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Na Hviezdoslavovom námestí sa
22. a 23. septembra uskutočnil
36. Kubínsky jarmok a Dni mesta. Pre obyvateľov a návštevníkov mesta bol pripravený
bohatý program. Okrem hudobných kapiel
sa predstavili remeselníci i školy.
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Dolnokubínčania môžu od 7. septembra na vlastné oči obdivovať
diela svetoznámeho umelca Andyho Warhola. Získať kolekciu jeho diel sa Oravská galéria usilovala už niekoľko rokov. Prednosť ale
dostávali iné európske metropoly.
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Kubínsku hoľu v sobotu 9. septembra zaplavili tisícky Sparťanov. Nešlo však o nájazd antických bojovníkov, ale
svoje sily si prišli zmerať športovci a nadšenci
na populárnej celosvetovej výkonnostnej súťaži Spartan Race.

DOMINANTA BREZOVCA OSLÁVILA 20 ROKOV

—

Foto: Ján Grega

V stredu 13. septembra uplynulo presne
20 rokov od posvätenia Kostola povýšenia
Svätého kríža na sídlisku Brezovec spišským
diecéznym biskupom Františkom Tondrom.
Brezovčania si toto významné výročie pripomenuli slávnostnou bohoslužbou a krátkou
spomienkou s kultúrnym programom.
„Nikto nečakal, čo stavba kostola vyvo-

lá na tomto sídlisku. Keď čítame historia
domus, stretávame sa s nezáujmom ľudí
o stavbu tohto kostola, hlave zo sídliska.
Mnohí sa pýtali, pre koho bude slúžiť.
Kostol sa napriek tomu postavil, posvätil,
otvoril a začal svoju činnosť. Dnes vidíme,
že je naozaj veľmi frekventovaný. Stal sa
duchovným centrom nielen sídliska, ale aj
celého mesta a okolia. Do kostola pricháwww.dolnykubin.sk

dza veľké množstvo ľudí, čo svedčí o tom,
že viera v tomto meste je naozaj živá,“ vysvetľuje Ľubomír Pekarčík, dekan dolnokubínskej rímskokatolíckej farnosti.
Bezprostredný podnet na výstavbu kostola dal Mons. Alfonz Letanovský, bývalý
správca farnosti a okresný dekan.
pokračovanie na 2. strane »
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história

Foto: Ján Grega

Základný kameň posvätil Svätý Otec Ján
Pavol II. v roku 1990 v Bratislave. Samotná výstavba začala v júni 1992 a trvala päť
rokov. K jej realizácii došlo vďaka výdatnej
finančnej a pracovnej podpore dolnokubínskych a oravských veriacich. Tí dobrovoľníckymi brigádami zvládli väčšinu prác
a odpracovali dokopy 320 000 hodín.
Vedúcim stavby bol Ján Grega. „Prvá myšlienka bola už v roku 1989, keď nastalo
uvoľnenie a chýbali kostoly. Aj v Dolnom
Kubíne sme chceli postaviť nový kostol.
Dlho sa rozhodovalo o veľkosti a mieste,“
spomína Andrej Furinda. „Najhoršie to
bolo so základmi kostola, lebo v tom čase
sa robilo aj cez zimu. Keď sa už vytiahli
základy, bolo ho vidno zo všetkých strán
a pridalo sa viac ľudí. Ako rástla stavba,
rástla aj zanietenosť a chuť ľudí pomôcť,“
objasňuje Eugen Bakaľa. „Vo všetkom
sme spolupracovali s pánom Gregom. Vytvorili sme oltár, ambón, preklady, trojuholníky. To bola moja práca. Nechal som
tu svoju dušu,“ spomína Ladislav Mudrl.

„Chodil som hlavne betónovať a potom
aj ku dláždeniu. Boli sme dobrá partia,“
rozpráva Štefan Válek. „Každý druhý deň
som bol tu. Kostol sa chvalabohu postavil
a teraz aj tí, čo ho nepotrebovali, sú radi,
lebo ich deti majú kde chodiť. Stavalo sa
to predovšetkým pre naše deti,“ dodáva
Albín Brienik.
Kostol povýšenia Svätého kríža sa počas dvadsiatich rokov stal dominantou
a duchovným, kultúrnym i spoločenským
centrom Brezovca. Zmenil sídlisko i jeho
obyvateľov. „Kedysi v tomto meste boli len
štyri sväté omše. Dnes máme desať nedeľných svätých omší a sú plné. To je tiež
znakom toho, že sa otvorili brány a možnosti pre ľudí na to, že vyhľadávajú Boha,
že ho potrebujú, že si nevedia bez neho
predstaviť život. Kostol na Brezovci naozaj
mnohým priniesol pokoj do rodín a pestrosť v ich osobnom, kultúrnom i duchovnom živote,“ teší sa Ľubomír Pekarčík.
„Veľká vďačnosť Bohu, že nám doprial tak
blízko chodiť do kostola. Bolo to potrebné

a je to krása. Máme kde ísť a načerpať duchovnú silu, stíšiť sa,“ pochvaľujú si veriaci.
V rámci osláv 20. výročia vysviacky kostola
bola pripravená aj výstava historických fotografií zo súkromnej zbierky Jána Gregu
a fotografa Leonarda Marka. Aktuálnymi
fotografiami kostola prispel Kamil Škvarka. Podujatie pripravila dolnokubínska
rímskokatolícka farnosť v spolupráci s dobrovoľníkmi z Brezovca.

redakcia
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Foto: Kamil Škvarka
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LÁKADLOM KUBÍNSKEHO JARMOKU BOL POLEMIC A OHŇOSTROJ

—

Na Hviezdoslavovom námestí v Dolnom
Kubíne sa 22. a 23. septembra uskutočnil 36. Kubínsky jarmok a Dni mesta. Pre
obyvateľov a návštevníkov mesta bol počas
dvojdňového podujatia pripravený bohatý
program. Okrem hudobných kapiel sa predstavili remeselníci i školy.
Na Dni mesta boli pozvaní už tradične aj
hostia z partnerských miest. Delegácie so
sebou priniesli aj vodu pre našu lipu sútokov sveta, a to z Čiech, Poľska, Ukrajiny
a Chorvátska. Slávnostné otvorenie jarmoku sa nieslo v réžii hostí, po ktorom už
splynuli s davom a spolu s Kubínčanmi si
vychutnali jarmočnú atmosféru. „V rámci
tohto ročníka bol pre všetkých pripravený
bohatý program. Naším cieľom ho bolo
pripraviť tak, aby sme ulahodili všetkým
vekovým skupinám. Kubínčanov bavila
skupina Gipsy Kings Revival, ktorá do nášho mesta prinesla ohnivé flamenco rytmy,
ale aj známa hudobná skupina Družina či
obľúbený Polemic. Perličkou tohtoročných
Dní mesta bol jarmočný ohňostroj,“ povedala Andrea Barienčíková z Mestského kultúrneho strediska.
Na Kubínskom jarmoku si ako zvyčajne prišli na svoje aj milovníci koní pod kapotou.
Pred Gymnáziom P. O. Hviezdoslava bol
vyhradený priestor už 23. Jesennému autosalónu, na ktorom nechýbali ani elektromobily. Neodmysliteľnou súčasťou jarmoku sú však bezpochyby remeslá, ktoré tu
nikdy nemôžu chýbať a bývajú najväčším
lákadlom. Kubínčania mohli aj tento rok
obdivovať precízne výrobky remeselníkov
z celého Slovenska. So svojimi výrobkami
sa prišiel popýšiť aj Vincent Žúbor, remeselník z Dolného Kubína. „Som vášnivý
rezbár a začal som vyrezávať už pred viac
ako 30 rokmi. Maľujem aj na lopáriky a po
novom skúšam vyrábať aj drevené kvety
z liesky. Touto prácou si tak vypĺňam voľný čas a zároveň ňou rozdávam aj radosť.
Teraz som napríklad viac výrobkov venoval,
ako predal,“ uviedol Vincent Žúbor. Medzi
remeselníkmi prezentoval svoju tvorbu aj
Vladimír Grieš, ktorý prišiel z Liptovského
Mikuláša. „Vyrábam ľudové hudobné nástroje z dreva ako napríklad fujary, fujarky,
píšťalky šesťdierkové a píšťalky koncovky.
Je to pre mňa v prvom rade veľký relax.
Človeka to musí baviť, pokiaľ sa chce venovať takejto práci,“ dodal Vladimír Grieš. „Na
tohtoročný jarmok prišlo 35 remeselníkov
a celkovo je tu viac ako 120 stánkov,“ objasnila Barienčíková. Každý jarmok je špecifický aj vôňou jedál rôzneho druhu. Nechýbal
trdelník, cukrová vata, kukurica, cigánska
pečienka či klobáska. Deti sa mohli do sýtosti vyšantiť na neďalekých kolotočoch.
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Pestrý program pokračoval aj v sobotu, keď
si Dolnokubínčania vychutnali ľudovú hudbu v podaní Speváckej folklórnej skupiny
Orava, Folklórnej skupiny Hľuza, Ľudovej
hudby Ondreja Chovana či Folklórneho súboru Rosička Rosa. Sobotňajší jarmok dotvoril aj koncert kapely James Evans & band.
Tým najmenším nesporne ulahodilo vystúwww.dolnykubin.sk

