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V Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého v Dolnom Kubíne uviedli vo štvrtok 15. februára
do prevádzky nový CT prístroj. Ten doplní
komplexnú modernú diagnostickú techniku
v nemocnici.
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Stredná odborná škola polytechnická v Kňažej pripravila
15. februára pre žiakov 7. a 8. ročníkov ZŠ
regionálnu zábavnú technickú súťaž. Prvý
ročník Technického šikulu prilákal 46 súťažiacich z 23 základných škôl z celej Oravy.
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Samuel Šagát je tretiak na Gymnáziu Pavla Országha Hviezdoslava
v Dolnom Kubíne a zároveň vychádzajúca
hviezda slovenského snowboardcrossu. Zo
školských zimných hier v Grenobli si odniesol
ako jediný Slovák medailu.

ŠPORTOVCOM MESTA JE VODNOSLALOMÁRKA STANOVSKÁ

—

Foto: archív Soni Stanovskej

Dolnooravská metropola spoznala v utorok
27. februára 2018 najlepšieho športovca
a športový kolektív mesta Dolný Kubín za
rok 2017. Množstvo ocenených sa umiestnilo na popredných priečkach vo svojich športových disciplínach či už na Slovensku alebo
vo svetových pretekoch, vybrať najlepšieho
športovca nebolo preto ani tento rok jednoduché.

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Dolnom
Kubíne sa rozhodla oceniť 22 športovcov
a päticu športových klubov. „Je pre mňa
veľmi pozitívne a radostné vidieť, že práve
v našom meste vyrastá množstvo talentovaných a úspešných športovcov, ktorí
reprezentujú Dolný Kubín na Slovensku
a vo svete. Myslím, že tieto športové príbewww.dolnykubin.sk

hy môžu byť motiváciou aj pre ostatných
športovcov. Všetkým oceneným chcem zo
srdca pogratulovať a zaželať im veľa zdravia, trpezlivosti a úspechov pri zdolávaní
svojich cieľov,“ povedal po vyhlásení výsledkov primátor mesta Roman Matejov.

pokračovanie na 2. strane »
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Najúspešnejším športovcom mesta Dolný Kubín sa za rok 2017 po druhýkrát
stala vodnoslalomárka Soňa Stanovská
z ŠKP Dolný Kubín. Vo svojom juniorskom
veku ukazuje obrovský talent, stala sa stálou súčasťou slovenskej reprezentácie.
Počas uplynulej sezóny sa jej
podarilo získať prvé miesto vo svetovom pohári juniorov, vybojovať zlato
na majstrovstvách Európy v kategórii 3x C1 a tešiť sa z najvyššej priečky
aj na podujatí Oceania Open 2017 na
Novom Zélande. Strieborné medaily si
doniesla z majstrovstiev sveta juniorov
z Bratislavy v kategórii C1 a 3x C1, na
bronzovej priečke sa umiestnila na domácich majstrovstvách sveta juniorov
v kategórii 3x K1. Do svoje zbierky pridala

zaujímavosti
aj dve štvrté miesta z majstrovstiev sveta
juniorov v kategórii K1 a v tej istej kategórii z majstrovstiev Európy juniorov.
Soňa Stanovská je momentálne
na sústredení v Austrálii, kde sa pripravuje na novú sezónu. Cenu z rúk primátora prevzala jej stará mama. „Je mi veľkou
cťou, že môžem opäť získať toto ocenenie.
Chcem poďakovať rodine, kamarátom
a taktiež Gymnáziu P.O. Hviezdoslava, kde
študujem. Veľká vďaka patrí i mestu Dolný
Kubín a všetkým ľuďom, ktorí mi fandili po
celú sezónu. Toto ocenenie si veľmi vážim,“ odznelo z videa, ktoré Soňa poslala.
V kategórii kolektívov bodoval
v plávaní a triatlone Mestský plavecký klub
Dolný Kubín, ktorému sa podarilo počas
uplynulého roka získať 97 zlatých medailí,

88 strieborných, 86 bronzových a vybojovať 87 štvrtých miest na 48 pretekov
v rámci Slovenskej plaveckej federácie
a Slovenskej triatlonovej únie. Taktiež obsadili popredné miesta na rôznych majstrovstvách Slovenskej republiky. Oravský
klub pod vedením Kataríny Mikulovej sa
stal najúspešnejším klubom za rok 2017
v žiackych kategóriách, ktoré vyhlasuje
Slovenská triatlonová únia.
Za dlhoročnú a obetavú prácu
pre rozvoj športu v meste Dolný Kubín
boli ocenení Ivan Sagal a Eduard Bugan.
O kultúrny program sa postarali žiaci ZUŠ
M. P. Bohúňa v Dolnom Kubíne.

redakcia

NOVÝ CT PRÍSTROJ V DOLNOORAVSKEJ NEMOCNICI

—

V Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou
MUDr. L. N. Jégého v Dolnom Kubíne uviedli
vo štvrtok 15. februára do prevádzky nový
CT prístroj. Ten doplní komplexnú modernú
diagnostickú techniku v nemocnici.

Foto: redakcia

Po mamologickom centre, pracovisku
magnetickej rezonancie a urgentnom príjme ide o ďalšiu významnú investíciu, ktorá
zvýši zdravotnú starostlivosť a zníži čakacie
doby. „Je to veľká vec, že sa naozaj kvalitný prístroj dostal do nemocnice, ktorá je
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja (ŽSK). O to viac, že
sama pochádzam z Oravy, som rada, že sa
to stalo práve v Dolnom Kubíne. Dolnooravská nemocnica patrí k najlepšie vybaveným nemocniciam v našej správe. Verím,
že nové CT pomôže mnohým pacientom,“
praje si Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.
„Veľmi sa tešíme z nového stroja, to už je
úplne iný svet a zároveň aj z ďalších softvérových balíkov, ktoré sme prikúpili. Tie
umožnia podstatne kvalitnejšiu a presnejšiu diagnostiku. Dávajú šancu na skoršie
odhalenie problémov a tým pádom aj väčšie šance na úspešnú liečbu pacientov,“
pochvaľuje si riaditeľ Dolnooravskej nemocnice Jozef Mintál.
Dolnooravská nemocnica je prvou župnou nemocnicou, ktorá realizovala
nákup CT prístroja pod gesciou Minister-

