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Viac ako 3 000 obyvateľov a návštevníkov Dolného Kubína zavítalo
od 7. do 9. augusta na železničnú stanicu,
aby si pozreli unikátny Legiovlak, ktorý je vernou replikou legionárskeho vlaku z obdobia
rokov 1918-1920.

číslo 8

mesačník
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Riaditeľ Gymnázia P. O. Hviezdoslava Peter Strežo využil lákavú ponuku
od medzinárodnej spoločnosti a dostal sa na
zoznam 200 pedagógov z celého sveta, ktorí
sa zúčastnili medzinárodného tréningového
programu vo vzdelávacom stredisku NASA.

ročník XXXIII
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Na radnicu zavítala Soňa Stanovská, dvojnásobná vicemajsterka
sveta juniorov, bronzová medailistka z Majstrovstiev sveta juniorov a pretekárov do
23 rokov vo vodnom slalome v Čunove a taktiež čerstvá Majsterka Európy juniorov.

OSLAVY 73. VÝROČIA SNP

—

Foto: Boris Hrudál

Dolnokubínčania si v nedeľu 20. augusta
2017 pripomínali 73. výročie Slovenského
národného povstania (SNP). Pamiatku
padlých vojakov si pri pamätníku SNP v Dolnom Kubíne uctili zástupcovia mesta a čestní
hostia.
Nezabudli pritom ani na pamätnú tabuľu
venovanú hrdinke SNP Alžbete Csillaghy-

ovej, ktorá obetovala svoj mladý život v boji
proti fašizmu. Pamätná tabuľa sa nachádza v centre mesta na budove Gymnázia
P. O. Hviezdoslava, kde študovala. „Dolný
Kubín si nesmierne váži všetkých ľudí, ktorí
neváhali a obetovali svoje zdravie i život,
aby sme my mohli žiť v mieri a v pokoji. Som rád, že v minulosti aj naše mesto
prispelo k porážke fašizmu na Slovensku,“
www.dolnykubin.sk

povedal po spomienkovom podujatí Roman Matejov, primátor mesta Dolný Kubín.
Priami účastníci bojov, vojenskí hodnostári a predstavitelia samosprávy sa počas
spomienkových osláv pristavili pri Oravskej
galérii v Dolnom Kubíne, kde sa nachádza
pamätná tabuľa z čias II. svetovej vojny.
pokračovanie na 2. strane »
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V galérii sídlil Mestský národný výbor,
ktorý riadil SNP. Okrem toho sa delegácia zastavila aj v mestskej časti Srňacie,
kde položila kyticu kvetov k vynovenému
pamätníku partizánskeho oddielu Signál,
ktorý tu počas SNP aktívne pôsobil. Jeho
pamätná tabuľa bola premiestnená a osadená na nové miesto. Pribudla aj strieška a vyrezávaný znak tejto partizánskej skupiny, ktorý vytvoril rezbár Pavol
Potocký z Podbiela. „Vystúpenie slovenského národa proti fašizmu je potrebné pripomínať predovšetkým mladým
ľuďom, aby vedeli, akým spôsobom sme
nadobudli slobodu,“ zdôraznil Karol
Navrátil, brigádny generál Ozbrojených síl
SR.
Neskôr sa program presunul do areálu Gäceľského parku pri Oravskej Porube. Pre milovníkov histórie, vojenskej
techniky a pamätníkov boli pripravené
ukážky výzbroje a techniky Ozbrojených
síl Slovenskej republiky (OS SR) a výstava
bojovej techniky z II. svetovej vojny.
„XI. mechanizovaný prápor Martin si
pre návštevníkov pripravil statickú a dynamickú ukážku. Statická pozostávala
z vystavenej výzbroje a techniky, ktorá je
v súčasnosti používaná v OS SR. Dynamická ukážka zobrazovala vedenie bojovej činnosti v prípade kontaktu mechanizovaného družstva presúvajúceho sa na
obrnenom vozidle neznámym terénom
a jeho reakciu na kontakt s nepriateľom,“
vysvetľuje Ján Moravčík, veliteľ XI. mechanizovaného práporu Martin.
Zahanbiť sa nedala ani Čestná stráž
prezidenta Slovenskej republiky. Vo svojom vystúpení predviedla ukážkovú synchronizáciu. Jej obranná zložka zas imitovala boj tvárou v tvár s nepriateľom
a sebaobranu. Zlatým klincom programu
bola rekonštrukcia bojov z obdobia Slovenského národného povstania na Orave.
Jej názov Orava v ohni vznikol podľa skutočnej udalosti, keď nemecké komando
smrti zaživa upálilo niekoľko partizánov
a židov v drevorubačskej kolibe na Orave.
„V dnešnej ukážke sme chceli predviesť
celý priebeh povstania od začiatku až po
potlačenie. Na konci sme sa sústredili
na vyčíňanie tzv. kománd smrti. Sonderkommandá boli určené na vraždenie
obyvateľstva, podporovateľov povstania
a samozrejme na likvidáciu židovských
spoluobčanov,“ objasňuje Vladimír Krupa,
predseda Klubu vojenskej histórie Orava.
Autentickej rekonštrukcie sa zúčastnilo
60 účinkujúcich z klubov vojenskej histórie Orava a Ostrô, tiež hostia z Rakúska
i Poľska. Boje predvádzali aj neregistrovaní dobrovoľníci. Záver osláv 73. výročia
SNP patril hudobnej skupine Oldies band,
ktorá hrala skladby 50. rokov a folklórnemu súboru Čečina z Veličnej.
redakcia