penie Smejka a Tanculienky. „Prvá časť
bola tradičná – folklórna, tá druhá výnimočná – patrila výnimočným. Teda deťom
a rodine ako takej. Snažili sme sa pripraviť
pestré aktivity s atrakciami pre deti,“ dodala na záver Barienčíková.
redakcia
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ANDY WARHOL V ORAVSKEJ GALÉRII

—

Dolnokubínčania môžu od 7. septembra na
vlastné oči obdivovať diela svetoznámeho
umelca Andyho Warhola. Získať kolekciu
jeho diel sa Oravská galéria usilovala už
niekoľko rokov. Prednosť ale dostávali iné
európske metropoly. Teraz však nadišiel veľký okamih, keď jeho diela našli na určitý čas
svoje miesto aj v Dolnom Kubíne.
Expozícia spočíva vo vizualizácii myšlienky
a témy o pôvode Andyho Warhola, kľúčovej postavy amerického pop-artu a jedného z najvplyvnejších umelcov 20. storočia.
Výstava v Oravskej galérii návštevníkom
ponúka výnimočnú príležitosť zoznámiť sa
s jeho tvorbou, a to výberom diel zo zbierok Múzea moderného umenia Andyho
Warhola v Medzilaborciach, súkromného
majetku a tiež prostredníctvom fotografií,
filmových dokumentov a artefaktov, vzťahujúcich sa k jeho životu, rodine a prostrediu, z ktorého pochádzal.
Hlavným cieľom výstavy je predstaviť rozporuplnú osobnosť umelca na pozadí
prostredia a tradičného života karpatských Rusínov, ku ktorým patrila Warholova rodina. Chudoba, ťažké životné podmienky a smrť otca, ktoré postihli rodinu
po vysťahovaní do USA, prispeli k formovaniu jeho pocitu outsidera a k hľadaniu
sebarealizácie v umeleckej tvorbe.
Výstavu tvoria tri podtémy. Úvodná zachy-

táva pôvod Andyho rodičov Júlie a Andreja
Varcholovcov, ktorí pochádzali z dedinky
Miková neďaleko Medzilaboriec. Nájdete
tu artefakty súvisiace s matkou a Andyho
súkromným životom, fotografie mikovského cintorína od Ruda Prekopa a atmosféru dotvára krátke video zo súčasnej
podoby Mikovej. Obdobie tvorby Andyho
Warhola pred popartom je prezentované kolorovaným portfóliom, tvorí jedno
z dôležitých období. Je v ňom najciteľnejší
vplyv výtvarného prejavu matky umelca.
Ide o diela so sakrálnou tematikou. Na
spomínanú expozíciu nadväzuje ďalšia,
a to „V Andyho FACTORY“, kde nájdete autentické fotografie Billyho Namea a videodokument zo „Silver Factory“. Tretím veľkým tematickým okruhom je prezentácia
portrétov významných osobností umenia,
kultúry, histórie, politiky i športu.
Výnimočnú expozíciu Známy i neznámy
Andy Warhol - človek odnikadiaľ by si rozhodne nemal nechať ujsť žiadny milovník
umenia. Takúto vzácnosť si v Dolnom
Kubíne môžete vychutnať len do 19. novembra. Zaujímavosťou je aj fakt, že na
svete sú len dve miesta, kde sú múzeá
venované priamo tvorbe tohto svetového
autora popartu. Jedno sa nachádza v jeho
rodnom Pittsburghu a druhé v Medzilaborciach.
Súčasne s výstavou, na ktorej nájdete die-

Foto: redakcia

la Andy Warhola, bola slávnostne sprístupnená aj nová expozícia v Malej výstavnej sieni. Tu svoje fotografie prezentuje
Anton Divácký pod spoločným názvom
Čriepky hmoty (...času...) v záblesku svetla.
Expozícia návštevníkovi približuje autorov pohľad na architektúru, urbanizmus
a prostredie jeho milovaných miest, ako
je Praha, Bratislava, Palermo či New York.
Vernisáž výstavy Antona Diváckeho bola
špeciálna aj tým, že na nej bola slávnostne
uvedená do života jeho básnická zbierka
Uvolněný s podtitulom Ticho a tma, svetlo
a hluk.
redakcia

NOVÁ KNIHA PETRA HUBU

—

Dolnokubínsky spisovateľ Peter Huba píše
jednu knihu za druhou. Vo svojej tvorbe sa
venuje rôznym témam. Najviac ho však očarila minulosť.

Práve histórii sa venuje aj vo svojej najnovšej publikácii, ktorá nesie názov Architekt
svitajúcich časov – Blažej Félix Bulla. Ako už
samotný názov napovedá, približuje v nej
významného slovenského architekta, dramatika a hudobného skladateľa v jednej
osobe. Blažej Félix Bulla výrazne zasiahol
do vizuálnej podoby niekoľkých slovenských miest, nevynímajúc práve Dolný
Kubín. Do nášho mesta priniesol nové
architektonické prvky, ktoré sú viditeľné
dodnes. „Blažej Félix Bulla vryl veľkú pečať
do stavebného vývoja Dolného Kubína.
Mnoho ľudí nevie, kto projektoval väčšinu
tunajších stavieb. Jeho ruky sa podpísali
na budove mestského úradu, Gymnázia
P. O. Hviezdoslava, evanjelického kostola,
na Župnom dome, Zmeškalovom dome
hudby, ale i na stavbe katolíckeho kostola.
Projektoval aj 17 rodinných domov.
Niektoré v súčasnosti už neexistujú, no
doteraz sa zachovali projekty,“ povedal
spisovateľ Peter Huba.
Kým kniha nabrala finálnu podobu, prewww.infostudio.sk

šli dva roky intenzívnej bádateľskej práce
samotného autora publikácie. Cez ruky
mu prešli tisícky dokumentov a navštívil
rôzne archívy po celom Slovensku. Jeho
kroky viedli aj do mnohých stavieb, ktoré Blažej Félix Bulla projektoval. Výsledok
však bezpochyby stojí za to a čitateľom
prinesie mnoho zaujímavých informácií.
Historik Peter Huba v bohato ilustrovanej
monografii o Blažejovi Félixovi Bullovi vytvoril celkový obraz o živote a diele tejto
významnej osobnosti našich národných
dejín.
Slávnostné uvedenie knihy do života sa
konalo v pondelok 25. septembra v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka. Prišli
významní hostia ako Miroslava Ševčíková
Šumská, riaditeľka odboru kultúry Žilinského samosprávneho kraja, či zástupcovia Matice slovenskej. Kniha Architekt
svitajúcich časov - Blažej Félix Bulla bola
pokrstená lipovým konárikom.
redakcia
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K VÝROČIU NÁŠHO RODÁKA