stva zdravotníctva Slovenskej republiky
ako výsledok centrálneho obstarávania.
Celková cena prístroja spolu s päťročnou
zárukou a servisom predstavuje sumu
622 000 €. Žilinský samosprávny kraj tiež
financoval všetky stavebné úpravy, vrátane
projektovej dokumentácie, ktoré stáli ďalších 180 000 €. „Väčšinu zaplatí nemocnica práve z výkonov, ktoré bude na novom
CT prístroji poskytovať a ŽSK im poskytne
tú prvú akontačnú časť,“ vysvetľuje Jurinová. „Zazmluvnenie nemocníc je nastavené podľa klastra prístroja. My sme mali
prístroj, ktorý bol v nižšom klastri a teraz
sa posunieme do vyššieho. To znamená,
že za vyšetrenia na tomto stroji dostaneme vyššiu hodnotu bodu. Tým pádom si
prístroj dokáže na seba zarobiť zhruba
o 3 000 € mesačne viac, ako to bolo pri starom CT prístroji,“ objasňuje Mintál.
Nový CT prístroj disponuje vysokou rozlišovacou schopnosťou, čo umožňuje lekárom získať kvalitnejšie informácie
v kratšom čase. Za jednu sekundu dokáže
spraviť až 80 rôznych záberov. Vďaka nižšej radiačnej záťaži je tiež bezpečnejší pre
zdravie pacientov. „Je tu nainštalovaný
špeciálny softvér na odhaľovanie mozgových perfúzií. Vieme robiť cielené vyšetrenie ciev a žalúdka, ktoré sme doteraz
nedokázali. Je tu špeciálny onko-softvér,
ktorým dokážeme lepšie diagnostikovať
onkologické ochorenia. Tých balíkov je viacero. Významný je i postprocessing, ktorý
umožňuje 3D modelovanie ľudského tela.
To znamená, že lekár si ešte môže v rámci
3D modelu prechádzať dôležitou časťou
tela, ktorú potrebuje popísať,“ vysvetľuje
riaditeľ nemocnice. „Je to omnoho kvalitnejšie vyšetrenie a pre pacienta rýchlejšie.
Máme viac dát na spracovanie a následné
vyhodnocovanie. Zachytíme omnoho viac,“
www.infostudio.sk

objasňuje Ingrid Palugová, vedúca rádiologická technička.
Nový CT prístroj zvládne napríklad aj bezbolestné kolonoskopické vyšetrenie. „Po vyšetrení si v postprocessingu
môžeme vďaka 3D pozrieť vnútro a sliznicu
čreva bez toho, aby pacient absolvoval to
bolestivé kolonoskopické vyšetrenie,“ dodáva Palugová.
V nemocnici je ešte stále v prevádzke starší pätnásťročný CT prístroj.
V minulosti sa už viackrát pokazil a firma,
ktorá ho servisovala, vypovedala zmluvu.
Nemocnica ho opravila a slúžiť bude, kým
sa nepokazí. „Firma nám vypovedala zmluvu, pretože na tak starý stroj už jednoducho nedokázali poskytovať servis. Napriek
tomu sme potrebovali do otvorenia nového CT prístroja toto zariadenie prevádzkovať. Takže sme ho opravili, je funkčný
a bola by škoda a luxus ho vyhodiť do šrotu,“ hovorí Jozef Mintál na záver.

Foto: redakcia

Dolnooravskú nemocnicu s poliklinikou čaká v najbližšej dobe rekonštrukcia lôžkových oddelení. Vymieňať sa budú
podlahové krytiny a obnovou prejdú kúpeľne i toalety. Nemocnica by chcela v budúcnosti dozariaďovať aj centrálne operačné
sály.
redakcia
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HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR HODNOTIL SVOJU ČINNOSŤ

—

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne zverejnilo
20. februára na tlačovej besede štatistiky za
rok 2017 a rovnako informovalo o svojej činnosti a plánoch.
Médiá pozvalo do budovy VÚB banky na
Radlinského ulici, kde aktuálne sídli administratívna časť zamestnancov. Tí museli
spolu s hasičmi dočasne opustiť požiarnu
zbrojnicu ešte 12. mája uplynulého roka
z dôvodu kompletnej rekonštrukcie. Požiarna technika našla dočasné útočisko
na družstve v Oravskej Porube. Prestavba
zbrojnice mala byť ukončená v roku 2017,
no práce sa predĺžili a naďalej pokračujú.
„V Oravskej Porube máme veľký hangár,
ktorý je pre nás ideálny. Zmestila sa tam
celá hasičská technika. Okrem nej tam
máme aj byt pre príslušníkov zboru zložený z dennej miestnosti, spálne, kuchynky
a toalety. Je to stiesnené, ale na prácu to
postačuje. V súčasnosti máme 21 zásahových príslušníkov, každý deň slúžia siedmi.
My ako denní príslušníci, ktorí pracuje-

Foto: OR HaZZ DK

me v kanceláriách, sídlime v prenajatých
priestoroch na Radlinského ulici,“ vysvetľuje Katarína Zápotočná, vedúca prevádzkovo-technického oddelenia OR HaZZ DK.
V zásahovom obvode Dolný
Kubín vzniklo za rok 2017 celkom 47 požiarov. Priame škody vzniknuté pri požiaroch boli vyčíslené na takmer 337 000 €
a boli uchránené hodnoty v celkovej sume
takmer 1 814 000 €. Okrem požiarov zasahovala jednotka hasičského a záchranného zboru pri dopravných nehodách
celkovo 84-krát, pri technických zásahoch
99- krát a ekologických zásahoch 14-krát.
Plané poplachy tvorili dohromady 15 zásahov. „Ani v Dolnom Kubíne, ani v Tvrdošíne
neboli žiadne usmrtené osoby. Hlavnou
príčinou požiarov je vo väčšine prípadov
nedbalosť dospelých osôb a podcenenie
starého porekadla, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán,“ objasňuje Zdeno Drbiak,
samostatný odborný inšpektor OR HaZZ
DK. V minulom roku horelo napríklad na
Kubínskej holi, v závode OFZ, či v byte na
Pelhřimovskej ulici. K požiaru tiež došlo
v areáli poľnohospodárskeho družstva
Jasenová i v hospodárskej budove vo Vyšnom Kubíne. Najväčšiu škodu si napriek
tomu vyžiadal požiar nákladného vozidla.
„Vozidlo horelo na štátnej ceste 1/70 v katastri obce Kraľovany 11. novembra 2017.
Príčinou vzniku požiaru bol elektrický skrat
v nákladnom priestore. Majiteľom vozidla
bola škoda vyčíslená na 100 000 €,“ dodáva Drbiak.
Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Dolnom Kubíne
vykonalo v uplynulom roku aj 172 protipožiarnych kontrol. Zistených bolo až 912
nedostatkov. „Vlaňajší rok bol zameraný

Foto: OR HaZZ DK

na zariadenia sociálnych stavieb. Kontroly
sa týkali domovov dôchodcov, ubytovní,
nocľahární a zariadení, v ktorých prebývajú
znevýhodnené osoby. V tematickom pláne
bolo vykonaných 10 kontrol, pri ktorých
bolo dovedna zistených 56 nedostatkov.
V jednom prípade bola uložená sankcia
vo výške 750 €,“ uvádza Karin Žuffová,
vedúca oddelenia požiarnej prevencie
OR HaZZ DK. V roku 2017 bolo uložených
spolu 6 sankcií v celkovej výške 4 000 eur
a 13 blokových pokút. „Tento rok budeme
mať kontrolnú činnosť zameranú na poľnohospodárske subjekty, na vybavenie ich
stavieb a na prevádzkovanie zberu techniky,“ dodáva Žuffová.
Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Dolnom Kubíne sa
každý rok zameriava aj na ochranu lesov.
Pravidelne vykonáva kontrolnú činnosť
v lesohospodárskych subjektoch, vydáva
usmernenia a zvoláva pracovné aktivity.

