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Samospráva sa po prvýkrát v novodobej histórii rozhodla, že na
pozíciu prednostu mestského úradu urobí
výberové konanie. O túto pozíciu malo záujem 13 uchádzačov, z ktorých sa osobného
pohovoru zúčastnilo 12.

číslo 3

mesačník
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Po úspešnej expozícii Anna Franková - odkaz dejín dnešku, prišla do
nášho mesta nová putovná výstava Anny
Frankovej. Výstava sa zaoberá nielen problematikou obdobia druhej svetovej vojny, ale aj
témou akceptácie rôznorodosti.

ročník XXXV
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Mesto aj v tomto roku ocenilo najlepších športovcov a športové kolektívy za rok 2018. Slávnostné vyhlásenie sa
uskutočnilo v utorok 19. februára za prítomnosti športovcov, vedenia mesta, poslancov
a širokej verejnosti.

V CENTRE MESTA ZAVIEDLI JEDNU HODINU PARKOVANIA ZADARMO

—

Foto: redakcia

Dolnokubínska radnica sa spolu s poslancami rozhodla, že od 1. apríla 2019 bude
platiť na parkovisku pri Daňovom úrade
v Dolnom Kubíne režim prvej hodiny parkovania za kalendárny deň zadarmo.
Okrem toho tam v týchto dňoch pribudol aj
nový rampový systém.
Súčasťou rampového systému je elektro-

nická pokladňa a dva kusy elektronicky
otváraných rámp určených na vstup a výstup vozidiel na parkovisko. Tretia rampa
bude určená pre zabezpečenie výjazdu
na parkovacie miesta daňového úradu
a pre zabezpečenie prejazdu vozidlám
technickej obsluhy. Celkové investičné náklady na realizáciu parkovacieho systému
predstavujú sumu 29 460 eur. „Prostriedwww.dolnykubin.sk

ky na zakúpenie rampového parkovacieho systému boli použité výlučne zo zisku
z parkovacieho systému k 31. decembru
2017. Našou snahou je, aby financie, ktoré
mesto získa z parkovania, sa obyvateľom
vrátili naspäť do dopravy, napríklad do
vybudovania nových parkovacích miest,
pokračovanie na 2. strane »

2
cyklochodníkov alebo do údržby ciest.
Naším cieľom je, aby obyvatelia mesta
mali nejaký benefit v podobe parkovania
zadarmo v určitý čas. Zriadenie bezplatného parkovania pri daňovom úrade je
historicky prvou investíciou urobenou
z výnosu z parkovného,“ povedal primátor
mesta Ján Prílepok s tým, že tieto peniaze
podliehajú schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom.
Dôvodom, prečo sa radnica rozhodla vybrať na tento účel parkovisko
pri daňovom úrade, bola jeho kapacita,
možnosť umiestnenia rámp a pešia dostupnosť do centra mesta pre obyvateľov
a návštevníkov. Okrem toho tam bude
umiestnená aj elektronická pokladňa pre
úhradu parkovného s možnosťou vydávania preplatkov, či riadiaci systém ovládania jednotlivých závor. „Klienti tak budú
môcť zaplatiť za parkovanie v hotovosti
a cez mobilnú aplikáciu ParkDots, ktorú si
môžu stiahnuť zadarmo prostredníctvom
internetovej stránky mesta alebo cez
Appstore, prípadne Google Play,“ vysvetlil
Miroslav Kosmeľ, vedúci odboru dopravy,
miestneho hospodárstva a cestovného
ruchu na MsÚ.
Súčasné parkovacie automaty
v meste umožňujú zaplatiť za parkovanie len prostredníctvom mincí, pričom
preplatok automat nevydáva, ale hodená suma sa prepočíta na parkovací čas.
Pri tomto type automatu zaplatí klient za
parkovanie dopredu, pričom v novej au-
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tomatickej pokladni zaplatí za parkovanie
až pri odchode z parkoviska. „Ľudia tento
systém môžu poznať z parkovísk vo veľkých nákupných centrách, kde to funguje
tak, že pri odchode príde klient s lístkom
k automatu a on identifikuje, či tam bol
hodinu alebo dlhší čas. Na základe toho
automat vystaví účet, či má klient niečo
zaplatiť,“ doplnil Ján Lavrík, správca parkovacieho systému mesta Dolný Kubín.
Oproti súčasnému automatu
umožňuje automatická pokladňa zaplatiť za parkovanie hotovosťou alebo
prostredníctvom bezhotovostnej úhrady poplatku za parkovanie cez mobilnú
aplikáciu a tiež dobíjanie kreditných parkovacích kariet. Výhodou pokladne je, že
umožňuje platbu mincami a bankovkami,
z ktorých dokáže vydávať peniaze. Tento
typ automatickej pokladne umožňuje na-

staviť jednu hodinu parkovania zadarmo,
čo nám súčasný parkovací automat neumožňoval. Cena automatickej pokladne
stála mesto 6 750 eur.
Riadiaci a kamerový systém,
ktorý sa nachádza na parkovisku, je prepojený cez vysokorýchlostný internet
na dohľadovú správu, odkiaľ je možné
v prípade rôznych nepredvídaných udalostí celý systém ovládať. „Klienti v prípade
pomoci môžu tiež hlasovo komunikovať
s dohľadovým centrom na mestskom úrade, kde im pracovníci s radosťou pomôžu.
Výhodou tohto systému je, že nevyžaduje
žiadnu potrebu ľudských zdrojov pre kontrolu výberu parkovného, čiže tam nie je
potrebná kontrola zo strany mestskej polície,“ ozrejmil Lavrík.
Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

PREDNOSTU VYBERALI PO PRVÝKRÁT VÝBEROVÝM KONANÍM

—

Dolnokubínska samospráva sa po prvýkrát
v novodobej histórii rozhodla, že na pozíciu
prednostu mestského úradu urobí výberové
konanie. O túto pozíciu malo záujem 13 uchádzačov, z ktorých sa nakoniec samotného
osobného pohovoru v pondelok 25. februára 2019 zúčastnilo dvanásť.
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Doterajšieho prednostu JUDr. Jaroslava
Láštica by tak mala po štyroch rokoch
nahradiť Mgr. Andrea Barienčíková, ktorá sa stala víťazom výberového konania.
„Na osobný pohovor prišli veľmi zaujímaví
ľudia. Osobne som veľmi rád, že som ich
mohol spoznať a vypočuť si ich. Viacerí
vynikali v niektorých oblastiach, pričom
pani Barienčíková bola aj podľa mňa najkomplexnejšie pripravená na výkon tejto
funkcie. Zvíťazili aj jej predchádzajúce pracovné skúsenosti z pôsobenia vo verejnej
správe, ako aj spoločný pohľad na budúce
smerovanie mesta, priority v meste i to,
aké veci zlepšiť na mestskom úrade vo
vzťahu k našim obyvateľom,“ povedal Ján
Prílepok, primátor mesta.
V najbližších dňoch sa primátor
mesta stretne s úspešnou uchádzačkou
a dohodnú si ďalšie podmienky vzájomnej
spolupráce s predpokladaným termínom
nástupu k 1. aprílu 2019. Pôjde v poradí
o šiesteho prednostu Mestského úradu
v D. Kubíne v novodobej histórii mesta.
Na tomto poste bude po tretíkrát žena.
www.infostudio.sk

V tomto prípade boli dodržané
štandardné pravidlá, ktoré platia zo zákona pri obsadzovaní pracovných miest
vedúcich zamestnancov, a to aj napriek
tomu, že platné právne predpisy vyslovene povinnosť realizovať výberové konanie na post prednostu nevyžadujú.
„Najčastejšie si primátor vyberá podľa
vlastného uváženia. Ja som sa však v tomto smere rozhodol urobiť zmenu, pričom
dôvodom bolo najmä to, aby sa nejednalo o politickú nomináciu. Myslím si, že pre
takúto dôležitú pozíciu, akou je prednosta mestského úradu, by mal zákon platiť
dvojnásobne. Ak si chceme vyberať dobrých a profesionálnych zamestnancov,
tak by sa malo robiť výberové konanie,
do ktorého sa môže zapojiť ktokoľvek,
kto spĺňa požadované kritériá,“ vysvetlil
primátor, ktorý v tejto súvislosti vytvoril
päťčlennú výberovú komisiu slúžiacu ako
jeho poradný orgán.

