas dvoch náročných plaveckých 
poldní, v sobotu popoludní a v nedeľu 
dopoludnia, prezentovalo viac ako 270 
pretekárov z 36 slovenských a českých 
plaveckých klubov v 50 až 400 metro-
vých disciplínach. Na štartové bloky sa 
plavci postavili viac ako 1500-krát. 

Domáci MPK DK reprezentoval 
jedenásťčlenný tím, ktorý sa pred-
stavil v 68 individuálnych štartoch  
a 3 štafetách. Plavci opäť v domá-
com bazéne zabojovali a vyplávali 
až 51 nových osobných maxím, čo je 
uprostred jarnej prípravy veľmi slušná 
bilancia. V silnej konkurencii si zbierku 
medailí rozšírila Laura Piecková o dve 
strieborné a jednu bronzovú medailu, 
Klára Dulíková vyplávala dve bronzové 
a Margaréta Moskáľová a Filip Lizák 
získali po jednej bronzovej medaile. 
Do najlepšej päťky sa sedemnásťkrát 
prebojovalo šesť Dolnokubínčanov. 
Plavecká príprava je v plnom prúde 
a do letných majstrovstiev SR našich 
plavcov čaká ešte niekoľko príležitostí 
vylepšiť osobné rekordy a kvalifikovať 
sa tak na vrcholné preteky sezóny. 

Jarka Komorová, MPK DK

šport
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18. 4. 2019 uplynulo 50 rokov od úmrtia 
milovaného a milujúceho syna, brata, 

manžela a otca
Tomáša Kováča,

učiteľa, dobrovoľného člena horskej služby
a všestranného športovca.

Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, 
tichú spomienku.