redakcia

SPOMIENKA NA JÁNA KUCIAKA A MARTINU KUŠNÍROVÚ

—

Vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27) nás hlboko zasiahla. Hľadanie spravodlivosti, pravdy a dobra sa stalo
mladému páru osudným. Ján Kuciak svoj
posledný článok nedokončil, jeho pokračovanie je na nás všetkých. Aj preto sme
sa ako novinári z Dolného Kubína rozhodli
pripraviť 2. marca pietnu spomienkovú akciu. K Pamätníku oslobodenia na Hviezdoslavovom námestí prišlo vzdať úctu životnému odkazu dvoch nevinných ľudí
a zapáliť sviečku za ich zmarené životy okolo 300 ľudí. Ďakujeme!
Foto: redakcia

redakcia
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samospráva

MESTO PODPORÍ 54 PROJEKTOV A ORGANIZÁCII

—

Dolnokubínski mestskí poslanci na svojom
poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo vo štvrtok 1. marca 2018,
schválili poskytnutie dotácií na rok 2018
v celkovej výške 71 879 € pre 54 projektov
a organizácií.
Z rozpočtu mesta bolo na činnosť organizácií sídliacich v našom meste rozdelených
celkovo 46 859 €. Najviac peňazí dostane Mestský hokejový klub Dolný Kubín
(17 000 €). Za ním nasleduje Basketbalový
klub mesta Dolný Kubín, ktorému poslanci
schválili 4 600 € a trojicu uzatvára florbalový klub Žatva 90 Dolný Kubín, ktorý dostal
3 600 €. Zvyšok si rozdelili Mestský plavecký klub, Mestský športový klub Hviezda,
ŠK Kubínska hoľa, BK Dolný Kubín, Kubínske bedmintonové šelmy, Karate klub Dolný Kubín, TJ Orava Dolný Kubín, Športový

klub polície - vodné športy, Športový klub
METEOR Dolný Kubín, ŠK WLC Elkop Dolný
Kubín, Spevácka folklórna skupina Orava,
Združenie Femina a spol., Slovenský skauting, 53. zbor Gentiana Dolný Kubín, Spoločenstvo evanjelickej mládeže - oblastné
centrum a stolnotenisový klub TJ Dolný
Kubín.
Komisia školstva, kultúry, mládeže
a športu navrhla schváliť dotácie na projekty v oblasti športu, kultúry a voľného času
25 projektom v celkovej výške 18 000 €.
V oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva
navrhla komisia sociálnych vecí a zdravotníctva podporiť jedenásť projektov za viac
ako 7 000 €.
Mestskí poslanci tiež schválili
podporu troch talentovaných športovcov
poskytnutím mimoriadnych dotácií. Prvých
500 € dostane tenistka Romana Tarajová

www.infostudio.sk

na realizáciu projektov a aktivít. Rovnakou sumou mesto podporí mladú talentovanú plavkyňu Ninu Hodoňovú a posledných 500 € z individuálnych dotácii udelili poslanci mladému úspešnému snowboardistovi Samuelovi Šagátovi.
redakcia
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TECHNICKÝ ŠIKULA PRILÁKAL AŽ 23 ŠKÔL

—

Stredná odborná škola polytechnická v Kňažej pripravila 15. februára pre žiakov
7. a 8. ročníkov základných škôl regionálnu zábavnú technickú súťaž. Prvý ročník
Technického šikulu prilákal 46 súťažiacich
z 23 základných škôl z celej Oravy.
„Minulý rok sme to s nultým ročníkom
odskúšali, aby sme zistili, či budú mať základné školy záujem o našu súťaž. Boli sme
milo prekvapení, keď sa nám hneď prihlásilo štrnásť škôl. Povzbudilo nás to, a preto sme sa rozhodli pokračovať. Tento rok
sa záujem takmer zdvojnásobil. Sme radi,
že základné školy podporujú záujem detí
o techniku a veríme, že budeme vidieť aj
výsledky,“ objasňuje Adriana Bellová, riaditeľka SOŠ polytechnickej v Kňažej.
Dvojčlenné tímy žiakov súťažili
180 minút. Počas nich sa snažili na súťažných miestach vyriešiť čo najrýchlejšie zadané technické zábavné úlohy. Následne
zostrojili jednoduchý výrobok podľa priložených výkresov a s pomocou určeného
pracovného náradia. Svoje tu zohrával aj
čas, ktorý zvýhodnil tých najšikovnejších.

Foto: SOŠP Kňažia

„Aktivity sme rozdelili do troch stanovíšť.
V prvom žiaci preukazujú svoje praktické
zručnosti a návyky. Fyzicky vytvárajú výrobok podľa technickej dokumentácie, ktorý
bude hodnotený podľa rozmerov. Zároveň je to logický hlavolam, ktorý potom
budú musieť v stanovenom čase vyriešiť.
Vo zvyšných dvoch stanovištiach riešia žiaci
logické úlohy, či už hlavolamy alebo hádanky,“ vysvetľuje Jozef Hládek, zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie. Náročnosť
jednotlivých úloh bola zvolená tak, aby sa

Foto: SOŠP Kňažia

ich mohli zúčastniť aj žiaci, ktorí s technickými súťažami nemajú veľa skúseností, ale
baví ich hľadať nové riešenia a odpovede
na hádanky. Úspech závisel aj na efektívnej
tímovej spolupráci.
V súťaži nešlo o bezduchú aplikáciu postupov naučených zo školy. Úlohy naopak vyžadovali istú dávku invencie a dôvtipu, ako aj technickej zručnosti
a dômyselnosti. „Remeslo má zlaté dno. Je
na tom kus pravdy, lebo zamestnávatelia
čoraz viac žiadajú odborníkov, technikov,
špecialistov v oblasti strojárenstva. Preto