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín
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MESTO PODPORÍ 81 PROJEKTOV A ORGANIZÁCIÍ

—

Dolnokubínski mestskí poslanci na svojom
poslednom mestskom zastupiteľstve, ktoré
sa konalo vo štvrtok 28. februára 2019,
schválili športovým a kultúrnym organizáciám, ktoré vykonávajú svoju činnosť na území mesta, poskytnutie dotácií
v celkovej výške 138 365 eur pre 29 organizácií na činnosť a podporili 52 projektov.
Samospráva má v rozpočte mesta na rok
2019 na dotácie vyčlenenú celkovú sumu
vo výške 153 740 eur, čo je oproti minulému roku nárast o 64-tisíc eur. „Veľmi sa
teším, že sa nám spoločne s poslancami
podarilo podporiť množstvo kvalitných
projektov a organizácií, ktoré vďaka dotáciám z nášho mesta môžu uskutočňovať aktivity v prospech našich obyvateľov.
Tento rok sa nám na základe navýšeného
balíka peňazí na dotácie podarilo podporiť omnoho viac projektov a organizácií
ako v predchádzajúcich rokoch. Aj týmto
spôsobom umožníme ďalej sa rozvíjať talentovaným a úspešným športovcom, ktorí reprezentujú naše mesto na Slovensku
a vo svete. Každoročne sa nám aj vďaka
tejto dotácii podarilo podporiť mnoho vyrastajúcich talentov v našom meste,“ povedal primátor mesta Ján Prílepok.

Z rozpočtu mesta bolo na činnosť organizácií sídliacich v našom meste
rozdelených spolu 99 663 eur. Najviac peňazí dostane Mestský futbalový klub Dolný Kubín (24 490 eur). Za ním nasleduje
Mestský hokejový klub Dolný Kubín, ktorému poslanci schválili 17 000 eur a trojicu
uzatvára florbalový klub Žatva 90 Dolný
Kubín, ktorý dostal 6 100 eur. Zvyšok si
rozdelili Mestský plavecký klub D. Kubín,
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, Horolezecký klub
JAMES Dolný Kubín, Triatlon team Dolný
Kubín, VK ORAVA Dolný Kubín, Športový
klub METEOR Dolný Kubín, Športový klub
ELKOP WLC Dolný Kubín, stolnotenisový
klub TJ Dolný Kubín, Bojovníci, Klub slovenských turistov Orava Dolný Kubín, TJ

ZVL Dolný Kubín, Klub lyžiarov Oravy, Tenisový klub - Dolný Kubín, OZ priatelia Feedra, Spevácka folklórna skupina Orava,
Združenie Femina a spol., Folklórny súbor
Rosička, rosa, Oblastný výbor SZPB, Slovenský skauting - 53. zbor Gentiana Dolný
Kubín a Spoločenstvo evanjelickej mládeže - oblastné centrum.

Pracovná komisia školstva, kultúry, mládeže a športu navrhla schváliť
dotácie 37 projektom v oblastiach športu, kultúry a voľného času detí a mládeže v celkovej výške 27-tisíc eur. Najväčšiu
sumu 1500 eur získala TJ Orava D. Kubín
s projektom Návrat k výškam Oravskej latky. Druhú najväčšiu sumu 1400 eur získalo
OZ Gymnázia POH Dolný Kubín s projektom 100 rokov Gymnázia POH v Dolnom
Kubíne. Trojicu najúspešnejších uzatvára
florbalový klub Žatva 90 Dolný Kubín, ktorý získal 1 250 eur na projekt Florbalové
leto 2019. Štvrtý ročník plaveckých pretekov pre neregistrované deti a mládež
Kubínska rybička podporilo mesto sumou
1 100 eur. Po tisíc eur rozdelili poslanci
na 23. ročník Medzinárodnej súťaže Bohdana Warchala Talenty pre Európu 2019,
14. ročník Medzinárodnej prehliadky horských a adrenalínových filmov Vidmo, či
na 6. ročník Kubínskeho organového festivalu. Rovnakú sumu dostalo napríklad
aj podujatie Folklórny deň Dolného Kubína, 15. Kubínska hudobná jeseň 2019
a skautský či Putovný tábor 2019. Peniaze
tiež budú putovať na Deň Brezovca 2019,
Fanny camp, Deň rodiny 2019, tradičné
podujatie Návrat do histórie v Srňacom,
20 rokov SFS Orava, Gospel párty či Večer klasikov. Samospráva podporila aj vydanie knihy o židoch na Orave Jude Orava
a 5. ročník podujatia Benefičné Angličáky.
„Minulý rok poslanci schválili, že v tomto
roku sa navýši maximálna výška dotácie
na jeden projekt na sumu 1500 eur, čo
je o 500 eur viac, ako to bolo v roku 2018.
Z tohto dôvodu sme mohli tento rok rozdeliť viac peňazí na rôznorodé podujatia
v oblasti kultúry a športu. Pri podpore
projektov sme sa zamerali hlavne na cieľ
projektu a čo najväčší dosah na občanov
www.dolnykubin.sk

mesta,“ vysvetlil Michal Švento vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu
na MsÚ.
V oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva navrhla pracovná komisia sociálnych vecí a zdravotníctva podporiť 15
projektov za viac ako 11-tisíc eur. Najviac
peňazí dostal projekt Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých – Športuješ a budeš sa hýbať,
kde mestskí poslanci schválili tisícpäťsto
eur. Rovnaká suma bola pridelená aj OZ
Rozum. Za nimi nasledoval projekt KIS
EDUKOS, kde pôjde 1200 eur a po 1000 eur
pôjde na projekt Spoločne do oázy prírody od Agentúry Fórum života o.z.
a Základnej organizácii Slovenského zväzu
telesne postihnutých na projekt Spoznávať cestovaním kultúru krajiny. Občianske
združenie Žubrienky získalo 1 000 eur na
projekt Mami klub pre všetkých. 750 eur
dostali projekty Občianskeho združenia
Slimáčik – Monte - Hrou k rozvoju osobnosti dieťaťa a jeho zručností a OZ Aktiv
Relax - Starí, mladí, všetci spolu. Miestna
organizácia Jednota dôchodcov Slovenska získala peniaze na projekt Upevňovanie spolupráce so seniormi z Limanovej
(PL) či Poznávací zájazd do Olomouca.
Taktiež boli podporené tradičné podujatia ako Okresné športové hry seniorov či
Zlaté ruky oravských seniorov. „Ani tento
rok sme nezabudli na našich seniorov či
hendikepovaných, ktorí sú veľmi aktívni
v našom meste. Je preto veľmi dôležité,
aby sme ich podporovali, lebo aj napriek
svojmu vysokému veku sa snažia vytvárať
zaujímavé podujatia pre seba i pre širokú verejnosť, za čo im patrí poďakovanie
a obdiv,“ zdôraznila Eva Palugová z odboru sociálnych veci a rodiny na MsÚ.