foto: Boris Hrudál
www.infostudio.sk
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LEGIOVLAK SI POZRELO VIAC AKO 3 000 NÁVŠTEVNÍKOV

—

Viac ako tritisíc obyvateľov a návštevníkov
Dolného Kubína zavítalo od 7. do 9. augusta na železničnú stanicu do DK, aby si pozreli unikátny Legiovlak, ktorý je vernou replikou legionárskeho vlaku z obdobia rokov
1918-1920. Vlak je súčasťou projektu Legie
100, ktorý sa začal v roku 2014 pri príležitosti
100. výročia začiatkov boja československých
légií za samostatný štát. Expozícia je určená
pre širokú verejnosť, potomkov pamätníkov,
predovšetkým však pre deti a mládež.
Návštevníkov na mieste privítala posádka
vlaku oblečená v dobových uniformách
a ponúkla im odborný výklad. „Hlavným
cieľom tejto expozície je pripomenúť
širokej verejnosti a najmä mladšej generácii, ako prebiehala 1. svetová vojna, že
Slováci a Česi bok po boku bojovali za
oslobodenie monarchie a za vytvorenie
Československej republiky. Tiež to, že
mnoho legionárov pochádzalo z Oravy,“
vysvetlil Ferdinand Vrábel z Československej obce legionárskej v Prahe.
Legiovlak tvorí 13 zrekonštruovaných
vozňov a predstavuje vojenské ešalóny
prepravované železnicou. Desaťtisíce
československých legionárov sa takto pre-

Foto: redakcia

Foto: redakcia

miestnili naprieč Ruskom po Transsibírskej
magistrále, pričom pri prejazde museli
bojovať s boľševikmi. Podľa slov F. Vrábla
mal takýto vlak funkciu pojazdných kasární
a slúžil aj ako dôležité zabezpečenie pre
jednotku, ktorá potrebovala muníciu,
zbrane, jedlo a ošatenie.
Počas
slávnostného
otvorenia
sa
návštevníkom prihovoril Juraj Krištofovič, brigádny generál a zástupca veliteľa
Pozemných síl Ozbrojených síl SR, ktorý
zdôraznil, že armáda vychováva svojich
vojakov v úcte k historickým tradíciám.
Pripomenul tiež, že jedným zo základných
pilierov, na ktorých stojí naša história, je aj
vystúpenie československých légií v prvej
svetovej vojne. Podľa neho je dôležité,
aby mladí ľudia videli, ako naši predkovia