Foto: SOŠP Kňažia

sme sa aj my snažili v tejto veci napomôcť
a vzbudiť u žiakov záujem o tieto nedostatkové odbory,“ dodáva Hládek. Na prvom
mieste skončili žiaci zo Základnej školy
v Liesku. Druhé miesto obsadili súťažiaci zo
Základnej školy Pavla Országha Hviezdoslava v Trstenej a tretia priečka sa ušla
Základnej škole v Žaškove. Hodnotné ceny
do súťaže venovali firmy, ktoré s polytechnickou školou v Kňažej úzko spolupracujú.
Stredná odborná škola aktuálne
pripravuje ďalšiu, tentokrát celoslovenskú
súťaž. „Sme veľmi radi, že sme tento rok
boli poctení organizáciou 34. ročníka súťaže pre stredné odborné školy s názvom
Zenit. Súťaž je zameraná na strojárstvo,
programovanie a elektroniku. Bude tu
okolo 100 súťažiacich plus odborné komisie. Dovoľujem si touto cestou pozvať aj
okolité základné školy, aby sa prišli pozrieť
a povzbudiť súťažiacich z celého Slovenska,“ uzatvára Bellová. V Kňažej a Dolnom
Kubíne sa na súťaži Zenit stretnú víťazi
krajských kôl od 20. do 22. marca.
redakcia

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKÝCH ŠKÔL

—

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do
materských škôl zriadených mestom Dolný Kubín sa uskutoční v termíne od 1. do
29. marca 2018 v čase prevádzkových hodín
materských škôl.
Dieťa bude prijaté na základe písomnej
žiadosti zákonného zástupcu. Súčasťou
žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave
dieťaťa od všeobecného lekára pre deti
a dorast. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa dostane zákonný zástupca
najneskôr do konca júna 2018. Do MŠ sa
spravidla prijímajú deti od troch do šiestich rokov. Výnimočne možno prijať dieťa
od dvoch rokov, ak sú splnené osobitné
požiadavky (hygienické, bezpečnostné,

personálne) a kapacitné možnosti materskej školy.
Prednostne budú prijímané deti,
ktoré dosiahnu k 31. 08. 2018 vek päť rokov (predškoláci), deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
ako aj dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Ďalšie
podmienky prijímania detí do materskej
školy stanovuje riaditeľ materskej školy
po prerokovaní s pedagogickou radou
a zverejňuje ich na informačných tabuliach
v priestoroch školy.

Michal Švento, vedúci odboru školstva, kultúry,
mládeže a športu MsÚ DK
www.dolnykubin.sk

Foto: redakcia
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fašiangy

DVE VYDARENÉ FAŠIANGOVÉ PODUJATIA

—

Ako členka speváckej skupiny „Gruchalanka“, ktorá pôsobí pri Dennom centre v Dolnom Kubíne, som mala možnosť zúčastniť
sa dvoch pekných podujatí, ktoré pripravilo pre seniorov mesto Dolný Kubín - odbor
sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s dennými centrami.
Foto: Eva Lofajová

Podujatia ma tak oslovili, že mi nedá, aby
som sa so svojimi dojmami a pekným
zážitkom nepodelila. Vo štvrtok 8. februára 2018 sa v priestoroch estrádnej
sály MsKS uskutočnili už po jedenástykrát
Fašiangy pre seniorov. Výborná zábava,
na ktorej sa zúčastnilo cez 135 seniorov
mesta. Za výborný nápad považujem, že
sa podujatie začalo už o tretej popoludní
a končilo o 22.00 hod. Dostatočne sme sa
aj zabavili a na druhý deň sme vstávali oddýchnutí, svieži a s dobrým pocitom.
Nebola to však obyčajná fašiangová veselica, podujatie malo svoju úroveň, všetkých účastníkov a hostí privítala
predsedníčka samosprávy Denného centra klubu dôchodcov pani Mária Chrenová, slávnostným prípitkom podujatie
otvoril primátor mesta Roman Matejov.
V kultúrnom programe vystúpili žiaci zo
ZŠ Petra Škrabáka, folklórny súbor „Ko-

lovrátok“ pod vedením pani Bakošovej
a pani Palugovej. Zarecitovali a zaspievali
obľúbené ľudové piesne. Deti boli tak roztomilé, že v niektorých momentoch rozospievali a roztlieskali celú sálu a na tvárach účastníkov vylúdili spokojné úsmevy.
Ďalší program pripravili členovia Denného centra pri klube dôchodcov pod vedením Ing. Jozefa Gruchaláka. Pásmo básní,
biblického a úsmevného slova v podaní
pani Némethovej, pani Majdišovej a pána
Gallu oživila „Gruchalanka“ svojím spevom. Hudobná skupina „Fresh Band“ hrala
do tanca a tanečný parket sa raz-dva zaplnil. Niektorí si na spestrenie priniesli škrabošky, parochne a iné rekvizity, patriace
k fašiangovej zábave. Milým spestrením
podujatia boli fašiangové masky z Denného centra klubu dôchodcov v Kňažej,
ktoré priniesli novú energiu a roztancovali
celú sálu.
Nuž, bavili sme sa parádne, ale
každá zábava musí raz skočiť, a tak aj túto
našu ukončilo pochovávanie seniorskej
basičky, ktorá predčasne umrela, lebo sa
pri aktivitách seniorov doslova zodrala.
Basu pochovali členovia speváckej skupiny „Nezábudky“ so všetkými poctami
a nárekom, ktorý ukončili slovami „...a o rok

Foto: Eva Lofajová

FAŠIANGY S POLICAJTMI

—

V materskej škole v Kňažej sme oslávili
tohtoročný fašiang ozaj netradične, a to
s policajtmi. Pravdupovediac, naplánovali
sme ,,len“ besedu s kpt. Šándorom, s ktorým máme dobrú spoluprácu, pretože vie
zaujímavou formou deťom priblížiť, ako sa
treba správať na našich cestách, aby sme
všetci bezpečne prežili. No tentokrát sme
dostali aj bonus, keď p. kapitán vytiahol
harmoniku a spolu s p. uč. ZUŠ Murinom
nám veselo zahrali do tanca i do spevu.
Radosť sme mali všetci – tí maličkí, aj my
starší. Všetci sme sa pred nastávajúcim
pôstnym obdobím poriadne vyšantili, ale aj
poučili o cestnej premávke.
Eva Juríková, učiteľka v materskej škole

Foto: Eva Juríková
www.infostudio.sk

stretneme sa zase o takomto čase pri
mladšej, krajšej base. Amen.“
Druhým podujatím, o ktorom
sa chcem zmieniť a ktoré v mojich citoch
hlboko zarezonovalo, bolo „Fašiangové
posedenie“ v pondelok 12. februára 2018
v zariadení opatrovateľskej služby, kde
sme podobný program pripravili pre
klientov zariadenia, ich príbuzných a priateľov. Pri dobrých zákuskoch a čajíku pracovníčky zariadenia krásnym vinšom a kytičkou ruží zablahoželali klientom - jubilantom k narodeninám, pani Márii Žilincovej, ktorá sa dožila krásnych 101 rokov
a pánovi Emilovi Bednárovi k 68. narodeninám. „Živio, živio, živio-o-ó!“ zaznelo
úprimne od „Gruchalanky“ a ostatných
účastníkov. V očiach klientov, ktorí sa už
bez pomoci opatrovateliek nedokážu samostatne najesť alebo pohybovať, sa dali
vyčítať záblesky spokojnosti a šťastia. Ožili
hlavne pri spoločnom speve v sprievode
dvoch heligonkárov p. Ilčíka a p.Trabalíka.
Keď sme im v závere pripomenuli dávne
tradície a pochovali seniorskú basičku,
opäť sa na ich tvárach objavili úprimné
úsmevy. Bola som smutná a zároveň dojatá. Smutná pre krutosť osudu k našim
bezvládnym spoluobčanom a dojatá z lásky a obetavosti, s akou k nim zamestnanci
nášho mestského zariadenia opatrovateľskej služby pristupujú.
Na záver by som sa chcela poďakovať vedeniu mesta Dolný Kubín,
zamestnancom odboru sociálnych vecí
a rodiny a manželom Gruchalákovcom
za záslužnú prácu pre nás seniorov.
Eva Lofajová, členka speváckej skupiny

fašiangy
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MESTOM PRECHÁDZAL FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD

—

Rozlúčka s fašiangami neobišla naše mesto ani tento rok. Kubínčania v pondelok
12. februára zavŕšili obdobie hojnosti, jedla
a pitia. Ulicami mesta prechádzal fašiangový sprievod, ktorý ľudí častoval dobrou
náladou a čerstvo napečenými šiškami.
Veselicu mala pod taktovkou Spevácka
folklórna skupina Orava, ktorá okoloidúcich rozospievala a roztancovala. „My ako
Spevácka folklórna skupina Orava sa veľmi tešíme, že sa môžeme zúčastniť na takýchto akciách, pretože našou primárnou
úlohou je vyhľadávanie a zachovávanie
týchto krásnych ľudových tradícií. Preto
sme nesmierne radi, že môžeme hneď na
začiatku roku ukázať tradíciu fašiangov.
Vždy sa vraciame k tradíciám, aby nezanikli a zostali stále v našej pamäti,“ povedala
Anna Bakošová zo Speváckej folklórnej
skupiny Orava. Z udržiavania tradícií boli
nadšení aj Kubínčania, ktorí takéto akcie
vždy ocenia. „Veľmi sa mi to páči, je dobré,
že to vidia i mladí ľudia. Vyzerá to naozaj
úžasne a vždy sa pri tom zabavíme. Sme
radi, že sa takéto zvyky stále zachovávajú
a ľudia sa aspoň trochu odreagujú,“ uviedli Kubínčania.
Po
fašiangovom
sprievode
mestom nasledovalo tradičné pochovávanie basy, keďže v stredu 14. februára začalo pôstne obdobie. Väčšina Kubínčanov
sa tak týmto dňom rozlúčila s obdobím
veselia a nastal pre nich čas odriekania.
„Pôst dodržiavame. My toto obdobie samozrejme zachovávame, je to pre nás samozrejmosť,“ doplnili Kubínčania. „Prichádza Veľká noc. Štyridsať dní je pôst a po
tých plesoch a zábave má byť trochu pokoja, zamyslenia sa nad sebou. Odložia sa
všetky hudobné nástroje a všetko zmĺkne.

Potom zas nastane čas veľkej radosti,“ pripomenula Anna Bakošová na záver.
redakcia

Foto: MsKS

Foto: MsKS

Foto: MsKS

Foto: MsKS

KŇAŽANSKÁ PRAŽENICA

—

tanečníkmi. Nemôžem nespomenúť ani
našich seniorov, ktorí sa taktiež zabávali
a sme radi, že prispeli k dobrej atmosfére.
Nebolo azda nikoho, kto by sa nezapojil do
spevu za sprievodu harmoniky.
Myslím, že všetci odchádzali spokojní a s pocitom, že to bol príjemne strávený večer. Ešte aj na druhý deň si ľudia
navzájom odovzdávali svoje dojmy a môžem povedať, že len tie pozitívne. Ľudia nie
sú nároční, stačí málo a sú vďační aj za tú
trošku, len aby bola obojstranná ochota.

V poslednú fašiangovú sobotu bolo na
Kňažej opäť veselo. Zavŕšením tohto veselého obdobia bolo posedenie pre našich
občanov organizované mestským výborom.
Po bohatej nádielke slaninky, klobásky,
vajíčok a aj niečoho na zahriatie, čo sa
vyzbieralo od našich občanov počas pochodu masiek, o ktorom sme vás nedávno
informovali, sme zorganizovali fašiangovú
praženicu. Ľudia rôznych vekových kategórií sa zišli vo večerných hodinách, aby
si spoločne posedeli, porozprávali a zabavili sa. Po chutnej praženici sa hasičiareň
postupne roztancovala malými aj staršími

Foto: Dávid Batuna
www.dolnykubin.sk

Vlasta Batunová, MsV Kňažia
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zaujímavosti

NOVINKY Z PELHŘIMOVA

—

V tomto roku si pripomíname 50. výročie
partnerstva Dolného Kubína s nám blízkym
českým mestom Pelhřimov. Pri tejto príležitosti vám prinášame informácie z posledného vydania Pelhřimovských novín.
Generální ředitel Agrostroje Pelhřimov,
a.s., Lubomír Stoklásek se stal EY Podnikatelem roku 2017 Kraje Vysočina
Foto: Petr Přibyl

Vítězem soutěže EY Podnikatel roku 2017
Kraje Vysočina se stal Lubomír Stoklásek,
majitel a generální ředitel společnosti
AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., která patří
mezi nejvýznamnější výrobce zemědělské

techniky v České republice. Odborná porota ocenila úspěšné podnikatelské aktivity
i angažovanost Lubomíra Stokláska v rámci
rozvoje Vysočiny a významné zásluhy v oblasti podpory vzdělávání a péče o zaměstnance. „Jsem velice hrdý na to, že i přes
nelehké začátky jsem s mými spolupracovníky vybudoval firmu, která je dnes největším univerzálním kooperantem v Evropě
a nejvýznamnějším výrobcem zemědělských strojů v České republice. Ocenění
vnímám jako cestu pro mladé podnikatele, aby byli stejně úspěšní nebo ještě
úspěšnější a odhodlanější ve svém úsilí
vybudovat firmy, ktoré uspějí v celosvětové konkurenci,” sdělil své první dojmy
vítěz Lubomír Stoklásek ze společnosti
AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. „Úspěchy
pelhřimovského Agrostroje v čele s Lubomírem Stokláskem jsou výsledkem desítek
let tvrdé a cílevědomé práce. Fakt, že společnost staví na vlastním know-how, drží si
vysokou kvalitu výrobků, stále je v českých
rukách a navíc patří ke klíčovým partnerům
podporujícím regionální aktivity včetně
těch cílených na budoucí zaměstnance,
svědčí o prozíravosti a přirozené odvaze.
Umět dát lidem dobrou práci, získat si
jejich loajalitu, motivovat je a přitom být
nezávislým tahounem české ekonomiky