Mestskí poslanci tiež schválili
podporu mladému talentovanému tanečníkovi Filipovi Mesárošovi poskytnutím
mimoriadnej dotácie v sume 500 eur pre
Združenie Brezovček pri ZŠ na Ulici Martina Hattalu na realizáciu projektov a aktivít
talentovanej mládeže.
Martin Buzna, mesto Dolný Kubín
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BUDÚ VOLIŤ SIEDMICH
RIADITEĽOV ŠKÔL
—

HASIČI ZHODNOTILI ČINNOSŤ ZA ROK 2018

—

Počas najbližších mesiacov čakajú dolnokubínske materské a základné školy
výberové konania na pozície ich riaditeľov. Päťročné funkčné obdobie sa
končí siedmim riaditeľom na štyroch
materských a troch základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
„V Dolnom Kubíne sa to týka troch základných škôl, a to ZŠ Janka Matúšku,
ZŠ Martina Kukučína a ZŠ s MŠ Kňažia.
Jedno z týchto troch výberových konaní
už bolo aj vypísané. Dve zvyšné budú
vypísané onedlho. Čo sa týka materských škôl, sú to MŠ Odbojárov, MŠ
Chočská, MŠ Na Sihoti a MŠ Záskalická.
Takisto sa predpokladá, že začiatkom
apríla primátor vypíše výberové konanie na miesto riaditeľov materských
škôl,“ vysvetlil Michal Švento, vedúci odboru školstva, mládeže, kultúry
a športu MsÚ.
Riaditeľom základnej alebo
materskej školy sa môžete stať aj vy,
pokiaľ spĺňate kvalifikačné predpoklady. Nesmie vám chýbať vysokoškolské
vzdelanie druhého stupňa príslušného
študijného odboru, atestácia a najmenej päťročná pedagogická prax.
„Všetky podmienky stanovuje zákon
č. 596/2003 o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve. Záujemcom
nesmie chýbať pedagogické vzdelanie
pre príslušnú kategóriu pedagogických
zamestnancov, príslušný počet rokov
praxe a takisto sa vyžaduje prvá atestácia. Všetky náležitosti budú zverejnené
v podmienkach výberového konania,“
uviedol Švento.
Výberovou komisiou pre voľby riaditeľov škôl a školských zariadení
je rada školy. Tú tvoria zvolení zástupcovia zriaďovateľa, rodičia žiakov a pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy, ktorí musia byť podľa zákona
v menšine. „Rada školy základných
škôl je na výberové konanie doplnená
o štátnu školskú inšpekciu a o odbor
školstva Okresného úradu v Žiline. Víťaz výberového konania je následne
odporučený primátorovi na schválenie
alebo neschválenie,“ dodal Švento
Kompletný zoznam kvalifikačných predpokladov a požadovaných
dokladov k prihláške do výberového
konania nájdete na internetovej stránke mesta www.dolnykubin.sk alebo na
úradnej výveske mestského úradu.
redakcia

Foto: OR HaZZ v DK

V pondelok 18. februára Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Dolnom
Kubíne (OR HaZZ DK) informovalo o svojej
činnosti za uplynulý rok 2018. Z celkového
počtu 258 výjazdov v zásahovom obvode
Dolný Kubín väčšinu tvorili dopravné nehody, pri ktorých museli hasiči zasahovať až
98-krát.
Jedna z najzávažnejších dopravných nehôd sa stala koncom minulého roka na
rýchlostnej ceste R3, keď po ľavotočivej zákrute vodič z neznámych príčin zavadil do
nádrže kamióna a následne začal kamión
horieť. „Vodič motorového vozidla utrpel
zranenia nezlučiteľné so životom a celková škoda bola vyčíslená na 80 000 eur,“
vysvetlila vedúca prevádzkovo-technického oddelenia OR HaZZ DK Katarína Zápotočná.
Pri požiaroch zasahovali príslušníci z hasičských staníc v Dolnom Kubíne
67-krát. Najčastejšou príčinou bola nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb
a rovnako aj detí do 15 rokov, ktoré za svoje
činy nemôžu byť sankcionované. Najväčší
požiar vypukol vo februári v ešte nedokončenej reštaurácii. „Táto pizzeria ešte nebola skolaudovaná, škoda bola 100 000 eur,“
povedal zisťovateľ príčin požiarov OR
HaZZ DK Zdeno Drbiak.
V minulom roku hasiči vykonali 93 technických zásahov. Väčšinou sa
jednalo o otváranie bytov alebo odstraňovanie spadnutých stromov v dôsledku

Foto: OR HaZZ v DK
www.infostudio.sk

veterného počasia a snehovej kalamity.
V letnom období často zasahovali aj pri
bodavom hmyze, nakoľko ľudia nemajú
dostatok prostriedkov, aby ho svojpomocne zlikvidovali. Vo väčšine prípadov
sa úle hmyzu nachádzali vo vysokých výškach, kde bola potrebná pomoc hasičov.
Tí sú na takéto zásahy školení a nakoľko
cvičia vo výškach, práca je pre nich jednoduchšia.
V priamej súvislosti so vzniknutými požiarmi nedošlo v roku 2018
k usmrteniu žiadnej osoby. Bolo uložených
deväť sankcií v celkovej výške 6 100 eur
a zároveň boli začaté tri správne konania
vo výške 3 100 eur.
V roku 2019 sa hasiči v rámci
prevencie zamerajú na školy a školské zariadenia v okresoch Dolný Kubín a Tvrdošín. „Budeme vykonávať komplexné protipožiarne kontroly v materských školách,
základných školách, školských jedálňach,
v domovoch mládeže a v centrách voľného času. Budeme tak sledovať celkový
stav zabezpečenia ochrany pred požiarmi
v týchto objektoch,“ povedala vedúca oddelenie požiarnej prevencie OR HaZZ DK
Karin Žuffová.
Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Dolnom Kubíne
zabezpečuje aj ochranu lesov. Každoročne vykonávajú taktické cvičenia lesných
požiarov a kontroly lesných subjektov.
redakcia

Foto: OR HaZZ v DK
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VÝSTAVA O ANNE FRANKOVEJ NABÁDA K TOLERANCII

—

Po úspešnej expozícii Anna Franková - odkaz
dejín dnešku prišla do nášho mesta nová
putovná výstava Anny Frankovej s názvom
Nechajte ma byť takou, aká som. Výstava
sa zaoberá nielen problematikou obdobia
druhej svetovej vojny a židovskou otázkou,
ale aj témou akceptácie rôznorodosti. Jej
vernisáž sa uskutočnila koncom februára
v priestoroch Obchodnej akadémie v Dolnom
Kubíne.

Foto: OA DK

„Putovná výstava má prvú zastávku práve
na našej škole, čo je pre nás veľká česť.
Bude tu zverejnená celý mesiac. Mladých
musíme vychovávať k tolerancii a inakosti.
Vedieť tolerovať inú rasu, iný národ. To je
odkaz výstavy Anny Frankovej,“ vysvetlila
riaditeľka obchodnej akadémia Vilma Janotíková. „Táto výstava je výnimočná v tom,
že oproti tej minulej sa snaží omnoho viac
zvýrazniť prepojenie minulosti a súčasnosti. Rozpráva o tom, že predsudky, diskriminácia a stereotypy sú v našej spoločnosti
stále živé a musíme proti nim bojovať. Ak

to neurobíme, môže sa zopakovať to, čo sa
udialo v minulosti,“ uviedla Kristína Grečková, projektová manažérka Nadácie Milana
Šimečku, ktorá výstavu zastrešuje.
Výstava na tridsiatich štyroch paneloch predstavuje život nemeckého dievčatka židovského pôvodu Anny Frankovej
od jej narodenia, cez skrývanie sa počas
druhej svetovej vojny v Amsterdame, až po
prezradenie a smrť v koncentračnom tábore Bergen-Belsen. Anna svoj život zachytila v denníku, ktorý sa po vojne zverejnil
a stal sa symbolom ukrutnosti nacistického
režimu. „Potom nasleduje súčasnosť. Sú
to predstavené príbehy šiestich mladých
ľudí, ktorí zažívajú diskrimináciu kvôli farbe
svojej pleti, hendikepu či vierovyznaniu,“
objasnila Kristína Grečková. Výstava obsahuje aj vzácny a jediný videozáznam Anny
Frankovej i maketu domu, v ktorom sa ro-