Foto: redakcia
www.dolnykubin.sk

bojovali za slobodu. To, že dnes môžeme
pokojne žiť na našom krásnom Slovensku,
nebolo zadarmo.
Do Dolného Kubína zavítala s rodinou
aj Jozefína Revalová, dcéra bývalého legionára Františka Berdisa: „Je to veľmi dojímavé, pretože môj otec šiel počas vojny
takýmto vlakom Transsibírskou magistrálou, istý čas bol aj v zajateckom tábore
pri Vladivostoku. Nebolo to vôbec ľahké.
Veľká česť, že to vôbec prežil, keďže veľa
legionárov tam padlo. Aj dnes to vo mne
vyvoláva silné emócie.“
Pre čo najväčšiu autentickosť a priblíženie
podoby legionárskych vlakov a životných
podmienok legionárov, ich bojovej činnosti a zvykov, boli vybrané najčastejšie
používané vagóny. Súprava vlaku sa tak
skladala z vozňa poľnej pošty, teplušky, plukovnej predajne, ubytovacieho, filmového,
dielenského, krajčírskeho, zdravotníckeho, štábneho, veliteľského, obrneného
a dvoch plošinových vozňov.
Súčasťou výstavy bolo aj množstvo
dobových dokumentov, fotografií a artefaktov. Návštevníci mali možnosť vidieť
zbrane, uniformy, originálne lekárske
nástroje a množstvo ďalších historických
predmetov z obdobia I. svetovej vojny.
Dolný Kubín bol celkovo 22. zastávkou legionárskeho vlaku pri jeho tohtoročnom
putovaní a zároveň druhou zastávkou
v roku 2017 po mestách na Slovensku.
Hlavným organizátorom podujatia bola
Československá obec legionárska a Nadačný fond Legie 100 v spolupráci s Ministerstvom obrany SR, Železnicami SR a Nadáciou Milana Rastislava Štefánika.
redakcia
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ANDREJ RADLINSKÝ MÁ SVOJU POŠTOVÚ ZNÁMKU

—

Slovenská pošta vydala v piatok 7. júla
2017 pri príležitosti 200. výročia narodenia
kňaza a jazykovedca Andreja Radlinského
poštovú známku s jeho portrétom. Slávnostná inaugurácia poštovej známky sa
konala v historickej zasadacej sále Spolku
svätého Vojtecha v Trnave.
Naše mesto, v ktorom sa Andrej Radlinský narodil, reprezentoval primátor
mesta Dolný Kubín Roman Matejov
a poslanec mestského zastupiteľstva
a dlhoročný filatelista Juraj Štefák. „Sme
veľmi hrdí, že náš rodák Andrej Radlinský
patril medzi tie osobnosti, ktoré v minulosti určovali smer Slovákov v kontexte
s históriou i budúcnosťou. Práve to, že sa
teraz nachádza jeho portrét na poštovej
známke, je prejavom úcty k jeho osobe,
ale aj pripomenutie si 200. výročia jeho
narodenia,“ povedal po inaugurácii
poštovej známky primátor mesta Roman
Matejov.
Slovenská pošta pri tejto príležitosti vydala súčasne aj tzv. obálku prvého dňa

s pečiatkou FDC s dátumom 7. 7. 2017
a domicilom mesta Trnava. Logo Spolku
sv. Vojtecha sa stalo motívom prítlače
FDC obálky, ktorý sám Andrej Radlinský
založil v roku 1870 s cieľom šíriť vzdelanosť a prehlbovať náboženský život.
Motívom FDC pečiatky je kaligrafický
motív knihy súvisiaci s vydavateľskou činnosťou Spolku sv. Vojtecha.
Autorom známky, FDC a FDC pečiatky je
akademický maliar Róbert Brun, ktorý
pri tvorbe portrétu vychádzal z dobovej
kresby českého umelca Jana Vilímka
zhotovenej vo Viedni a reprodukovanej
v časopise Slovenské pohľady v roku
1887. „Materiál, ktorý som mal k dispozícii, bol v zúženej ponuke, litografia
nebola v dobrej kvalite, išlo teda o akúsi
rekonštrukciu osobnosti Andreja Radlinského,“ vysvetlil na inaugurácii známky
uznávaný výtvarník Róbert Brun. Vedúci
odboru Pofis Martin Vančo zdôraznil, že
pri vzniku portrétu bol rozhodujúci faktor autenticity a vernosti tomu, aký Andrej Radlinský naozaj bol. „Známka vyšla

v ryteckej transkripcii Ľubomíra Žalca,
mladého talentovaného rytca, ktorý sa
vo svojej tvorbe usiluje priblížiť majstrovstvu starých oceľorytcov,“ ocenil Martin
Vančo.
Prínos Andreja Radlinského vyzdvihol vo
svojom prejave aj riaditeľ Spolku svätého
Vojtecha Ivan Šulík. „Radlinský vynikal
mimoriadnym organizačným talentom,
prezieravosťou a cieľavedomosťou. Vytrvalo presadzoval zavedenie slovenčiny
ako vyučovacieho jazyka do základných
i stredných škôl, obhajoval a vydával slovenskú tlač, náboženskú i pedagogickú
literatúru, podieľal sa na tvorbe nového
jazykového úzu,“ uviedol.
Andrej
Radlinský
bol
organizátor
náboženského i kultúrneho života. Usiloval sa o kultivovanie a pozdvihnutie slovenského jazyka i národa. Tiež sa pokladá
za významnú osobnosť histórie Slovákov.
V našom meste je po ňom pomenovaná
hlavná ulica a cirkevná škola.
redakcia

FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI POD VŔBAMI V KŇAŽEJ

—

Mestská časť Kňažia opäť ožila spevom
i tancom. V sobotu 29. júla sa tu zišli domáci i cezpoľní, aby sa nielen stretli so svojimi
známymi v priateľskej atmosfére, ale najmä
aby sa naladili na ľudovú nôtu.
Folklórne slávnosti Od Kenez po Kňažiu
ponúkli tradične pestrý program plný
zábavy i histórie. Obľúbené podujatie na
amfiteátri pod vŕbami pri rieke Orava sa
konalo už po tretíkrát. „Toto podujatie
nabralo veľký rozmer slávností obce, stalo sa miestom, kde sa zišli tí praví rodáci,

ktorí sú stále srdcom v Kňažej,“ uviedla
Jana Greššová, organizátorka podujatia.
Folklórne slávnosti odštartovali divadelným predstavením pre všetky vekové
kategórie v réžii divadla Clipperton z Banskej Bystrice. Potom už na rad prišli folkloristi, ktorí roztočili zábavu v ľudovom
štýle. Okrem folklórnych vystúpení bol
pripravený aj lákavý sprievodný program.
Perličkou bola výstava ženských krojov
zo súkromnej zbierky vášnivej folkloristky
Betky Pukáčovej z Oravského Podzámku.
Návštevníci sa tak mohli kochať desiatimi

kúskami, ktoré tvorili len časť z jej veľkej
zbierky. Organizátori však Betkinu výstavu
vyšperkovali ešte jedným unikátom. Doplnili ju kňažanským krojom.
V rámci 3. ročníka folklórnych slávností
sa návštevníci mohli vrátiť do minulosti aj
prostredníctvom ukážky historickej miestnosti. V Kňažanskej izbe bol zároveň pripravený aj malý fotokútik, kde sa mohli
všetci odfotiť v tradičnom štýle. A ten, kto
na podujatie prišiel v kroji, bol navyše aj
odmenený.
redakcia

NÁVRAT DO HISTÓRIE V SRŇACOM

—

Malebná mestská časť Dolného Kubína –
Srňacie si pravidelne rok čo rok pripomína
svoju minulosť. Tradičné podujatie pod názvom Návrat do histórie v Srňacom prinieslo
opäť pestrý program.
Návštevníci si vychutnali nielen dávne časy
tejto kedysi najmenšej obce na Orave, ale
tradične aj príjemnú spoločnosť svojich
známych. „Veľmi dôležité je pripomínať
si roky minulé. Srňacie má naozaj bohatú históriu, nemôžeme na ňu zabúdať,“

povedala Eva Lofajová zo združenia Femina. Obľúbené podujatie v rázovitej dedinke sa tradične nieslo aj vo folklórnom
štýle. Na ľudovú nôtu návštevníkov naladilo viacero skupín. ,,Vystúpili nám tu deti
z Pucova, etnografka Elena Beňušová,
ktorá porozprávala o modrotlači a náš
skalný súbor Orava,“ dodala Eva Lofajová.
Vystúpenia prebiehali na amfiteátri pri
zrubovej zvonici, kde sa okrem folkloristov predstavil aj známy divadelný súbor
Lunetrdlo z Partizánskej Ľupče. Akciu nawww.infostudio.sk

vyše dotvoril aj remeselný jarmok, blší trh
a výstava výtvarných prác z medzinárodného workshopu Srnka. Podujatie Návrat
do histórie v Srňacom, ktoré si za tie roky
získalo u ľudí veľkú obľubu, opäť oživilo
dedinku, ktorá je od centra mesta vzdialená len pár kilometrov a každému ulahodí
nielen zachovalou ľudovou architektúrou,
ale navyše aj príjemným prostredím a svojím typickým pokojom.
redakcia
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DOSTAVBA SAUNOVÉHO SVETA V AQUARELAXE