—

Najväčší kultúrny rozmach zaznamenalo
mesto Dolný Kubín v 19. storočí. Napriek
tomu, že ležalo odlúčené na periférii Uhorska
a život tu sťažovali aj klimatické podmienky,
narodilo sa tu alebo pôsobilo v tom čase viacero osobností, ktorých význam ďaleko presahoval hranice mesta či Oravy.
Takými boli napríklad pedagóg a knihovník Leopold Bruck, básnik Pavol Országh
Hviezdoslav, národný buditeľ Janko Matúška, publicista a národovec Samuel
Novák, národný buditeľ Ctiboh Zoch, či
jazykovedec, pedagóg a vydavateľ Andrej
Radlinský. A práve od narodenia posledne
menovaného, Andreja Ľudovíta Radlinského, uplynulo v júli tohto roku presne
dvesto rokov. Je ťažké čo i len vymenovať
všetky Radlinského aktivity. Ako píše Pavol
Parenička v zborníku Rodom a srdcom
z Oravy, Andrej Radlinský sa vyše štyridsať
rokov angažoval v slovenskom národnom
hnutí ako politik, organizačný, kultúrny,

školský a osvetový pracovník, štátny úradník, redaktor, novinár a publicista, v oblasti
vedy ako jazykovedec, pedagóg a teológ,
v náboženskom a duchovnom živote ako
spisovateľ, vydavateľ, redaktor, novinár,
publicista a prekladateľ.
V období kodifikácie spisovnej slovenčiny
vypracoval vlastný návrh gramatiky, ktorá
mala spájať bernolákovčinu, štúrovčinu
a češtinu. V roku 1849 sa angažoval v Slovenskom povstaní, keď organizoval nábor
dobrovoľníkov do Slovenského dobrovoľníckeho zboru. Bol členom delegácie, ktorá odovzdala cisárovi Františkovi Jozefovi I.
v Olomouci politické žiadosti slovenského
národa. Redigoval Slovenské noviny, vydával a korigoval Katolícke noviny, ktoré
neskôr premenoval na Cyrill a Method, bol
redaktorom časopisu Vojtech. Podporil
Memorandum národa slovenského, spoluzakladal Maticu slovenskú v Martine, bol
členom stáleho výboru pre založenie slovenského katolíckeho gymnázia v Kláštore

pod Znievom. Aj jeho zásluhou sa konštituoval Spolok sv. Vojtecha so sídlom v Trnave, ktorého bol čelným predstaviteľom.
Napísal a vydal 40 kníh, väčšinou náboženských, v šiestich jazykoch. Medzi jeho
najvýznamnejšie diela patria štyri zväzky
Pokladov kazateľského rečníctva, encyklopédia Náboženské výlevy srdca katolíckeho kresťana, ale aj učebnica Školník,
ktorou sa snažil pozdvihnúť vzdelanostnú
úroveň Slovákov. Výročie narodenia Andreja Radlinského má presah aj do súčasnosti. Je totiž dôvodom na zamyslenie sa
nad tým, koho názory a myšlienky zdieľame. Či sú to ľudia, ktorí sa snažia posúvať
vývoj spoločnosti dopredu, venujú tomu
veľa námahy, času a často i odriekania alebo „odborníci na všetko“, ktorých cieľom je
hlavne osobný prospech. Andrej Radlinský
určite patril do prvej skupiny, preto mu
patrí naša úcta.
Vladimír Adamec, Mesto Dolný Kubín

ÚSPECHY HUSLISTOV ZUŠ I. BALLU

—

Foto: ZUŠ I. Ballu

Huslisti zo ZUŠ I. Ballu zavŕšili 17. júna 2017
sériu úspešných súťažných vystúpení v tomto
školskom roku. Posledným bolo Divertimento
musicale – 28. ročník celoštátnej súťaže neprofesionálnej inštrumentálnej hudby. Konalo sa
v Rimavskej Sobote.
Husľový súbor (12 členov) patril medzi
17 telies a takmer 300 talentovaných inštrumentalistov, ktorí súťažili v 6 kategóriách
a previedli nás širokým repertoárom klasickej hudby od renesančných skladateľov až
po súčasných. Výkon huslistov bol skvelý,
stali sa laureátmi súťaže spolu so známym
vysokoškolským súborom Technik z Brati-

slavy. Bola im tiež udelená cena Slovenského hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského skladateľa.
Zaujímavé bolo tiež súťažné podujatie „Rajecká hudobná jar“. Zúčastňujú sa jej hráči
rôznych nástrojov, speváci, komorné zoskupenia. Jedinou podmienkou je hrať skladby
slovenských skladateľov. ZUŠ I. Ballu reprezentovalo husľové kvarteto (do 10 rokov),
ktoré získalo cenu mesta Rajec, huslistka
Anežka Kurajdová bola laureátkou 4. kategórie a husľový súbor sa stal laureátom
5. kategórie a tiež absolútnym laureátom
celej súťaže. Benefitom súťaže je, že laureátom napíšu skladatelia skladbu, ktorú prewww.dolnykubin.sk

miérujú víťazi o rok neskôr v Bratislave a vo
Viedni.
Kremnica – husľová súťaž Rudolfa Országa.
Pre účinkujúcich a ich pedagógov je zaujímavá tým, že hneď po odohraní členovia
poroty, predsedom ktorej je prof. Michalica,
hodnotia výkon žiaka.
Schneiderova Trnava – 17. ročník – súťaž
v sólovej a komornej hre. Je to celoslovenská súťaž. Každoročne sa jej zúčastňuje
najväčší počet súťažiacich. Štyri poroty hodnotia výkony hráčov. V najmladšej kategórií
(do 9 rokov) sme mali laureátku Evičku Žmijákovú a v kategórii komornej hry laureáta
– husľové kvarteto (do 20 rokov).
Zúčastnili sme sa tiež „najmladšej“ regionálnej súťaže v Námestove (sólová husľová
hra – 4. ročník). Je chvályhodné, že je snaha
pedagógov z hornej Oravy konfrontovať výsledky svojej práce s výsledkami ostatných
kolegov z Oravy.
Potočárova Čadca – súťaž súborov a komorných zoskupení – sympatické podujatie,
ktorého špecifikom je spoločné muzicírovanie. Garantom je predseda poroty - skúsený
dirigent Košického divadla – Karol Kevický.
Naštudovanú skladbu predviedli súťažiaci
na koncerte víťazov. Vedenie mesta a pán
primátor odovzdal hlavnú cenu. Sme hrdí,
že jej držiteľom je už niekoľko rokov buď
husľový súbor, alebo kvarteto zo ZUŠ I. Ballu.
Marta Mikšíková, učiteľka ZUŠ I. Ballu
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školstvo

DETI SA VRÁTILI PO PRÁZDNINÁCH DO ŠKÔL

—

Po dvojmesačných prázdninách sa v pondelok 4. septembra vrátilo do všetkých základných a materských škôl v Dolnom Kubíne
približne 3 100 detí. Prvý deň v novom školskom roku 2017/2018 otvorilo svoje brány
deväť materských a šesť základných škôl
v Dolnom Kubíne.
Prvýkrát bránu základnej školy prekročilo
spolu 225 detí a 174 nováčikov vstúpilo
do materských škôl. Okrem toho do Cirkevnej spojenej školy nastúpilo približne 40 žiakov a okolo 10 žiakov do ZŠ Jánoš. V materských a základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný
Kubín sa v prvý deň školského vyučovania
posadilo do školských lavíc celkovo 2 600
detí, čo je oproti minulému školskému
roku približne rovnaký počet. „Aktuálnou
novinkou v novom školskom roku je zvýšený počet hodín dejepisu v deviatom
ročníku z dvoch na tri hodiny. Taktiež je
novinkou fakt, že testovanie deviatakov sa
opäť presúva na marec budúceho roku,“
ozrejmil Michal Švento, vedúci odboru
školstva MsÚ.
Začiatkom septembra nastúpilo do deviatich materských škôl okolo 750 detí. Samospráva bola tento rok schopná prijať
do materských škôl všetky deti, ktorých rodičia prejavili o vzdelávanie záujem. Podľa
slov Michala Šventa je niekedy problém
len s tým, že školy nevedia vyhovieť rodičom pri žiadosti o prijatie dieťaťa v konkrétnej materskej škole, lebo niektoré
sú vyťaženejšie viac, iné menej, ale vedia
vždy ponúknuť inú, kapacitne voľnejšiu
mestskú alebo neštátnu materskú školu.
V štyroch základných školách zriadených
mestom sa bude vzdelávať 1 950 detí. Tie
v meste i tento rok pokračujú v rozbeh-