Foto: OA DK

dina pred nacistami skrývala. „Sú to jediné
filmové zábery Anny Frankovej, keď bola
náhodne nasnímaná kamerou počas svad-

by susedovej dcéry. Čo sa týka papierovej
makety, tú sme zakúpili v Amsterdame
v Múzeu Anny Frankovej. Znázorňuje dom,
v ktorom sa rodina Frankovcov ukrývala.
Slúži na lepšiu ilustráciu toho, aké stiesnené tie priestory boli a čo museli zažívať,“
doplnila Grečková.
Zaujímavosťou je, že lektorkami
výstavy sú samotné študentky obchodnej
akadémie. Dobrovoľníčky sa pripravovali
niekoľko týždňov pod odborným vedením
Nadácie Milana Šimečku. „Študentov sme
vyberali podľa záujmu. Väčšina lektoriek je
z prvého ročníka, čo nás veľmi prekvapilo.
Je to pre nich obrovská výzva. Nie je jednoduché odprednášať celú výstavu,“ uviedla
pedagogička Jana Andrisová. „Toto je na
tom úplne najlepšie. Bolo by jednoduché pustiť tu nejakú nahrávku a nechať ju
návštevníkov počúvať. Študentky sú veľmi
dobre pripravené a výborne sa vyjadrujú,“
dodala Albína Pániková, správkyňa židovského cintorína v Dolnom Kubíne.
Autorom medzinárodnej výstavy
je Múzeum Anny Frankovej v Amsterdame
a v každej krajine ju zastrešuje iná partnerská organizácia. Na Slovensku je to už od
roku 2005 Nadácia Milana Šimečku. Jedna
z najstarších neziskových organizácií na
Slovensku sa venuje predovšetkým vzdelávaniu, výchove k ľudským právam a budovaniu rozmanitej spoločnosti.
redakcia

ŠTUDENTOM PREDNÁŠAL GUVERNÉR NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA

—

Obchodnú akadémiu v Dolnom Kubíne
navštívil v stredu 13. februára guvernér
Národnej banky Slovenska Jozef Makúch.
Študentom končiacich ročníkov prednášal
o menovej politike.
Témou jeho prezentácie bolo postavenie Európskej centrálnej banky a Národnej banky Slovenska v menovej politike.
„Hlavným cieľom prednášky bolo pokúsiť
sa relatívne jednoducho prezentovať, čo
vlastne robí Európska centrálna banka
a Národná banka Slovenska s dôrazom na
menovú politiku a dohľad nad reguláciou
finančných trhov,“ povedal guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch. Zároveň tak vysvetlil študentom učivo, ktoré
je súčasťou ich maturitných otázok.
Na obchodnú akadémiu zavítal
vďaka jednej z učiteliek, ktorá píše zaujímavé publikácie. „Naša kolegyňa, pani
Majcherová, bola na Ekonomickej univer-

zite v Bratislave ocenená ako veľmi dobrá
učiteľka, no a slovo dalo slovo a pán guvernér sa ponúkol, že by nám prišiel urobiť prednášku,“ uviedla riaditeľka obchodnej akadémie Vilma Janotíková.
Po prezentácii nasledovala diskusia, v ktorej mu mohli maturanti klásť
otázky. Zaujímal ich dopad Brexitu na
euro, no pýtali sa ho aj na to, aké najvýznamnejšie osobnosti spoznal počas
svojej funkcie. Následne boli za to odmenení suvenírmi z Národnej banky Slovenska. Okrem prednášky so študentmi šéf
Národnej banky absolvoval aj stretnutie
s primátorom mesta.
Jozef Makúch pozná Dolný Kubín
dobre a v minulosti tu chodieval aj pravidelne. Najskôr na prázdniny s rodičmi,
a potom už aj so svojimi deťmi. „Strávili sme tu veľmi veľa pekných chvíľ, prešli
sme všetky okolité kopce a samozrejme aj
Choč. Ten sme pochodili toľkokrát, že po
www.dolnykubin.sk

Foto: redakcia

päťdesiatom výstupe som to už prestal rátať,“ s úsmevom dodal Jozef Makúch. Guvernér Národnej banky Slovenska v rámci
svojich aktivít často navštevuje stredné
a vysoké školy. Nevylúčil, že do júna, keď
končí vo svojej funkcii, ešte stihne odprednášať na niektorej v Dolnom Kubíne.
redakcia
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SĽUK VYSTÚPIL S PROGRAMOM KRAJINKA

TEPELNÉ ŽIARIČE
V DOME SMÚTKU
—

—

Domu smútku na Bysterci, ktorý bol
postavený začiatkom sedemdesiatych
rokov, chýba vykurovanie. Občania
to pociťujú hlavne počas jesenných
a zimných mesiacov, keď je v interiéri
veľká zima. Radnica sa preto do
domu smútku rozhodla nainštalovať
päť tepelných infražiaričov za takmer
1 700 eur. Tie by mali interiérovú
teplotu zvýšiť o niekoľko stupňov.
„Hľadali sme riešenie, ktoré by nám
pomohlo vyriešiť situáciu aspoň na
najbližšie obdobie, pokiaľ sa nám podarí
pripraviť finálnu verziu rekonštrukcie
celého domu smútku. Na bočné steny
sme preto nainštalovali päť kusov
vysokovýkonných infražiaričov. Mali
by zabezpečovať citeľne lepší komfort,
hlavne pri sedení v laviciach,“ vysvetlil
primátor Ján Prílepok. Výhodou žiaričov
je, že sa dajú neskôr použiť na inom
mieste. Finálny projekt rekonštrukcie
celého domu smútku na Bysterci je už
takmer hotový a radnica ho onedlho
predstaví na mestskom zastupiteľstve.
Ak ho poslanci schvália, realizovať by sa
mal na jar roku 2020 alebo 2021.
redakcia

Foto: Ján Prílepok

Foto: Ctibor Bachratý - SĽUK

Foto: Ctibor Bachratý - SĽUK

Pestrá koláž ľudovej hudby, piesní a tancov
v podaní SĽUK-u zavítala v utorok 5. marca
aj do Dolného Kubína. Slovenský ľudový umelecký kolektív predstavil svoj komorný hudobno-tanečný program s názvom Krajinka.
„Chceli sme vytvoriť niečo o našej krajinke
aj pre menšie divadlá a menšie časti Slovenska. Myšlienka bola veľmi jednoduchá,
dali sme to dokopy a myslím, že sa to podarilo,“ vysvetlil manažér SĽUK-u a účinkujúci v programe Ondrej Mlynárik. Touto
formou si chceli rozšíriť pole pôsobnosti
a vystupovať aj na miestach, kde je menšia
kapacita. „Krajinka je prierez Slovenskom
a jeho regiónmi, s týmto programom môžeme navštíviť aj tie najmenšie dedinky,“
povedal člen tanečného súboru SĽUK-u
Vladimír Frištik.
Predstavenie odráža bohatú rôznorodosť slovenského folklóru, s ktorou sa
dodnes stretávame na vidieku i v mestách
pri rôznych tradičných príležitostiach, ako
sú svadby, krstiny, rodinné oslavy alebo tanečné zábavy, folklórne festivaly a podobne. Obecenstvo ich 70-minútové vystúpenie ocenilo búrlivým potleskom. Umelci si
za svoj výkon od divákov niekoľkokrát vyslúžili standing ovation.