je výzva,” říká hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek.
První letošní vítání nových občánků
Celkem 18 nových občánků města bylo
slavnostně přivítáno v pondělí 5. února
v obřadní síni pelhřimovské radnice. Byli
to Valerie Rohovcová, Kristián Severa, Karolína Viktorie Kafková, Tobiáš Kratochvíl,
Anna Frolková, Vendula Křížová, Vítek Lahodný, Klaudie Smrčková, Jan Šulc, Klára
Tichá, Laura Plášilová, Alice Dvořáková,
Vojtěch Polák, Antonín Nácar, František
Mareš, Josef Nápravník, Karel Čermák a Radek Čamra.
Rodiče vyslechli proslovy starosty Františka Kučery a místostarosty Josefa Kocha, po
kterých přednesly děti z Mateřské školy Komenského pásmo básniček a písniček. Poté
rodiče podepsali „Slavnostní zápis o uvítání dítěte do života” a nakonec obdrželi
blahopřání a pěkné dárky: knížky pro zachycování důležitých okamžiků prvních let
života dětí, finanční příspěvek (1500 korun
od města a 500 korun od pelhřimovské
pobočky WSPK) a také slušivé dětské bryndáčky s nápisem „Občánek Pelhřimova”.
Petr Přibyl (redakčne upravené)

VLASTNENIE PSA PRINÁŠA AJ POVINNOSTI

—

So svojimi negatívnymi skúsenosťami sa na
vedenie mesta obrátila mladá mamička.
Vadí jej, že mesto, vrátane detských ihrísk, je
plné psích exkrementov, ktoré majitelia psov
po svojich miláčikoch nezbierajú. Ozvala
sa však až po tom, ako medzi jej dve malé
dcérky vtrhol voľne pobehujúci pes, ktorý
naháňal kačice na nábreží Oravy. Majiteľ
psa s priateľkou sa na tom dobre zabávali
a jej upozornenie prešli s úsmevom.
Na území mesta je v súčasnosti evidovaných 827 psov, čo na viac ako osemnásťtisícové mesto nie je málo. Takáto koncentrácia zvierat nutne znamená potrebu
vzájomného pochopenia a tolerancie medzi majiteľmi psov a tými, ktorí ho nevlastnia. Veľká väčšina psičkárov pozná povinnosti, ktoré im z vlastnenia psa vyplývajú,
aj sa ich snaží dodržiavať. Napriek tomu
si dovolíme problematiku, na ktorú poukázala aj mladá mamička z úvodu článku,
v krátkosti analyzovať z pohľadu legislatívy.
Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým
sa upravujú niektoré podmienky držania
psov (ďalej „zákon“) umožňuje mestu, aby

svojím všeobecne záväzným nariadením
vymedzilo miesta, kde je voľný pohyb psa
a vstup so psom zakázaný. Podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 3/2014
(ďalej „VZN“) sú to športoviská, detské ihriská a pieskoviská, cintoríny a miesta, na
ktorých sú budovy a areály materských
a základných škôl a školských zariadení. Vo
všetkých ostatných častiach mesta je voľný
pohyb psa dovolený. VZN zároveň prikazuje tomu, kto psa vedie, odstrániť znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi.
Kontrolu tejto povinnosti vykonávajú príslušníci mestskej polície, avšak nie je možné postihnúť každého, kto nedodržiava
pravidlá. Problémom je totiž nielen vysoká
anonymita vinníkov, ale aj nevšímavosť nás
občanov. Nebojme sa na nedodržanie povinnosti upozorniť toho, kto psa vedie. Stačí si predstaviť, že psí exkrement môže do
rúk chytiť aj naše dieťa či vnúča.
Ohrozovanie, resp. obťažovanie psom zákon rieši tým, že vodenie
psa umožňuje len osobe, ktorá je fyzicky
a psychicky spôsobilá a schopná ho zvládať v každej situácii. Táto osoba je povinná
www.infostudio.sk

predchádzať tomu, aby pes útočil alebo
iným spôsobom ohrozoval človeka alebo
zvieratá. Aj majiteľ, ktorého pes naháňal
kačice a vyľakal deti pisateľky, sa dopustil
priestupku. V zmysle § 7 ods. 2 písm. b) zákona sa ho totiž dopustí ten, kto vedie psa,
ak nezabráni útoku psa na človeka alebo
zviera alebo nezabráni inému spôsobu
ich ohrozovania psom. Často od majiteľov
psov počujeme, že sa nemáme báť, že ich
pes ešte nikdy nikomu neublížil. Kde však
máme istotu, že sa to raz nestane? Navyše
nie každému je blízky kontakt cudzieho psa
príjemný a hlavne pre malé deti môže byť
aj nebezpečný.
Ako sme už uviedli, nemáme
pocit, že by vzájomné pochopenie a tolerancia majiteľov psov a tých, ktorí psa nevlastnia, v našom meste nefungovala. Vždy
sa však vyskytnú prípady, keď nepomôže
nič iné, len privolať mestskú alebo štátnu
políciu. Snažme sa spoločne, aby takýchto
prípadov bolo čo najmenej.
Vladimír Adamec, mesto Dolný Kubín
Peter Uhrina, náčelník mestskej polície DK

šport
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SLOVENSKÁ SNOWBOARDCROSSOVÁ HVIEZDA

—

Samuel Šagát je tretiak na Gymnáziu Pavla
Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
a zároveň vychádzajúca hviezda slovenského
snowboardcrossu. Zo školských zimných hier
v Grenobli si odniesol ako jediný Slovák medailu.
Poďme sa však najskôr pozrieť na to, ako to
všetko začalo. „K snowboardcrossu som sa
dostal na konci minulej sezóny. Snowboardujem päť rokov a pred dvomi rokmi som
sa dostal do snowparkov, kde som začal
jazdiť freestyle. Túto sezónu som si povedal, že vyskúšam snowboardcross a uvidíme, ako mi to pôjde. Úspechy sa dostavili,“
objasňuje svoje začiatky Samuel Šagát, reprezentant SR v snowboardcrosse.
Snowboardcross je disciplína,
v ktorej medzi sebou súperia najčastejšie štyria pretekári. Každý z nich sa snaží
dostať ako prvý do cieľa. Trať nie je príliš
dlhá, ale zato plná zatáčok, strmých zjazdov, úzkych prejazdov, rôznych nerovností,
skokov a prírodných i umelých prekážok.
Snowboardcross je olympijským športom.
„Na Slovensku sú štyri kolá školského pohára v snowboardingu a slalome, kde sa