Foto: redakcia

nutých projektoch a pripravujú aj novinky. Základná škola Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne je zameraná na regionálnu
výchovy a dlhú tradíciu má aj v projekte
Zelená škola, ktorý je orientovaný na environmentálnu výchovu a trvalo udržateľný
život. Od tohto školského roka bude realizovať aj nový projekt Pozvime prírodu
do záhrady, ktorý má viesť žiakov k trvalému záujmu o pestovanie rôznych plodín
a k starostlivosti o záhradu. Škola bola
okrem tohto projektu úspešná i v grantovom programe Zelené vzdelávanie, kde si
žiaci vytvorili v záhrade školy alternatívnu
učebňu, ktorá je zameraná na využitie obnoviteľných zdrojov energie.
ZŠ Janka Matúšku v Dolnom Kubíne sa
stala od tohto školského roka sídlom pre
Športovú akadémiu Mateja Tótha. Najmladší žiaci vo veku od 6 do 11 rokov
budú mať možnosť pravidelne sa hýbať
a získať základy pre akýkoľvek druh športu
a zdravý vývoj detského organizmu. Škola

pokračuje aj v projekte športových tried
zameraných na bedminton. Taktiež bude
realizovať projekt Radšej často a málo ako
naraz veľa z programu Zdravie na tanieri
2017, ktorý bude viesť žiakov k zdravému
stavovaniu.
Základná škola Martina Kukučína je tiež
dlhodobo zameraná na šport, žiaci v nej
sa v poslednej dobe primárne venujú hokeju. Základná škola s materskou školou
v mestskej časti Kňažia pokračuje v multilaterálnom projekte Erazmus + s názvom
Povedz svoj názor, ktorého cieľom je zmeniť tie návyky žiakov, ich rodín, komunity
a zamestnancov školy, ktoré sú necitlivé
k životnému prostrediu (napr. odpad,
plytvanie, ochrana zdrojov, prostredia)
a byť vzorom pre iné školy a spoluobčanov. Škola pri tomto projekte spolupracuje so školami z Anglicka, Francúzska,
Turecka, Rumunska a Talianska.
redakcia

PRÍSPEVOK PRI NÁSTUPE DIEŤAŤA DO ŠKOLY

—

V rámci sociálnych služieb poskytuje mesto
Dolný Kubín aj tento rok jednorazový finančný príspevok rodičom dieťaťa, slobodnej
alebo rozvedenej matke, ktorých dieťa dosiahlo šesť rokov a nastúpilo na povinnú
školskú dochádzku.
Príspevok je kategorizovaný podľa toho, či
ide do školy prvé, druhé alebo ďalšie dieťa.
„Za prvé dieťa dostane rodič alebo matka
jednorazový príspevok 20 eur, za druhé
50 eur a 100 eur za tretie a za každé ďalšie dieťa, ktoré ide do školy,“ vysvetlila Jana
Mazalánová, vedúca odboru sociálnych
vecí a rodiny Mestského úradu v Dolnom

Foto: redakcia

Kubíne. K žiadosti o jednorazový príspevok
treba priložiť potvrdenie o nástupe dieťaťa
na povinnú školskú dochádzku. Žiadosť je
www.infostudio.sk

k dispozícii na stiahnutie na internetovej
stránke mesta Dolný Kubín pod záložkou občan/podnikateľ, ktorú treba vyplniť
a doniesť na odbor sociálnych vecí a rodiny. Finančný príspevok nebude poskytnutý
občanom, ktorí majú voči mestu záväzky,
ktorí úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti poškodzujú majetok mesta alebo
nejavia záujem o zabezpečenie alebo
zvýšenie príjmu vlastným pričinením. Po
schválení príspevku a splnení stanovených
podmienok dostane žiadateľ poukaz na
nákup školských potrieb.
redakcia
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STANOVISKO MESTA K BEZPEČNOSTI

—

Po skončení Kubínskeho jarmoku sa rozvírila
diskusia a internet zaplavili rôzne špekulácie
o tom, či je naše mesto bezpečné. Mesto Dolný
Kubín je totiž centrom Dolnej Oravy a obyvatelia okolitých obcí tu dochádzajú za prácou,
nákupmi, službami, do škôl, na úrady, ale aj
za kultúrou a zábavou. Otázku bezpečnosti
v meste za posledné obdobie sme teda predostreli kompetentným.
„Počas Kubínskeho jarmoku došlo k jednej
tragickej udalosti a k dvom priestupkom
spáchaným na úseku občianskeho spolužitia. Vo všetkých troch prípadoch zohral
veľkú úlohu alkohol. Polícia SR v jednom
prípade pozná páchateľa a v druhom zisťuje jeho totožnosť a u tragickej udalosti
je začaté trestné konanie a vec je v štádiu
vyšetrovania. Oproti minulým ročníkom bol
z pohľadu polície tento ročník pokojnejší
čo sa týka krádeží a bitiek,“ povedal riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ SR v Dolnom
Kubíne Ľubomír Lehotský. Z dostupných
informácií, po skončení jarmoku v skorých
ranných hodinách prišiel o život Dušan
z Oravského Podzámku. Obhliadajúci lekár
konštatoval smrť, predbežne vylúčil cudzie
zavinenie a bola nariadená pitva. „V súvislosti s jarmokom vyšetrujeme usmrtenie
44-ročného muža, u ktorého už máme
vykonanú predbežnú správu z pitvy, kde
príčina smrti je udusenie utopením, pričom
hladina alkoholu v jeho krvi predstavovala
1,78 promile. Predbežným znaleckým posudkom bola vražda vylúčená, ale keďže
v tejto veci ešte prebieha vyšetrovanie,
definitívne závery nie sú známe,“ vysvetlil
riaditeľ Obvodného oddelenia PZ SR v Dolnom Kubíne Gabriel Líška. Podľa štatistík
Polície Slovenskej republiky bolo v Dolnom
Kubíne za prvých osem mesiacov v roku
2016 hlásených celkovo 75 trestných činov, z ktorých sa 60 podarilo polícií objas-

niť. Predstavuje to 80 % -nú objasnenosť
prípadov. Tento rok bolo za to isté obdobie hlásených celkovo 34 trestných činov,
z ktorých bolo objasnených 28, čo v tomto
prípade znamená vyššiu úspešnosť objasnenia prípadov o 2,35 %. Zarážajúce je, že
z celkového počtu objasnených prípadov
15 z nich predstavujú prípady, ktoré boli
spáchané pod vplyvom alkoholu. Na poriadok a bezpečnosť v meste počas jarmoku
dohliadali príslušníci štátnej polície i Mestskej polície Dolný Kubín. „Počas jarmoku
Okresné riaditeľstvo PZ v Dolnom Kubíne
urobilo bezpečnostné opatrenie, kde bolo
nasadených 16 policajtov z rôznych zložiek. Tieto bezpečnostné opatrenia trvali
od 22. do 24. septembra. Okrem peších
hliadok sa v meste pohybovali aj príslušníci
iných zložiek,” objasnil Gabriel Líška. Peter
Uhrina, náčelník Mestskej polície doplnil:
„Počas podujatia boli aj z našej strany posilnené hliadky mestskej polície, ktorých bolo
v službe celkovo päť dvojčlenných. Tieto
okrem dodržiavania poriadku mali na starosti reguláciu dopravy, kontrolu predajcov
v stánkoch, úpravu priestoru po autosalóne a prípravu priestoru na ohňostroj.“ Sociálnymi sieťami sa často a najmä anonymne šírili a šíria rôzne konšpiračné teórie plné
nenávisti, klamstiev, zavádzania a osobných útokov. Je na každom z nás, aby sme
dokázali takéto informácie správne objektívne vyhodnotiť a ich pravdivosť overiť. Aj
počas tohtoročného Kubínskeho jarmoku
sa šírili rôzne, ničím nepodložené správy.
O stanovisko sme požiadali náčelníka Mestskej polície Dolný Kubín, Petra Uhrinu, ktorý
sa vyjadril ku fotografii, na ktorej stoja dve
hliadky mestskej polície o jednej hodine
po polnoci pri pódiu na Hviezdoslavovom
námestí. „Samozrejme, že pred koncom
oficiálneho programu jarmoku sa hliadky
mestskej polície nachádzali pred pódiom,