Foto: Ctibor Bachratý - SĽUK

V tomto roku oslávi Slovenský
ľudový umelecký kolektív 70. výročie od
svojho založenia. Byť súčasťou súboru
s tak dlhoročnou tradíciou je snom mnohých folklórnych spevákov a tanečníkov.
„Je to pocit naplnenia a splnený životný
sen. Byť v SĽUK-u je slasť, ale aj veľká zodpovednosť pri rozdávaní radosti tým, ktorí
tvrdo pracujú a my im máme spríjemniť ich
voľné chvíle,“ povedal Vladimír Frištik. „To
sa nedá opísať slovami. Keď niečo ľúbite,
robíte to naplno a robíte to radi,“ dodala
členka tanečného súboru SĽUK-u Dorota
Bystrianska.
redakcia

DREVO A KAMEŇ INŠPIRUJÚ

—

Viac ako tridsať kamenných a drevených
plastík od dvadsiatich ľudových umelcov
i dvadsiatku panelov s fotografiami zachytávajúcimi proces ich tvorby. To všetko môžu vzhliadnuť návštevníci ojedinelej výstavy nainštalovanej v priestoroch
Oravského kultúrneho strediska od 27. februára do 22. marca 2019.
Výstava je vyvrcholením medzinárodného
projektu Návraty k rezbárskej a kamenárskej tradícii realizovaného v spolupráci
s Regionálnym kultúrnym strediskom
v Bielsku-Bialej. Jeho cieľom bolo podpo-

riť a revitalizovať tradíciu rezbárskej a kamenárskej tvorby na slovensko-poľskom
pohraničí, tvorivo ju uchopiť a ucelene ju
prezentovať, propagovať a rozvíjať. Realizátori ho naplnili nielen pútavou putovnou výstavou, tromi plenérmi, ale i vydaním bedekra a dokumentárneho filmu,
ktoré prezentujú tradíciu a súčasnosť kamenárskej a rezbárskej tvorby na slovensko-poľskom pohraničí prostredníctvom
profilov umelcov, podujatí i expozícií.
Po úspešných rezbárskych a kamenárskych plenéroch, ktoré stredisko
v spolupráci s miestnymi partnermi od
www.infostudio.sk

mája do septembra 2018 realizovalo
v Oravskej Polhore, Babíne a Oravskom
Bielom Potoku, boli na sklonku uplynulého roka vzniknuté diela prezentované verejnosti v Galérii ľudového umenia v Bielsku-Bialej i v zuberskom skanzene.
Výstava je tematicky rozdelená
do troch celkov. Prvý tvoria postavy spoločného slovensko-poľského betlehemu,
druhý prezentuje človeka pri zábave po
práci a v tretej dominujú postavy svätých
a apoštolov stvárnené v kameni.
Miroslav Žabenský, Oravské kultúrne stredisko
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JEDINEČNÁ KNIHA O HISTÓRII ŽILINSKÉHO KRAJA

—

Nie je to tak dávno, čo sme si pripomínali
výročia osmičkových rokov, ktoré patria
medzi najdôležitejšie v histórii Slovenska.
Práve pri tejto príležitosti vyšla kniha Žilinský kraj na križovatkách dejín 1918 – 1968.
Jej autori skúmali toto turbulentné obdobie z minulosti nášho regiónu. Na knihe
sa podieľal široký kolektív autorov, medzi nimi Miloš Jesenský, Tomáš Adamčík,
Martin Turóci a Peter Huba. V Oravskej
knižnici Antona Habovštiaka ju predstavili
11. februára.
Aj keď je nabitá faktami, nie je
náročná na pochopenie. Dej je rozprávaný cez príhody obyvateľov a dopĺňajú ich
dobové fotografie. Kniha tiež obsahuje
prepisy najznámejších dolnokubínskych
historických prameňov. „Naším cieľom
bolo podať históriu prostredníctvom príbehov ľudí v našich regiónoch, aby boli
čitateľom blízke a aby pochopili, že sa jedná o životy ľudí, ktorí tu boli pred nami,“
vysvetlil spoluautor knihy M. Jesenský.

Publikácia je zaujímavá aj tým,
že je jediná svojho druhu na Slovensku.
V žiadnom inom samosprávnom kraji zatiaľ takto jednotlivé regióny nezmapovali.
„Chceli sme priniesť objektívny historický
pohľad o priebehu a dôsledkoch týchto
udalostí. Rovnako aj priniesť ponaučenie,
aby sa jednotlivé udalosti už nezopakovali,“ povedal spoluautor knihy M. Turóci.
Na formovaní našich dejín sa podieľalo aj mnoho rodákov z Oravy. Preto
kniha tiež obsahuje prepisy najznámejších dolnokubínskych historických prameňov. „Myslím si, že by sme si mali viac vážiť
ľudí, ktorí sa podieľali na celom dianí,“ povedal Peter Huba. Zároveň dodal, že ho
mrzí, že o niektorých ani nevieme a nepoznáme ich minulosť. Vydanie knihy zastrešilo Kysucké múzeum v Čadci s finančným
príspevkom Žilinského samosprávneho
kraja. Jej cena je 15 eur a zakúpiť si ju môžete v Oravskej knižnici A. Habovštiaka.
redakcia

VYHODNOTENIE ANKETY K MESIACU KNIHY

—

V minulom čísle sme pri príležitosti marca Mesiaca knihy zverejnili článok o tom, ako
čítanie kníh predlžuje život a zlepšuje jeho
kvalitu. V závere sme Vás vyzvali, aby ste
nám napísali o Vašom vzťahu ku knihám
a k čítaniu a sľúbili sme odmeniť tri najzaujímavejšie príspevky.
Ďakujeme všetkým, ktorí ste nám napísali.
V spolupráci s redakciou TV DK sme vybrali tri najkrajšie príspevky od čitateliek
Jaroslavy, Márie a Natálie, ktoré odmeníme hodnotnou knihou.
Pre Jaroslavu je čítanie formou
relaxu, odreagovania sa od čoraz väčšieho množstva každodenných starostí. Ako
moderná čitateľka už dva roky využíva
elektronickú čítačku kníh, ktorá jej ponúka
veľký výber titulov, ale zároveň ju ochudobňuje o šušťanie stránok pri ich obracaní. Navyše pri nej nevidí, koľko strán už
prečítala a koľko ich ešte zostáva do konca. Napriek tomu, že Jaroslava každý rok
prečíta veľké množstvo kníh, neodvážila
by sa radiť ostatným, čo majú čítať. Riadi
sa heslom, že tá správna kniha si Ťa vždy
nájde. A knihy od ktorých autorov si našli ju? Zaujali ju predovšetkým slovenskí
autori Dominik Dán a Juraj Červenák ako
pútaví rozprávači a naposledy japonská
autorka Marie Kondo s knihami Umenie
upratovať a Upratané!. V závere svojho

príspevku Jaroslava posmelila tých, ktorí
zatiaľ nečítajú, citátom: „Ak neradi čítate,
tak ste doposiaľ len nenašli tú správnu
knihu."

Máriu v našom článku trochu
sklamalo to, že čítanie časopisov život až
tak nepredlžuje. Najradšej totiž číta práve časopisy. Okrem toho patrí medzi ľudí,
ktorí si v prípade možnosti výberu medzi
knihou a jej filmovým spracovaním vyberú
radšej ľahšiu cestu, teda film. Vyhovuje jej,
že postavy z knihy sú už vo filme zobrazené, že si nemusí domýšľať a vymýšľať,
ako asi vyzerajú, ako sa správajú, ani čo
sa v ich živote deje. Sebakriticky pritom
priznáva, že sa tým ochudobňuje o zážitky z čítania. Z kníh, ktoré Mária prečítala,
ju najviac oslovil Malý princ od Antoine
de Saint-Exupéryho, ktorá za jej detských
čias patrila medzi povinnú literatúru. Myswww.dolnykubin.sk

lí si, že detský čitateľ ešte nedokáže náležite oceniť krásu a hĺbku tejto knihy. Preto
sa aj ona k nej v dospelosti viackrát vrátila
a vždy v nej niečo nové objavila. Kniha
podľa nej obsahuje veľa hodnotných myšlienok, z ktorých jej najobľúbenejšou je, že
„dobre vidíme len srdcom".
Natálka v príspevku opisuje svoj
vzťah ku knihám. Píše, že knihy zmenili jej
charakter. Zmena nastala približne v jej
12 rokoch, keď začala čítať zaľúbené dievčenské romány. Cítila sa pri nich vo svojej
fantázii ako námesačná, keď si predstavovala, čo bolo v knihe opísané. Vtedy začala byť sama sebou, začala sa mať rada
a považovať sa za takú, aká je. Začala si
vypisovať texty, ktoré sa jej páčili, často
písala celé hodiny. Dnes si píše už len
citáty alebo zaujímavosti. Číta historické
a dobrodružné romány, napríklad od Julesa Verneho. Od tých zaľúbených si musí
oddýchnuť, lebo má pocit, že ich už prečítala akosi veľa...
Tri príspevky, každý s úplne iným
pohľadom na čítanie kníh. A presne tak to
má byť, každý z nás je jedinečný, každý vyznáva iné hodnoty a má iné záľuby. Jedno
je však isté, dobrá kniha nás robí lepšími.
Preto ich čítajme. Nielenže budeme žiť
dlhšie, ale aj radostnejšie.
Vladimír Adamec, mesto Dolný Kubín