mi podarilo trikrát vyhrať snowboardcross
a dvakrát slalom, raz som bol strieborný.
Na majstrovstvách Žilinského samosprávneho kraja v slalome som bol taktiež prvý.
Povyhrával som aj pár súťaží vo freestyle,“
hovorí o svojich úspechoch Samuel.
Ten si aj na základe spomínaných
výsledkov vybojoval miestenku na Zimné
školské hry vo francúzskom Grenobli. Pre
Slovensko získal fantastickú striebornú
medailu. Hry trvali od 5. do 10. februára
a boli zároveň oslavami 50. výročia Zimných
olympijských hier 1968 v Grenobli. „Dostal
som sa tam na základe výberu reprezentačného trénera Júliusa Hermélyho. Atmosféra bola úžasná, môžem povedať, že to
bolo podobné ako olympijské hry. Nechýbal ani otvárací a záverečný ceremoniál.
Strávil som tam šesť dní, z toho štyri som
trénoval na svahu a súťažil. Zisk striebornej
medaily bol pre mňa obrovským šokom,
nečakal som to. Nabudilo ma to do ďalšej
práce. Okrem striebra som sa umiestnil aj
na piatom mieste v kategórii big air,“ teší
sa Samuel Šagát. „Je to skutočne vynikajúci výsledok. Samo sa na európskej úrovni
umiestnil ako jediný reprezentant zo SloFoto: redakcia

Foto: Laky Kucej

Foto: archív Samuela Šagáta

venskej republiky. Pre našu školu je to česť,
že ho môžeme podporovať vo všetkých
jeho aktivitách,“ dodáva riaditeľ Gymnázia
P.O. Hviezdoslava Peter Strežo.
Na Slovensku sa žiadna originálna snowboardcrossová trať nenachádza.
Samuel preto chodí trénovať do zahraničia.
Rovnako mu chýbajú aj sponzori. Podporu
však nachádza vo svojej rodine, priateľoch
a na gymnáziu. „Samo je šikovný študent,
bez jeho vlastnej iniciatívy by to nešlo. Trénuje cez víkendy a vo voľnom čase, zo školy veľa nevymeškáva. Veľmi aktívne hrá aj
basketbal a je tiež hráčom florbalu za Žatvu
90. My ho môžeme len podporovať a fandiť
mu,“ vysvetľuje Strežo. „Mám tu veľkú podporu, či už v podaní pána riaditeľa Streža
alebo pána profesora Gogoláka, ktorý so
mnou chodieva na súťaže a pomáha mi
s technickou prípravou. Spolu rozmýšľame,
čo kde vylepšiť,“ uzatvára Samuel. Tento
rok má v pláne pokračovať v slovenskom
školskom pohári a zúčastniť sa aj kôl európskeho pohára. V budúcnosti by sa chcel
nominovať na svetový šampionát.
redakcia

JUNIORI ZO ŽATVY 90 SKONČILI NA 2. MIESTE

—

Foto: Žatva 90

Juniori zo Žatvy 90 ukončili ligovú sezónu.
V nedeľu 25. februára vycestovali do Detvy, kde ich čakali dôležité zápasy. V prvom
stretnutí si sily zmerali s domácim mužstvom, ktoré porazili 6:4. Svoju bojovnosť
Kubínčania prejavili aj v druhom zápase,
v ktorom súperili s Banskou Bystricou.
Nad ňou zvíťazili 10:5. S týmto tímom sa
stretli aj Likavčania. Ak by svoj boj prehrali, Žatva by sa umiestnila na druhom
mieste. Družstvo z Likavky ale zvíťazilo,
www.dolnykubin.sk

a tak sa naši florbalisti v sezóne 2017/2018
umiestnili na tretej priečke. Nasledujúci
deň však nastala veľká zmena. Nižná sa
zo súťaže odhlásila a Žatva 90 sa tak v konečnom poradí umiestnila na druhom
mieste. Naši juniori sa opäť predvedú na
najväčšom florbalovom turnaji na svete
Czech open v Prahe, ktorý sa uskutoční
od 9. do 12. augusta.
redakcia
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JARNÉ MAJSTROVSTVÁ STREDOSLOVENSKEJ OBLASTI V PLÁVANÍ

—

Prevažná väčšina plavcov začala 17. februára 2018 jarnú plaveckú sezónu
pretekmi v troch disciplínach – 400, 800
a 1500 m voľným spôsobom.
V dolnokubínskom Aquarelaxe sa majstrovstiev stredoslovenskej oblasti, ktorých organizáciou bol poverený Mestský
plavecký klub Dolný Kubín, zúčastnilo viac
ako 140 plavcov z deviatich stredoslovenských plaveckých klubov. Domáci klub
MPK DK aj napriek predošlému tréningovému výpadku v dôsledku choroby reprezentovalo desať plavcov a ich výkony boli
nad očakávania dobré.
Najúspešnejším
Dolnokubínčanom sa stal Filip Lizák, ktorý v žiadnej
z troch súťažných disciplín nenašiel premožiteľa a získal tak všetky tri zlaté medaily, v tratiach na 800 a 1500 m dokonca
s výrazným osobným zlepšením. K úspechu domácich prispeli aj Laura Piecková

Foto: MPK DK

– jednou zlatou a jednou striebornou medailou, Katka Mjartanová dvoma bronzovými a Matej Mesároš jednou striebornou
medailou. Zodpovedný prístup k tréningom v bazéne aj mimo neho ukázal, že ani
choroba našim plavcom nevzala všetky sily

a dokázali zabojovať o medailové pozície.
Sezóna je na začiatku a veríme, že ďalšie
preteky už absolvujú v oveľa lepšej pohode.
Jarka Komorová, MPK DK

MAXIMUS GYM V NOVOM ŠATE

—

Maximus gym má novú tvár. Zrekonštruované priestory dodali cvičeniu ešte
o čosi väčší rozmer. Crossfit chytá za srdce
čoraz viac priaznivcov, a tak už bolo len
otázkou času, kedy tréneri pristúpia k rekonštrukcii.
„V našom meste narastá počet ľudí, ktorí
sa intenzívne venujú športu, preto sme sa
rozhodli, že pre ľudí, ktorí navštevujú náš
gym, spríjemníme tieto priestory,“ povedal
Andrej Belvončík, kondičný tréner. Rekonštrukčné práce neprebiehajú vďaka sponzorským darom. Hradia ich samotní tréneri, ktorí v našom meste rozbehli myšlienku
tohto cvičenia. „Financujeme to z vlastného vrecka. Maximus gym funguje už päť rokov, aj preto sme sa rozhodli pre túto veľkú
rekonštrukciu. Aby to bolo naozaj rýchle,
tak to financujeme sami,“ doplnil kondičný
tréner Matej Hricko. Magimus gym prešiel
veľkou zmenou a na Kubínčanov čaká veľa