kde očakávali ukončenie hudobnej produkcie a tiež dohliadali na bezpečný a plynulý
rozchod účastníkov. O tretej v noci už bolo
naplánované upratovanie námestia. Myslím si, že táto fotografia bola účelovo zneužitá proti mestskej polícii.“ K stanovisku sa
vyjadril aj riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ
SR v Dolnom Kubíne: „Keďže sa sociálnymi sieťami šíria rôzne fámy o bezpečnosti
v meste, tak prehlasujem, že obyvatelia
mesta Dolný Kubín môžu byť pokojní. Stav
trestnej činnosti v tomto roku je nižší ako
v minulosti a objasnenosť je lepšia ako
v minulý rok. Mrzí ma, že takéto správanie
niektorých občanov existuje a že stav, ktorý nastal, nie je správny. Preto by som bol
rád, keby si občania radšej prišli informácie
overiť.“ „Nešťastná udalosť, ku ktorej došlo
v skorých ranných hodinách je poľutovaniahodná, a to bez ohľadu na to, či k nej došlo pod vplyvom alkoholu alebo na základe iných okolností. Prenášať však zodpovednosť za konanie niektorých jednotlivcov
na mesto alebo kohokoľvek nezainteresovaného je nesprávne a účelové. Nehľadiac
na okolnosti prípadu by som chcel vyjadriť
tichú úprimnú sústrasť nad stratou života
mladého človeka,“ povedal primátor mesta
Dolný Kubín, Roman Matejov. Na Orave došlo aj v minulosti k podobným nešťastiam
a nie je v silách príslušných orgánov im úplne zabrániť ani do budúcnosti. Je potrebné si uvedomiť, že každý je zodpovedný za
svoje správanie a jeho možné dôsledky.
„Chcel by som vyzvať všetkých ľudí, ktorí sa
počas takýchto podujatí stretnú a požijú
viac alkoholu, aby nezabúdali, že sa majú
postarať jeden o druhého a aby kamaráta
potom bezpečne odprevadili domov,“ upozornil riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ SR
v Dolnom Kubíne Ľubomír Lehotský.
Martin Buzna, Mesto Dolný Kubín

ZMENA REŽIMU PARKOVANIA PRI BUDOVE SLOVENSKEJ POŠTY

—

Mesto Dolný Kubín na základe analýzy stavu
dopravy v meste a príslušných uznesení mestského zastupiteľstva pristúpilo s platnosťou
od 01.06.2016 k regulácii statickej dopravy
v centre mesta.
Na základe požiadaviek občanov mesta
mesto Dolný Kubín ako prevádzkovateľ
parkovacieho systému rozhodlo o skúšobnom vyčlenení parkoviska pri Slovenskej
pošte (ľavé parkovisko so živičným povrchom) zo systému spoplatneného parkovania pre občanov, ktorí krátkodobo (do

30 min.) navštívia Slovenskú poštu z dôvodu prevzatia poštových a iných zásielok. Títo
mohli predmetné parkovisko bezplatne využívať. Parkovisko sa neustále monitorovalo, no v súčasnej dobe už neplní zámer, na
aký bolo v bezplatnom režime spustené.
Dlhodobo na ňom parkujú motorové vozidlá občanov, ktorí majú svoje prevádzky buď v budove Slovenskej pošty alebo
v okolitých budovách, pričom klienti pošty
tu nemajú možnosť parkovania.
Na riadnom zasadnutí Komisie výstavby,
dopravy a životného prostredia, ktoré sa
www.dolnykubin.sk

konalo dňa 6. 9. 2017, bola táto problematika prerokovaná. Komisia odporučila
opätovne zaradiť predmetné parkovisko
do systému spoplatneného parkovania.
Z vyššie uvedených dôvodov a na základe odporúčania odbornej komisie bude
prevádzkovateľom parkovacieho systému
začlenené parkovisko pri Slovenskej pošte (ľavé parkovisko so živičným povrchom
o počte 17 parkovacích miest) do režimu
spoplatneného parkovania od 1. 11. 2017.
odbor dopravy, miestneho hosp. a cest. ruchu
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REKONŠTRUKCIE POKRAČUJÚ AJ V JESENI

—

V posledných mesiacoch v našom meste neustále prebiehajú rôzne rekonštrukčné práce. Tie majú za úlohu zlepšiť kvalitu života
obyvateľov mesta i bezpečnosť. Stavebný
ruch panuje tradične v samotnom centre
mesta, na sídliskách, ale aj v mestských
častiach.
Stavebná činnosť stále prebieha na oprave chodníka na Ulici M. R. Štefánika, kde
mesto opravuje existujúci chodník so
živičným povrchom v smere jazdy Dolný Kubín – Trstená, v úseku od vchodu
spoločnosti SEZ po lavicu SEZ v dĺžke približne 246 metrov. Obsahom prác je vybúranie existujúceho živičného povrchu
chodníka vo výmere 433 metrov štvorcových, vrátane podkladového betónu,
výmeny cestných obrubníkov a osadenia chýbajúcich záhradných obrubníkov.
Taktiež sa položili chýbajúce podkladové vrstvy a asfaltobetón, vrátane výškovej úpravy poklopov a preloženia dvoch
stožiarov verejného osvetlenia. Práce
by mali byť ukončené do konca októbra.
Z rozpočtu mesta bolo na ne vyčlenených 41-tisíc eur.
Novú tvár v týchto dňoch dostane aj
ihrisko na Banisku, kde zrekonštruovaním jeho pôvodnej plochy s antukovým
povrchom vznikne multifunkčné ihrisko
s umelou trávou. Vďaka tomu sa vytvorí
záujmové územie so širšou ponukou na
športové vyžitie pre rôzne vekové kategórie. Práce by mali byť ukončené do

konca októbra a z radnice tu smeruje
takmer 60-tisíc eur.
V týchto týždňoch prechádza opravou
tiež miestna komunikácia na Beňovolehotskej ulici smerom na Kubínsku hoľu.
Predmetom stavebných prác je vybúranie výškovo upadnutého existujúceho
povrchu v jednom jazdnom pruhu komunikácie vo výmere 227 metrov štvorcových, zhotovenie podkladov z kameniva
a z kameniva spevneného cementom,
vrátane spevnenia krajnice, osadenie
cestných obrubníkov v dĺžke 69 metrov, položenie asfaltobetónu v hrúbke
50 a 70 milimetrov v zmysle vypracovanej
projektovej dokumentácie. Predpokladaný termín ukončenia prác je do konca mesiaca október. V rozpočte boli na
opravu vyčlenené finančné prostriedky
v hodnote 29-tisíc eur.
Rekonštrukčné práce prebiehali počas
mesiacov august a september aj na Brezovci na Mierovej ulici pri bytovom dome
č. 1966, kde došlo k rozšíreniu existujúcich spevnených plôch za účelom zlepšenia obslužnosti. Ide o spevnenú plochu
s výmerou 109 metrov štvorcových, kam
smerovala finančná čiastka 7 143 eur.
Cez letné prázdniny prišli na rad opravy
schodov na Banisku a Brezovci. Na Chočskej ulici 1536 bola realizovaná oprava
podkladových betónov schodov, položenie betónovej dlažby a nástupníc s vymývanou betónovou úpravou na podeste
a na schodiskových stupňoch vrátane