8

fašiangy

FAŠIANGOVÉ TRADÍCIE V MOKRADI A KŇAŽEJ NEUTÍCHAJÚ

—

Fašiangový sprievod v Mokradi

Foto: redakcia

V Mokradi vyšli fašiangovníci do ulíc v piatok 22. februára. Nevesta, policajt a ďalšie
vtipné masky chodili od domu k domu a vyzývali domácich do tanca. Obyvatelia si zvyky a tradície uctievajú a len málokto odolal
tancovačke na ulici. Fašiangovníkom sa odvďačili výslužkami v podobe vajíčok alebo
vína. „V minulosti sa ľudia zabávali viac, ale
aj teraz je to dobré. Obyvatelia sú radi, že
okolie na dedinách ich vníma a nezabúda
na nich,“ povedala členka Mestského výboru Mokraď. Zábava vyvrcholila na spoločnej veselici. Deti sa zas mohli vytancovať na
karnevale.

Ráno síce bolo trošku mrazivé,
ale ani to nás neodradilo, aby sme sa vydali do ulíc za účelom zachovania tradícií,
ale predovšetkým preto, aby naši obyvatelia pocítili trošku fašiangového rozptýlenia.
Aj tento rok, vďaka ochotným kňažanským
ženičkám, bol kôš naplnený šiškami kopcovito, masky oblečené a my sme sa mohli
vydať do ulíc.
Naše prvé kroky viedli do Jelšavy,
kde sme jej obyvateľov naozaj prekvapili.
Niektorí vybehli za nami od pílenia dreva,
gazdiná od sporáka, ba niektorí aj rovno
z postele. Potom sme brázdili ulice Kňažej
za spevu a zvuku harmoniky. Ľudia vďačne
zapĺňali náš kočík všakovakými dobrotami.
Nechýbali klobásky, slaninka a nezabudli
ani na fľaštičky. Šišky z košíka sa postupne
míňali a aj naša púť, ako začínala pri hasičiarni, tak tam aj končila.

Pochod masiek Kňažou
V sobotu 23. februára aj slniečko nasvedčovalo tomu, že to bude vydarený deň.
A tak sa aj stalo. V Kňažej sme ani tento
rok nezabudli, že k fašiangovej atmosfére
patrí aj tradičný pochod masiek, ktorý sa
stal v našej mestskej časti v posledných
rokoch súčasťou tohto obdobia. Pri tejto
akcii mestskému výboru, ako každý rok,
boli nápomocní zástupcovia DHZ, seniorov
a Červeného kríža.

Foto: Vlasta Batunová

Pri návrate do požiarnej zbrojnice
nás vítali tóny hudby, pri ktorej sa zabávali
zasa naši najmenší. Detský karneval organizovali animátori Erka, ktorí spoločenskú
miestnosť pekne vyzdobili, pre masky pripravili zaujímavé hry a nechýbalo aj niečo
pod zub. Tak sa mohli piráti, baletky, mačičky, mimoni, kovboji a ostatné masky

FAŠIANGY V MESTE A PRE SENIOROV
—
Aj tento rok centrom mesta prešiel fašiangový sprievod. V piatok 1. marca fašiangovníci v krojoch a kostýmoch prechádzali od
mestského kultúrneho strediska (MsKS) až
po Hviezdoslavovo námestie.

Zastavili sa aj v kancelárii primátora, kde
mu zahrali a zaspievali. Počas pochodu
okoloidúcich obveseľovali a ponúkali
im domáce šišky. „Fašiangy sú neoddeliteľnou súčasťou predveľkonočného
obdobia v každej dedine a aj v každom
meste. Výnimkou nie je ani Dolný Kubín,
v ktorom si veľmi ctíme tradície a radi
ich dodržiavame. Počas celého dňa sme

pripravovali fašiangové oslavy a vyrábali
dobroty,“ povedala riaditeľka MsKS Jana
Greššová. Folklórna skupina Rosička
rosa si pre všetkých pripravila zábavný
program. Basa sa pochovávala večer na
batôžkovej veselici, kde vystúpil Šinál
Band.
Bodkou za fašiangami v Dolnom
Kubíne bolo podujatie pre seniorov, ktoré sa konalo už po dvanástykrát. Plná
estrádna sála MsKS bola dôkazom toho,
že aj dôchodcovia sa vedia baviť. Ochotníci z denného centra si pripravili folklórne a fašiangové pásmo, ktorým zabavili
všetkých prítomných a do tanca hral
www.infostudio.sk

od výmyslu sveta dobre vyšantiť. Verím
tomu, že mnohým našim obyvateľom sme
spríjemnili fašiangovú sobotu, ktorá bola
predprípravou na zaužívanú kňažanskú
praženicu, na ktorú sme zároveň všetkých
pozývali.
Fašiangová veselica v Kňažej
Aj ďalšia sobota po pochode masiek v Kňažej bola veselá. Večer sa požiarna zbrojnica zaplnila dospelými, deťmi a aj tými najmenšími do posledného miesta. Všetkých
prilákala vôňa praženice a chuť sa zabaviť.
Na začiatku dostal každý niečo na uvítanie.
Deti sladké a dospelí zasa čosi tekuté. Veselica bola naozaj vydarená. Na začiatku
nabrali odvahu do tanca deti a na podiv
aj oteckovia. Medzitým si každý mohol pochutnať na praženici, ktorú pripravovala
naša pani kuchárka Ľudka. Okrem toho si
každý doniesol ešte čosi pod zub.
Šišky, domáce klobásky a najlepší domáci
chlieb kabáč od tety Terky.
Fašiangujúcich Kňažancov prepadli „piráti z Karibiku“, ktorí všetkých roztancovali a navodili výbornú atmosféru.
Postupne do polnoci ich vystriedali ešte
partie masiek, ktoré ku Kňažej neodmysliteľne patria. Tiež nechýbala tombola. Cien
bolo neúrekom. Každý výherca bol spokojný so svojím praktickým darčekom. Potešili zveráky, jarné venčeky, knihy, sviečky...
Azda najväčšiu radosť urobila veľká jahodová torta, pri ktorej venoval výherca Peťo
svojej manželke Evke sladký božtek. A ľudia sa zabávali pri dobrej hudbe ešte dlho,
predlho. Ktorí sa zúčastnili, neobanovali
a ktorí neprišli, môžu ľutovať.
redakcia a Vlasta Batunová, MsV Kňažia

Fresh Band. „Naši seniori sú veľmi aktívni, a preto radi chodia do spoločenstva.
Týmto podujatím odprevádzame zimu
a tešíme sa na zábavu,“ povedala vedúca
Denného centra v Dolnom Kubíne Marína Gruchaláková.
Fašiangy pre seniorov zorganizovalo mesto Dolný Kubín, denné centrá
a MsKS. Fašiangy predstavujú obdobie
od Troch kráľov až do polnoci pred Popolcovou stredou. Predchádzajú Veľkému pôstu, ktorý trvá 40 dní a končí sa až
Veľkým piatkom. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou.
redakcia
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9

SPOMIENKA NA JÁNA A MARTINU
—
Rok po smrti Jána Kuciaka a Martiny
Kušnírovej ľudia opäť vyšli do ulíc. V 36 mestách na Slovensku a aj vo svete sa konali
spomienky a zhromaždenia s názvom Za
slušné Slovensko. Výnimkou nebol ani Dolný
Kubín. Na Hviezdoslavovom námestí si vo
štvrtok 21. februára uctilo pamiatku Jána
a Martiny okolo 200 ľudí.