Foto: Maximus Gym

noviniek. „Kompletne sme zrekonštruovali
priestor na cvičenie, vymenili okná, došlo aj
k prestavbe šatní a zároveň sme vybudovali i sociálne zariadenia,“ uviedol Belvončík.
Aj v čase veľkej prestavby nestratili športovci miesto na tréning. Chalani sa
vynašli a na určitý čas sa cvičiaci presunuli
do náhradných priestorov v športovej hale
Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava.
„V našom gyme sa venujeme funkčnému
tréningu, ktorý v sebe zahŕňa mnoho vecí.
To, čo robíme my, je spojenie viacerých
športov, gymnastiky, atletiky, vzpierania.
Pracujeme s vlastným telom a rôznym
náčiním. Chodí k nám rôzne spektrum
cvičencov. Od športovcov, vojakov, až po
bežných ľudí, ktorí si k nám prídu vybiť
energiu,“ pripomenul Belvočník. Slávnostné otvorenie nových priestorov sa konalo
v stredu 28. februára.
redakcia

Foto: Maximus Gym
www.infostudio.sk
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ORAVSKÝ POHÁR V KARATE UŽ PO DEVIATYKRÁT

—

Dolný Kubín sa v sobotu 24. februára stal
dejiskom už 9. ročníka Oravského pohára
v karate. Na celoslovenský turnaj Orava cup
prišli zabojovať športovci z celého Slovenska. Každý karatista chcel zahviezdiť a predviesť svoje kvality pred 30-timi rozhodcami
a domov si odniesť zaslúžené víťazstvo.
Aj napriek súpereniu panovala v športovej
hale Gymnázia P. O. Hviezdoslava priateľská atmosféra. Turnaj si z roka na rok
získava čoraz väčšiu priazeň. Tento ročník
veľkou účasťou prekonal aj očakávania samotných organizátorov a radí sa tak medzi
tie najlepšie. „Konečne sa nám podarilo
prepracovať k 9. ročníku Oravského pohára v karate, tešíme sa z toho, že ďalší ročník
počtovo vzrástol, čo sa týka klubovej účasti,
ale aj účasti pretekárov,“ povedal Ján Nota,
organizátor a tréner Karate klubu Dolný Kubín. „Tento rok máme rekord. Je tu
39 klubov z celého Slovenska a 444 štartov, čo ma príjemne prekvapilo. Je to zatiaľ

Foto: redakcia

najúspešnejší ročník,“ doplnil Marek Radúch, hlavný organizátor a tréner Karate
klubu Dolný Kubín.
Karatisti nenechali nič na náhodu
a ich príprava na Oravský pohár bola naozaj dôsledná. Každý chcel do svojej zbierky
ocenení pridať ďalšie kúsky. Svoje želiezka
v ohni malo tradične aj naše mesto. Domáci Karate klub nasadil do celoslovenského
turnaja niekoľko svojich zástupcov. „Dolný
Kubín zastupuje 9 súťažiacich, ktorí už boli

na viacerých slovenských súťažiach, takže
prax majú. Verím, že sme ich na tento turnaj pripravili naozaj dobre,“ dodal Radúch.
Kubínčania nesklamali a aj v tomto turnaji opäť zabodovali. Na svoje doterajšie
získané medaily je však hrdý každý jeden
karatista, ktorý sa predviedol na víkendovom turnaji. „Vyhral som už niekoľko medailí nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
A veľmi ma to teší. Bol som tretí na majstrovstvách Slovenska, šiesty na svetovom pohári a som aj dvojnásobný majster
stredného Slovenska. Doma mám plnú
poličku ocenení,“ chvália sa mladí karatisti.
Oravský pohár v karate zavŕšil
večer 2. ročník Plesu karatistov, ktorý bol
navyše spestrený aj slávnostným oceňovaním. „V rámci večera sme odovzdali ocenenia najlepším športovým pretekárom
tv kategóriách kadeti, juniori a seniori. Ocenenia smerovali do rúk aj najúspešnejším
trénerom a rozhodcom v rámci pôsobnosti Slovenského zväzu karate,“ uzavrel
Radúch. Podrobné výsledky posledného
ročníka turnaja si môžete pozrieť na webovej stránke: www.karate.sk.
redakcia

BARBORA BAJČIOVÁ BERIE JEDNU MEDAILU ZA DRUHOU

—

Aktuálna majsterka sveta v pretláčaní
v kategórii junioriek nad 60 kilogramov
Barbora Bajčiová má na svojom konte
ďalšie významné úspechy.
Žiačka Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne triumfovala 20. januára na III. kole Slovenskej národnej ligy v pretláčaní v Rusovciach. Súťaže sa zúčastnilo veľké množstvo
športovcov zo 17 klubov z celého Slovenska. V skvelej atmosfére a silnej konkurencii si Barbora Bajčiová vybojovala dve prvé
miesta v pretláčaní ľavou i pravou rukou.
Domov si tak odniesla rovno dva najcennejšie kovy. Barbora excelovala na viacerých podujatiach aj vo februári. Na me-

dzinárodnej súťaži v pretláčaní Golemova
ruka, ktorá sa konala 17. februára v Českej
republike, získala dve zlaté medaily v súťaži pravou i ľavou rukou. Ďalšie dve zlaté
medaily sa jej podarilo vybojovať 24. februára na 14.ročníku súťaže Junior Visegrad
Grand Prix v Jánovciach. Týmito úspechmi
si posilnila svoje sebavedomie pred blížiacimi sa majstrovstvami Slovenska. Barbora
Bajčiová bola tiež ocenená ako Športovec
roka 2017 v neolympijských športoch v kategórii junior. Nominovaných bolo 70 športovcov a naša Barbora obsadila 2. miesto.

redakcia
www.dolnykubin.sk

Foto: archív Barbory Bajčiovej
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Kalendár podujatí

Pohotovosť lekární

Kultúra
31. Kubínske akordy
11. 3.
17.00 h
Kubínske divadelné dni
15. 3.- 16. 3.		
Smejko a Tanculienka
16. 3.
16.00 h
Veľkonočné trhy
19. 3. - 20. 3.
7.00 h - 20.00 h
Burza zberateľov
25. 3.
6.00 h - 13.00 h
Klára a Bára - divadlo
5. 4.
19.00 h
Svet v obrazoch - výstava
do 6. 4. 		
Dimenzia ticha - výstava
do 8. 4. 		
Kontexty-vzťahy-súvislosti - výstava
do 8. 4. 		

MsKS
MsKS
MsKS
MsKS
MsKS
MsKS
MsKS
Or. galéria
Or. galéria

Šport			
Dolnokubínsky aquatlon
11. 3.
7.00 h
AquaRelax
Preteky v obrovskom slalome
11. 3.
7.30 h
Kub. hoľa

Lekáreň Schneider, OD Tesco
9. 3. - 29. 3.
Lekáreň Dr. Max, OD Kaufland
9. 2. - 29. 3.
Lekáreň BENU, Nemocničná 2068
30. 3.
Lekáreň Schneider, OD Tesco
31. 3. - 13. 4.
Lekáreň Dr. Max, OD Kaufland
31. 3. - 13. 4.
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