osadenia zábradlia. Na tieto práce bola
vyčlenená čiastka 2 200 eur. V rovnakom
rozsahu boli realizované aj schody na
ulici Odbojárov 1955. Tu sa uskutočnila oprava schodov k dvom vstupom do
bytového domu vrátane odvodňovacích
žľabov. Na uvedené rekonštrukčné práce
smerovalo 5 000 eur.
Bezpečnejší prejazd motorových vozidiel
je od konca septembra na Nemocničnej
ulici. Dôvodom týchto prác bola oprava
nájazdového oblúka zo strany katolíckeho kostola, ktorý bol problematický.
Mesto Dolný Kubín sa preto rozhodlo
vyčleniť z rozpočtu mesta finančné prostriedky vo výške 8 000 eur na opravu.
Samospráva ukončila v septembri aj
opravu chodníka na ulici Československej armády v dĺžke vyše 204 metrov. Obsahom prác bolo vybúranie existujúceho
povrchu chodníka vo výmere 422 metrov
štvorcových, vrátane podkladového betónu a cestných obrubníkov. Neskôr sa
osadili nové cestné obrubníky, položili
podkladové vrstvy a betónový podklad
v miestach vstupov do dvorov rodinných domov. Bola realizovaná aj výšková
úprava poklopov a položenie betónovej
dlažby s hrúbkou 60 milimetrov v zmysle
vypracovanej projektovej dokumentácie.
Z rozpočtu mesta boli na tieto práce vyčlenené finančné prostriedky vo výške
25-tisíc eur.
redakcia

LETNÝ ŠTADIÓN OBNOVUJÚ NA ETAPY

—

Foto: redakcia

Mesto Dolný Kubín tento rok investuje ďalších 60-tisíc eur do rekonštrukcie letného
štadióna. V týchto dňoch prechádza rekonštrukciou obalového plášťa, ktorej cieľom je
zníženie energetickej náročnosti budovy.
„Na letnom štadióne sa zatepľujú existujúce obvodové steny prvého podlažia

a doplní sa nová omietka. V týchto dňoch
sa taktiež realizuje potrebná výmena
plastových okien, dverí a bleskozvodová
sústava,“ vysvetlil Pavol Starek, vedúci odboru výstavby a životného prostredia MÚ
Dolný Kubín.
V polovici augusta odovzdala radnica
stavbu zhotoviteľovi, ktorý už s prácami
na stavbe začal. Zo zostatku financií, ktoré mestu ostali po verejnom obstarávaní,
sa s ohľadom na jesennú časť futbalovej
ligovej sezóny plánujú rekonštrukčné práce v útrobách tribúny opäť po jej skončení koncom roka. Mestské zastupiteľstvo
v minulosti schválilo opravy letného štadióna z vlastných zdrojov mesta. Z tohto
dôvodu sa musia práce realizovať podľa
jeho finančných možností a obnova letného štadióna bola preto rozdelená na
niekoľko etáp.
V prvej etape v roku 2016 bola mestským
www.infostudio.sk

zastupiteľstvom schválená suma 60-tisíc
eur, za ktoré bol odstránený statikom potvrdený havarijný stav letného štadióna,
oprava strešnej konštrukcie tribúny vrátanie posilnenia statiky, vymenili sa konštrukcie bránok, urobila sa rekonštrukcia
zdravotechnickej inštalácie v jednej šatni
a úprava hracej plochy na oficiálne parametre 105 x 68 metrov, ktorá bola nutná na
základe podmienok SFZ, kontroly z 13. júla 2015 a aj požiadaviek predstaviteľov
MFK Dolný Kubín pre účasť klubu v II. lige
v nasledujúcom súťažnom ročníku. Nevyhnutné predĺženie hracej plochy ihriska
stálo približne 2 400 eur. Pre rok 2017
bolo financovanie rekonštrukčných prác
odsúhlasené mestským zastupiteľstvom
v rovnakej výške ako v roku 2016, a to
60-tisíc eur.
redakcia
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OBNOVA ALTÁNKU A KOLONÁDOVÉHO MOSTA

—

V stredu 13. septembra začali práce na
výmene strešnej krytiny altánku v Parku
Martina Kukučína. V rámci prác za takmer
3 600 eur sa demontovali staré drevené šindle
a latky, namontovala hydroizolačná fólia
a pripevnili nové úkosové šindle z červeného
smreka.
Renovácia pokračovala maliarskymi a natieračskými prácami na šindľoch a drevených stĺpoch, latách, krokvách i zábradlí.
Na nákup drevených šindľov prispel mestu
aj Žilinský samosprávny kraj. V súčasnosti
sú už všetky práce na altánku ukončené.

Rovnako 13. septembra začali udržiavacie práce aj na kolonádovom moste. Počas nich sa bude odstraňovať starý náter
a ošetrovať drevená konštrukcia mosta
novým ochranným náterom. Kvôli rozsiahlym maliarskym a natieračským prácam bude kolonádový most na niekoľko
dní úplne uzavretý. Práce na ňom budú
prebiehať v závislosti od počasia. Podľa
slov Miroslava Kosmeľa, vedúceho odboru dopravy, miestneho hospodárstva
a cestovného ruchu MsÚ, sa preto môže
v priebehu realizácie prác zmeniť termín
uzávierky mosta. „Chceli by sme popro-

siť obyvateľov mesta o trpezlivosť a o to,
aby počas týchto dní využili iný most na
prechod na druhú stranu brehu,“ podotkol. V rozpočte mesta Dolný Kubín bolo
na tieto práce vyčlenených 60 000 eur, za
ktoré sa odstránil starý náter a aplikoval
sa základný (penetračný) a dva vrchné nátery na plochu 5 000 metrov štvorcových
v zmysle vypracovaného posudku k technologickému postupu ošetrenia drevenej
konštrukcie mosta.

redakcia

PREJAVOVAŤ ÚCTU K STARŠÍM JE POTREBNÉ NIELEN V OKTÓBRI

—

V októbri, mesiaci úcty k starším, si možno
viac ako inokedy uvedomujeme potrebu
venovať sa ich potrebám a problémom.
V poslednej dobe sa naši starší spoluobčania
stali veľmi zraniteľnou skupinou, zaslúžia si
oveľa viac odbornej pomoci, ako si myslíme.
Seniori sa stávajú terčom násilia, podvodov, zdrojom istoty a príjmu nielen svojich
detí, vnúčat ale aj rôznych špekulantov.
Opatrení na skvalitnenie procesov a postupov zameraných na ochranu obetí
pred páchaním násilia a týrania nikdy nie
je dosť. Samospráva má k svojim obyvateľom najbližšie. V Dolnom Kubíne občanom - seniorom osobitnú pozornosť našťastie prejavujú po celý rok a dlhodobo.
Inštruktori sociálnej rehabilitácie asistujú
pri všetkých aktivitách komunitného charakteru a poskytujú im sociálno-právnu
ochranu, sociálne služby terénnou, ambulantnou a pobytovou formou.
V praxi sa osvedčila činnosť terénnych
sociálnych pracovníkov, ktorí navštevovali prioritne osamelých starších ľudí v ich
domácnostiach. Pravidelný kontakt so
staršími spoluobčanmi umožňuje včas
spozorovať zmeny ich správania, zdravotného stavu alebo sociálnej situácie. Veľmi
sa osvedčili pravidelné skupinové aktivity
v našich denných centrách, kde sa rôznymi odbornými prednáškami preventívne
a účinne eliminujú dopady negatívnych
javov súčasnej spoločnosti na seniorov.
Samospráva mesta pomáha a motivuje
seniorov aktívne starnúť, spoločne tráviť
svoj voľný čas a podľa ich potrieb prispôsobuje aj zameranie aktivít.
Prakticky denne môžu individuálne využívať základné sociálne poradenstvo, majú
pravidelne tréningy pamäti, zážitkové
tréningy modelových situácií s príslušník-