Foto: redakcia

Slová „Nezabudneme, pokračujeme“ boli
heslom spomienky na novinára a jeho
snúbenicu, ktorí boli minulý rok - 21. februára 2018 v ich vlastnom dome zastrelení. Zapálením sviečok im ľudia vzdali
úctu. Niektorí prišli s transparentmi a zároveň tak vyjadrili nespokojnosť s aktuálnym stavom krajiny. Túžia žiť v slušnom
Slovensku a žiadajú vyšetrenie vraždy

Jána a Martiny. Okrem Dolnokubínčanov
prišli na zhromaždenie aj ľudia zo širokého okolia. Úctu k pamiatke dvoch mladých
ľudí vyjadrili všetci prítomní minútou ticha.
„Je dôležité si to pripomínať a rovnako je
dôležité, aby hnutie, ktoré vzniklo, pokračovalo ďalej. Aby mocní mali stále spätnú
väzbu, že ľudia nezabudli a že im nedovolia robiť veci, ktoré by radi robili,“ povedal
organizátor spomienky Ondrej Bukna.
Na zhromaždení zazneli od rečníkov úryvky z blogov zavraždeného novinára, citovali aj slová jeho otca, Jozefa Kuciaka, ktorý tvrdí, že „čím je národ tichšie,
tým viac si tí hore dovoľujú.“ Organizátor
hovoril, že nemôžeme byť pasívni, mali by
sme urobiť všetko preto, aby na Slovensku zvíťazila slušnosť a demokracia.
Pri príležitosti výročia smrti Jána
a Martiny prišiel do Dolného Kubína diskutovať aj investigatívny novinár portálu
Aktuality.sk Marek Vagovič. V bare Alchýmia sa 15. februára konala debata,
na ktorej sa riešili otázky typu, ako je na
tom Slovensko rok po vražde novinára
a jeho snúbenice alebo aké politické kauzy
trápia našu spoločnosť. „Stále nepoznáme objednávateľa vraždy Jána a Martiny,
takže zostáva nám veriť, že v dohľadnom

Foto: redakcia

čase sa podarí obviniť ľudí, ktorí sú za to
zodpovední a že budú právoplatne odsúdení,“ povedal Marek Vagovič. Zároveň
dodal, že na začiatku neveril, že sa vraždu
podarí vyšetriť, ale od momentu, keď boli
zadržaní vykonávatelia, je už mierny optimista.
Investigatívny novinár na podujatí predstavil aj svoju najnovšiu knihu.
Po bestselleri zo zákulisia strany Smer
s názvom Vlastnou hlavou - Marek Vagovič spolu s kolektívom napísal knihu Umlčaní, ktorá prináša príbeh Jána a Martiny.
Po diskusii si ľudia mohli publikácie Mareka Vagoviča zakúpiť a nechať si ich od
autora priamo na mieste aj podpísať.
redakcia

AKUSTICKÝ ALBUM TROCHU INAK
—
Väčšina akusticky ladených albumov sa
nesie v duchu piesní, ktoré takmer všetci poznáme. Štvrtý album speváčky Simy
Martausovej, ktorý vyšiel v druhej polovici
januára pod názvom Len tak sa stíšim, má
síce prívlastok akustický, je však iný, než podobne koncipované albumy.

Piesne, ktoré toto vydarené dielko obsahuje, nenájdeme na žiadnom doterajšom
albume tejto speváčky. Album ponúka
desať piesní, plus dva bonusy. Každý, kto
si aspoň raz vypočul ktorýkoľvek z jej albumov, mi dá za pravdu, keď poviem, že
texty pesničiek majú hlbšiu výpovednú
hodnotu. Keď sa k tomu pridá jej večný
úsmev, vtip a ľahkosť, úspech je na mieste. Nenarážam len na počet vzhliadnutí jej
klipov, ale aj na atmosféru vždy vypredaných koncertov.
Samotný album otvára pieseň
Voda, ktorá hovorí o tom, že sa bez nej
existovať nedá. Medzi riadkami sa ukrýva
odkaz, že by sme si túto vzácnu tekutinu
mohli vážiť o niečo viac. V piesni Móda sa
vtipným spôsobom prenesieme do sveta
tzv. módnych polícií. Nie šaty, ale srdce

robí človeka, píše sa v závere textu tejto
piesne. Autorkou hudby a textov je už tradične samotná Sima. Malú výnimku tvorí
spoločná bonusová pieseň s Adamom
Ďuricom s názvom Holubička. Táto pieseň
bola použitá v rozprávke Vianočné želanie. Už len dodám, že autorom hudby je
Adam Ďurica. Do tzv. symphony podoby
ju pretvoril Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.
Piesni Modlitba dodal symfonický rozmer pod vedením Adriana Kokoša
zas Dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu. Táto skladba je zároveň
druhým bonusom albumu Len tak sa stíšim. Za jednu z top skladieb albumu možno označiť pieseň Leonardo.
Speváčka sa pravdepodobne
rozhodla vzdať poctu slávnemu maliarovi
spôsobom súčasnej doby. „Album obsahuje prevažne akustické piesne, ktoré sú
zhudobnením môjho prežívania, môjho
života, vzťahov, ale aj rozhovorov s Bohom,“ zhodnotila Sima. Toto jej hodnotenie azda najlepšie vystihujú piesne Baránok a Čaro obyčajných vecí.
Album prináša aj slušný počet
www.dolnykubin.sk

klipov k jednotlivým piesňam na jej youtubovom kanáli. Za všetky spomeniem
klip k piesni Nenahraditeľná. Táto pieseň
sa v bežnej singlovej verzii nachádza na
prvom albume zoskupenia For You s názvom Seasons. Sima Martausová nie je
len textárkou, ale aj producentkou svojho
najnovšieho albumu. Taktiež jej patrí aj
cena Zväzu autorov a interpretov za rok
2018 v kategórii Speváčka roka.
Boris Hrudál, autor je hudobným recenzentom
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SPOZNALI SME NAJLEPŠÍCH ŠPORTOVCOV MESTA ZA ROK 2018

—

Mesto Dolný Kubín aj v tomto roku ocenilo
najlepších športovcov a športové kolektívy za
rok 2018. Slávnostné vyhlásenie sa uskutočnilo v utorok 19. februára 2019 v priestoroch
mestského kultúrneho strediska za prítomnosti športovcov, vedenia mesta, poslancov
a širokej verejnosti.

Foto: redakcia

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. O ocenených rozhodovala
jedenásťčlenná porota zložená z aktívnych
a bývalých športovcov a poslancov mestského zastupiteľstva. Na základe nominácií a dosiahnutých úspechov v minulom
roku sa nakoniec porota rozhodla oceniť
22 športovcov a päticu športových klubov. „Všetkým oceneným chcem zo srdca
pogratulovať a zaželať im veľa zdravia, trpezlivosti a úspechov pri zdolávaní svojich
cieľov. Myslím si, že je našou povinnosťou,
aby sme počas sezóny ocenili tých najlepších športovcov za uplynulý rok. Poďakovali im za to, čo robia pre toto mesto a tiež,
že mu robia dobré meno doma i vo svete.
Vážime si ich prácu a tiež, že aj vďaka ich
vytrvalosti to napriek mnohým prekážkam
nevzdávajú a bojujú do konca,“ povedal po
vyhlásení výsledkov zástupca primátora
mesta Matúš Lakoštík.

Foto: redakcia

Najúspešnejším
športovcom
mesta sa za rok 2018 stala po tretíkrát
vodnoslalomárka Soňa Stanovská z ŠKP
Dolný Kubín. Vo svojom juniorskom veku
ukazuje obrovský talent, stala sa stálou súčasťou slovenskej reprezentácie a okrem

toho je aj členkou Olympijského A-teamu
pre Tokyo 2020. Počas uplynulej sezóny
sa jej podarilo získať prvé miesto v pretekoch Svetového pohára v kategórii seniorov v disciplíne C2 mix, druhé miesto na
majstrovstvách sveta juniorov v kategórii
C1 ženy do 23 rokov a tretie miesto na
majstrovstvách sveta juniorov v kategórii
K1 ženy do 23 rokov. V uplynulom roku vybojovala bronzovú medailu na pretekoch
4. kola Svetového pohára v slovinskom
Tacene, striebornú medailu na ME juniorov a pretekárov do 23 rokov v Čunove,
striebornú medailu v disciplíne K1 vo svojej vekovej kategórii na MS v talianskej Ivrei
a následne pridala aj bronzovú medailu
v disciplíne C1. Minulý rok ju slovenská kanoistika ocenila titulom Najlepšia kanoistka roka 2018. „Ďakujem Vám za ocenenie
najúspešnejší športovec roka, ktoré sa mi
podarilo získať už po tretíkrát. Naozaj ma
to veľmi teší, pretože mesto Dolný Kubín je
mesto, v ktorom som sa narodila a v ktorom aj žijem. Ostatným športovcom by
som chcela popriať, aby nadviazali na tieto
výsledky a ďalej ich už len zlepšovali. Touto
formou by som sa chcela poďakovať všetkým ľuďom, ktorí mi doteraz fandili a dúfam, že aj naďalej budú,“ odznelo z videa,
ktoré Soňa poslala kvôli športovým povinnostiam.

Foto: redakcia

V kategórii najúspešnejší športový kolektív bodoval Vzpieračský oddiel
ELKOP WLC Dolný Kubín, ktorému sa podarilo počas uplynulého roka získať prvé
miesto v extralige mužov a obhájiť tak po
ôsmykrát titul majstra Slovenska z predchádzajúcich rokov. Družstvo ŠK Elkop
B taktiež obsadilo štvrté miesto v druhej
lige a ženy obsadili v ich lige ôsme miesto.
„Je to také zadosťučinenie za prácu, ktorú
sme vykonali minulý rok a sme radi, že nás
mesto takto ocenilo. Každý rok je to ťažšie
a ťažšie vyhrať slovenskú extraligu, keďže
súperi sú na nás nachystaní. Sme veľmi
radi, že sme mohli obhájiť už po 8-krát titul
majstra Slovenska v družstvách. Dúfam, že
sa nám bude aj naďalej takto dariť,“ vyjadril
svoje pocity Tomáš Chovanec zo Vzpieračského oddielu ELKOP WLC Dolný Kubín.
www.infostudio.sk

Foto: redakcia

V kategórii telesne postihnutí
športovci sa úspešným športovcom mesta stal lyžiar Marek Kubačka. Naposledy
spolu s navádzačkou Máriou Zaťovičovou vyhrali zlaté medaily v Kranjskej Gore
v obrovskom slalome, ktorý bol otváracou
disciplínou MS 2019. Taktiež bol účastníkom minuloročných XII. zimných paralympijských hier v kórejskom Pjongčangu. „Pozdravujem všetkých z Európskeho pohára
z chorvátskeho Záhrebu, kde sa momentálne nachádzame na pretekoch. Chcem
sa aj takouto formou poďakovať za nomináciu v rámci vyhlasovania najúspešnejších športovcov. Som veľmi rád, že môžem
reprezentovať Slovensko a aj také pekné
a športovo ladené mesto, ako je Dolný Kubín. Vážim si toto ocenenie, ktoré bude pre
mňa určite motiváciou do ďalšej práce,“
dodal na záver Kubačka.
Úspešnými športovcami mesta
bez určenia poradia sa stali Peter Tatarka, Jakub Stanovský, Martin Sagan, Zuzana
Dudášová, Monika Chovanová, Miroslav
Janíček, Nikola Ganobčíková a Juraj Laštík.
V kategórii do 15 rokov si ceny odniesli
Nina Hodoňová, Lea Juráková, Frederika
Stuchlá, Filip Lizák, Martina Mesárošová
a Rebeka Majdová.
Ocenenie úspešní veteráni si
odniesli Peter Sládek, Jaroslav Lupák, Ján
Mičík, Peter Janíček, Eduard Grácik a Jozef
Machaj. Za dlhoročnú a obetavú prácu pre
rozvoj športu v meste Dolný Kubín si z rúk
zástupcu primátora mesta prevzali ocenenie Jozef Hunčaga a František Rolík. O kultúrny program sa postarali žiaci ZUŠ Ivana
Ballu v Dolnom Kubíne.

Foto: redakcia
Martin Buzna, mesto Dolný Kubín
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FUTBALOVÝ TURNAJ CHAMPIONS CUP

—

Foto: MFK DK

Futbalisti tímov prípraviek U10 zo Slovenska
a Poľska si v sobotu 2. marca zmerali sily na
turnaji Champions Cup, ktorý sa v Dolnom
Kubíne konal už po štvrtýkrát. Na turnaji si
zahrali dve družstvá tímu MFK Dolný Kubín
– bieli a modrí.
Ich súpermi boli tímy Akadémia Juventus
Žilina, MFK Dukla Banská Bystrica, MŠK
Považská Bystrica, MFK Kežmarok a dve
poľské družstvá AMP Tiki Taka Žywiec
a UKS Lisek Milówka. Na rozdiel od predchádzajúcich turnajov, tento sa odohral
iným systémom. Organizátorov inšpirovali
podobné súťaže z Poľska. „Rozhodli sme

sa pre herný štýl – Liga majstrov a Liga
Európy, aby sme do hry zapojili všetkých
našich chlapcov,“ povedal organizátor turnaja Peter Butkaj. Hráči najskôr odohrali
13-minútové zápasy v dvoch skupinách.
Prví a druhí v poradí zo skupiny postúpili
do Ligy majstrov, tretí a štvrtí do Ligy Európy. V ďalších zápasoch sa rozhodlo o víťazoch oboch líg.
Hráči MFK Dukla Banská Bystrica
vyhrali v Lige majstrov a odniesli si zlaté
medaily. V Lige Európy zvíťazil poľský UKS
Lisek Milówka. Kvalitný výkon podali aj
chlapci z dolnokubínskeho tímu bielych.
Na turnaji obsadili druhé miesto. Okrem

víťazných družstiev sa oceňovali aj individuálne výkony hráčov. Futbalisti z MFK
Dolný Kubín si odniesli hneď niekoľko
cien. Najlepším strelcom turnaja sa stal
Adam Paluga, ktorý dal 7 gólov. Cenu fair
play dostal Martin Mačuha a cenu Brankárskej školy získal domáci brankár Marek Belko. Najlepším brankárom turnaja
sa stali brankár Matej Čižmár z mužstva
MŠK Považská Bystrica a Patrik Sokol
z MFK Dukla Banská Bystrica. Špeciálne
ceny Dušana Galisa si odniesli dvaja hráči
z tímu MFK Dolný Kubín a MŠK Považská
Bystrica.
Turnaj si pochvaľovali domáci,
ale aj tímy z iných miest. „Ja si myslím, že
tento turnaj patrí medzi špičkové halové
turnaje, pretože sú tu kvalitné mužstvá
a aj organizácia je na patričnej úrovni,“
skonštatoval tréner U10 MFK Dolný Kubín Ľudovít Kudry. „My do Dolného Kubína prichádzame už piaty rok. Cestujeme
sem veľmi radi a vždy sa sem radi vraciame, pretože sa nám veľmi páči atmosféra,
aká tu je a aj ľudia, ktorí organizujú tento
turnaj,“ povedal tréner U10 UKS Lisek Milówka Szymon Weglarz.
Turnaj zorganizovali rodičia hráčov s podporou mesta D. Kubín a miestnych firiem, vďaka ktorým sa futbal prípraviek zviditeľňuje.
redakcia
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