Foto: redakcia

mi mestskej a štátnej polície, zdravotné
prednášky lekárov, aktivity na udržanie fyzického a duševného zdravia. Naši seniori
si veľmi obľúbili rôzne terapeutické aktivity v Dennom centre ako napr. tvorivé dielne - ručné práce, kde vyrábajú jubilantom
krásne pozdravy a darčeky, kulinoterapiu
- podľa rôznych receptov si varia a pečú dobrôtky, muzikoterapiu - organizovaným spevom si odbúravajú stres, ergoterapiu - ručné práce s drevom a kovom
v dielňach, v záhrade si sami rýľujú, obrábajú pôdu, sejú a zbierajú úrodu ovocia
a zeleniny. Pracovníci odboru sociálnych
vecí reagovali aj na požiadavku posilňovania fyzickej a psychickej kondície seniorov
a v dennom centre zriadili minitelocvičňu.
Mesto poskytuje pre všetkých občanov
tieto sociálne služby: opatrovateľská, prepravná služba a služba jedální s možnosťou donášky jedál do domácnosti. Okrem
toho je zriaďovateľom odľahčovacej sociálnej služby, hlavne pre rodiny opatrujúce
www.dolnykubin.sk

svojho príbuzného s nepriaznivým zdravotným stavom a pre klientov odkázaných na pomoc inej osoby. Táto služba
sa poskytuje formou týždenného alebo
celoročného pobytu v priestoroch ZOS.
Všetci prežívame hektickú dobu, kde zlo
a nenávisť číha na každom kroku. V dnešnej dobe je väčšina ľudí veľmi negatívne naladená. Cez média sa šíri neistota
a strach. Stráca sa dôvera občanov v inštitúcie, v rodine, medzi susedmi a v medziľudských vzťahoch absentuje láska.
Prevencie nikdy nie je dosť, nikdy nie je
neskoro začať ju robiť. My to v našom
meste robíme a som presvedčená, že
viera, nádej a láska zvíťazia nad zlom
a láska nikdy neskončí. Láskou, radosťou,
dôverným vzťahom a úprimným záujmom
o starších ľudí môžeme predísť páchaniu
násilia a týraniu seniorov i celkovo zlepšiť
kvalitu nášho života.
Marína Gruchaláková, Denné centrum

10

šport

MAJSTROVSTVÁ SVETA V ŠPORTOVOM MUŠKÁRENÍ

—

V Dolnom Kubíne a okolitých obciach si
na rieke Orava zmerali sily najlepší rybári
na svete. Tí od 5. do 10. septembra pretekali
v kráľovskej rybárskej disciplíne na 37. majstrovstvách sveta v športovom muškárení v love rýb udicou na umelú mušku.
Preteky prebiehali v piatich regiónoch Slovenska. Okrem Dolného Kubína sa súťažilo aj na riekach v mestách Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Svit a v obci Dedinky
– Slovenský raj. Na štart sa postavilo viac
ako 170 pretekárov z viac ako tridsiatich
krajín sveta. „Je to historicky najväčší počet účastníkov. Sú tu napríklad Spojené
štáty americké, Kanada, Nový Zéland, Japonsko či Mongolsko. Všetci chcú ukázať
svoje umenie v love rýb,“ vysvetľuje Ľuboš
Javor, tajomník Slovenského rybárskeho
zväzu. „Je to súťaž päťčlenných družstiev
a každý pretekár súťaží v piatich kolách,“
dopĺňa organizátor Mário Podmaník.
Pretekárska trať na rieke Orava začínala
v Sedliackej Dubovej a končila pri železničnom moste v Dolnom Kubíne. Rozdelená
bola podľa počtu účastníkov na 30 súťažných úsekov. „Hodnotia sa iba pstruhy,
hlavátka, lipeň a špeciálne na Orave aj jal-

ce. Ulovená ryba musí mať minimálnu dĺžku 20 cm,“ objasňuje sektorový rozhodca
Václav Žatka.
Majstrom sveta v športovom muškárení
sa stal Čech Antonín Pesek. Na druhom
mieste skončil francúzsky reprezentant
Gregoire Jularet a bronz získal jeho krajan Francúz Sebastien Delcor. V kategórii družstiev sa najlepším tímom stalo
Francúzsko. Druhé miesto obsadili rybári z Českej republiky a na treťom mieste
skončili Španieli. Okrem majstrov sveta na
záverečnom ceremoniáli v Liptovskom Mikuláši organizátori pretekov spolu s vedením mesta Dolný Kubín vyhodnotili aj najlepšieho rybára za Oravu. Počas trojhodinového kola sa Romanovi Heimlichovi
z Čiech podarilo uloviť 60 rýb. Pre súťažiacich bola rieka Orava veľmi výnimočná, pretože sa tu počas celých pretekov
chytilo najviac rýb spomedzi všetkých
súťažných sektorov. „Kandidatúra na tieto majstrovstvá bola postavená na veľkej
variabilite jednotlivých súťažných úsekov.
Od muškára sme očakávali kvalitné skúsenosti na malých i veľkých riekach a rovnako i na jazerách. Orava reprezentuje práve ten typ veľkej rieky, má svoje špecifiká,

Foto: wffc2017.com

je nádherná a v krásnom prostredí, takže
fantasticky zapadla do tohto konceptu,“
vysvetľuje Podmaník.
Organizátorom podujatia bol Slovenský
rybársky zväz (SRZ) - rada Žilina, spoluorganizátormi boli miestne organizácie
SRZ Dolný Kubín, Liptovský Hrádok, Svit
a Liptovský Mikuláš. Usporiadaním majstrovstiev sveta poverila Slovensko svetová organizácia športového rybolovu
(C.I.P.S.) na svojom kongrese v apríli 2015
v Mexiku. Mesto Dolný Kubín dostalo od
organizátorov ďakovnú medailu za skvelú
spoluprácu pri organizovaní podujatia.
redakcia

HĽADALI KRÁĽA A KRÁĽOVNÚ SEVERU

—

Street workout, v ktorom ide predovšetkým
o cvičenie s vlastnou váhou, sa stal populárnym športom medzi mladými aj v našom
meste. Dolnokubínsky Street workout park,
ktorý je najväčším ihriskom tohto typu na
Slovensku, si u tunajších športovcov získal
veľkú obľubu a trávia tu každú voľnú chvíľu.

Foto: Street Workout Park DK

V sobotu 23. septembra sa tu zišli nadšenci
tohto netradičného športu na unikátnom
podujatí King of the North. Pod palcom
ho mali samotní mladí Kubínčania, ktorí
odštartovali eufóriu tohto športu v našom
meste. „Pre Dolný Kubín je výstavba tohto ihriska stále novinkou a touto akciou
sme tu chceli prilákať ešte viac ľudí a pri-

blížiť im tento šport,“ povedal organizátor
Michal Zurek. „Najskôr vznikla idea. Chceli
sme pripraviť preteky, ktoré by sa líšili od
tých ostatných. Dnešná akcia je výsledkom
nášho snaženia,“ dodal organizátor Juraj
Fačko.
Nevšedné športové podujatie preverilo všestrannosť športovcov, ktorí museli
bravúrne zvládnuť až niekoľko náročných
disciplín. Silovo kondičná súťaž bola zameraná na striktné dodržiavanie techniky cvikov. „Športovcov čaká prehodenie
300-kilovej pneumatiky, hrazdy či beh vo
vzdialenosti približne 350 m,“ uviedol Michal Zurek. Súťaž prebiehala v troch kategóriách: ženy, muži do 82 kg a muži nad
82 kg.
Jedinou ženou, ktorá prišla na King of the
North predviesť svoju silu, bola Eva Olivová, ktorá si tak zákonite odniesla aj víťazstvo. O prvenstvo za mužov bojovalo
19 športovcov z celého Slovenska i susedných Čiech. Prvé miesto si v kategórii do
82 kíl na svoje konto pripísal Marek Keveš
a v kategórii nad 82 kíl zas Michal Mihálik.
Na skvelých športových výkonoch a adrenalínovej atmosfére sa navyše nepodpísalo ani sychravé počasie a už teraz je jaswww.infostudio.sk

Foto: Street Workout Park DK

né, že o rok športovci na tejto súťaži opäť
siahnu na dno svojich síl. „Keby bolo pekné
počasie, tak by sme mali úplne ideálnu akciu,“, „Počasie je pravé severské. Účasť je aj
napriek tomu úžasná aj zo strany samotných ľudí, ktorí prišli len povzbudzovať,“
pripomenuli organizátori podujatia.
Športové podujatie King of the North sa
však nieslo aj v duchu pomoci. Jeho súčasťou bola tombola, ktorej výťažok poputuje
tunajšiemu Domovu sociálnych služieb pre
deti a dospelých. Akciu navyše vyšperkovalo aj exhibičné vystúpenie slovenského
street workoutového tímu Workout Fanatics.
redakcia
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SPARTAN RACE NA KUBÍNSKEJ HOLI

—

Foto: Attila Jakab

Foto: Attila Jakab

V sobotu 9. septembra zaplavili Kubínsku
hoľu tisícky Sparťanov. Nešlo však o nájazd
antických bojovníkov. Svoje sily si prišli zmerať športovci a nadšenci na populárnej celosvetovej výkonnostnej súťaži Spartan Race.
„Snažíme sa hľadať nové lokality a jeden
z členov organizačného tímu bol v zime na
lyžovačke práve na Kubínskej holi. Veľmi
sa mu páčilo prostredie, a tak si povedal,
že by sa Spartan Race mohol konať práve
tu. Kontaktovali sme majiteľov tejto lokality
a dohodli sa s nimi na spolupráci. Najviac
nás zaujali krásne kopce a nádherné panoramatické výhľady,“ vysvetľuje Magdaléna
Lehotská, produkčná manažérka Spartan
Race.
Pre viac ako 3 000 Sparťanov boli pripravené dve bežecké trate s množstvom prírodných i umelých prekážok. Nezabudlo sa
ani na sparťanské deti, ktoré mali vlastné
špeciálne preteky. „Dnes sme mali dve kategórie pre dospelých, a to Beast a Sprint.
Trať Beast má 20 kilometrov a 30 preká-

žok. Poobede štartovala kategória Sprint,
ktorej trať má 5 kilometrov a 20 prekážok.
Medzitým sme mali pripravený program aj
pre najmenších Štartovali štyri kategórie
detí,“ objasňuje Lehotská.
Sparťania mohli pretekať ako jednotlivci
i v družstvách. Štartovacie vlny prichádzali
každých 30 minút a bolo v nich až 300 vytrvalcov naraz. V cieli na každého čakala
vzácna medaila do zbierky. Na Kubínsku
hoľu si po ňu prišli bežci z celého sveta.
„Boli to naozaj ťažké a tvrdé preteky. Prakticky stále sme bežali do kopca a z kopca.
Nebola tu skoro žiadna rovinka na odpočinok. V nohách sme mali samé kŕče. Zachránili to úchvatné výhľady. Boli to jedny
z najlepších pretekov, na ktorých sme boli,“
rozprávajú šťastní pretekári v cieli.
Celé preteky dopĺňal bohatý sprievodný
program. Okrem veľkých spoločných rozcvičiek si Sparťania mohli zmerať sily aj
s najlepším slovenským armwrestlerom.
redakcia

MAJSTERKA SVETA Z OBCHODNEJ AKADÉMIE

—

Sedemnásťročnú Barboru Bajčiovú zo Žaškova určite netreba predstavovať. Najväčší
talent slovenského pretláčania sa teší zo
skvelej formy. Po májových juniorských
majstrovstvách Európy v Poľsku, odkiaľ si
Barbora odniesla zlatú a striebornú medailu, dosiahla v septembri najväčší úspech
vo svojej kariére. Stala sa juniorskou majsterkou sveta v pretláčaní v kategórii nad
70 kilogramov.
„Už mám titul majsterky a vicemajsterky
Európy a toto je taká čerešnička na torte,“
teší sa Barbora. Študentka tunajšej obchodnej akadémie si z majstrovstiev sveta
v pretláčaní v Maďarsku, ktoré sa konali
5. a 6. septembra v Budapešti, odniesla
rovno dva cenné kovy. Zlatú medailu za
pravú ruku a striebornú za slabšiu ľavú.
O zlaté double ju pripravila skúsenejšia sú-

perka z Kazachstanu. „Jedna vec je získať
titul majsterky sveta, druhá vec je dokázať
si ho udržať. Už to bude len na nej, ako sa
v tréningovom procese udrží. Ja verím, že
má pred sebou ešte veľmi sľubnú kariéru,“
prognózuje tréner a učiteľ Daniel Skála.
Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne vytvára pre Barboru nadštandardné študijné
a športové podmienky. Práve tu pred viac
ako rokom objavili jej talent a ďalej ho rozvíjali. „Barbora celý rok poctivo trénovala
v športovom klube a aj u nás vo fitnescentre. Stretávala som ju tu aj počas prázdnin.
Sme na ňu pyšní a chceme dať všetkým
vedieť, že je to naša žiačka,“ chváli sa Vilma
Janotíková, riaditeľka Obchodnej akadémie
v Dolnom Kubíne. „K pretláčaniu ma priviedol môj tréner a učiteľ Daniel Skála. Tie medaily patria práve jemu,“ dodáva skromne
Barbora.

Z majstrovstiev sveta v pretláčaní si bronzovú medailu v kategórii do 50 kilogramov
na pravú ruku odniesla aj ďalšia Oravčanka
Nikola Nuttová z Babína.
redakcia

Foto: OADK

VZPIERAČI SÚ OPÄŤ BLÍZKO K TITULU

—

V sobotu 23. septembra sa v Košiciach konalo druhé kolo najvyššej Slovenskej súťaže
družstiev mužov vo vzpieraní. Náš športový
klub Elkop WLC Dolný Kubín - víťaz minuloročnej extraligy tu nemohol chýbať. Po prvom kole bol v celkovom poradí na treťom

mieste a do Košíc prišiel s cieľom dostať
sa na čelo tabuľky. To sa našim vzpieračom napokon aj podarilo. Vďaka výkonom
Jiřího Orsága, Richarda Tkáča, Miroslava
Janíčka, Petra Janáka, Michala Pokusa a Dominika Chovanca si pripísali 1764 bodov
www.dolnykubin.sk

a po dvoch kolách kraľujú výsledkovej listine
extraligy. Pred záverečným kolom, ktoré sa
uskutoční 28. októbra, majú vzpierači Elkop
WLC Dolný Kubín 86-bodový náskok na
predbežne druhý Trenčín.
redakcia

noviny obyvateľov mesta Dolný Kubín

Kalendár podujatí

Pohotovosť lekární

Kultúra

Lekáreň Schneider, OD Tesco
6. 10. – 31. 10.

Vidmo, prehliadka horských filmov
07. 10.
Tri letušky v Paríži, divadelné predstavenie 08. 10.
M.A.Matisová, T. Matis - koncert KHJ
11. 10.
Erik Rothenstein band, koncert KHJ
13. 10.
Tanečný dom, folklórne podujatie
14. 10.
Peter Lipa, koncert KHJ
17. 10.
P. Hoďa, L. Fančovič, koncert KHJ
19. 10.
Solamente naturali, koncert KHJ
21. 10.
G. Jackson, O. Š. Quartet, koncert KHJ
23. 10.
Ján Bogdan, koncert KHJ
25. 10.
Buckshot Gala, koncert KHJ
26. 10.
Aladin a čarovná lampa,
muzikálové predstavenie
28. 10.
Andy Warhol v Oravskej galérii, výstava do 19. 11.
Fotografie Antona Diváckého
v Oravskej galérii
do 19. 11.

15.00 h
19.00 h
18.00 h
18.00 h
18.30 h
18.00 h
18.00 h
18.00 h
18.00 h
18.00 h
18.00 h

MsKS
MsKS
ZUŠ P. M. Bohúňa
Hotel Park
MsKS
MsKS
ZUŠ P. M. Bohúňa
Oravská galéria
Hotel Park
ZUŠ P. M. Bohúňa
Hotel Park

16.00 h

MsKS
Oravská galéria

Lekáreň Dr. Max, OD Kaufland
6. 10. – 31. 10.

Oravská galéria
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