—

V dolnokubínskom AquaRelaxe panuje od
začiatku júla čulý stavebný ruch. Môžu za to
práce spojené s dostavbou saunového sveta.
Milovníci wellness si tak o niekoľko mesiacov
konečne prídu na svoje.
Práce začali 3. júla prevzatím staveniska
víťazom verejného obstarávania. Stavebná firma začala s prácami na izoláciách,
osádzala podlahové kúrenie, obklady
a sanitu. Z finančných dôvodov sa dostavba saunového sveta rozdelila na tri etapy.
„Prvá etapa je najdrahšia, pretože zahŕňa
vybavenie nevyhnutné na začatie prevádzky. Obsahuje kompletnú rekonštrukciu šatní, sanity, všetkých toaliet a spŕch, ďalej
ochladzovacie a masážne sprchy. Pribudnú aj ďalšie štyri sauny - fínska, soľná,
infra sauna, aroma sauna, jedna vírivka
a ochladzovací bazén,“ vysvetľuje Stanislav

Vilček, konateľ AQUA KUBÍN, s.r.o.
Okrem sáun sa návštevníci môžu tešiť na
6 vyhrievacích lavíc. Prvá etapa dostavby
saunového sveta za takmer 400 000 eur
by mala byť ukončená do konca októbra.
„V priebehu mesiaca november by malo
prebehnúť odovzdávanie hotovej stavby,
potom skúšobná prevádzka a spustenie
do ostrej prevádzky. Čo sa týka ďalších
etáp, tie budú závisieť od hospodárskych
výsledkov AQUA KUBÍN, s.r.o. a zároveň od
možností podpory zo strany štátu alebo
mesta,“ objasňuje Stanislav Vilček.
Ak sa finančné zdroje podarí nájsť, v druhej
a tretej etape by mala do saunového sveta
pribudnúť veľká fínska sauna, snežná komora, relaxačný bazén a Kneippov kúpeľ.
„Náš mestský aquapark bude konečne
schopný ponúkať komplexné služby, teda
plavecký bazén, vodný svet a wellness,“

dodáva Stanislav Vilček. Saunový svet
bude mať samostatný vstup s recepciou.
O komfort zákazníkov by sa mali starať
dvaja zamestnanci. Ceny jednotlivých
vstupov a balíkov zatiaľ ešte nie sú presne
vyčíslené.
redakcia
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REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE NA ZIMNOM ŠTADIÓNE

—

Počas letných mesiacov prebehli na zimnom
štadióne práce na celkovej obnove šatní
a chodieb. Z mestskej kasy smerovalo na
túto rekonštrukciu takmer 15 000 eur.
Súčasťou rekonštrukcie, ktorá začala
v júni, bola výmena podlahových krytín
v šatniach, kde sa položilo 90 m2 novej
podlahovej krytiny. Nechýbala ani výmena
zastaraných svietidiel za nové a úsporné
led osvetlenie. Klasické sprchové batérie
tiež nahradili úsporné tlačidlové. Vo všetkých šatniach a na chodbách sa opravili
a natreli steny, vrátane stropov, dverí
a lavičiek. Väčšinu prác vykonali pracovníci
zimného štadióna.
Stavebný ruch na zimnom štadióne
neutícha ani v týchto dňoch. Aktuálne
prechádza komplexnou rekonštrukciou
mantinelov, ochranných skiel, opravou
striedačiek a trestných lavíc. Dôvodom

je zmena pravidiel ľadového hokeja vydaná Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH), preto je nevyhnutné vykonať
spomínané úpravy. Mestskí poslanci na
mimoriadnom mestskom zastupiteľstve
v utorok 8. augusta rozhodli o schválení finančných prostriedkov na dofinancovanie
celkovej akcie. Predpokladané celkové
náklady na rekonštrukciu sú 100 tisíc eur.
Z týchto peňazí bude urobená výmena
mantinelov a ochranných skiel, špeciálna úprava mantinelov v časti striedačiek
a trestných lavíc pre sledge-hokej, stavebné úpravy striedačiek a trestných lavíc
a osadenie syntetického ľadu do priestorov striedačiek a trestných lavíc, nepočíta
sa však s výmenou zachovalých ochranných sietí. Mesto Dolný Kubín získalo od
Slovenského zväzu ľadového hokeja finančný príspevok vo výške 70 tisíc eur.
Spoluúčasť radnice na dofinancovanie

akcie je v maximálnej výške 30 tisíc eur.
Keďže staré mantinely sú ešte použiteľné,
ale nespĺňajú nové pravidlá SZĽH, radnica
má záujem ich odpredať. Podľa slov Miroslava Drába, vedúceho oddelenia športu
a športových zariadení MsÚ by sa demontované mantinely a ochranné sklá mohli
ponúknuť na predaj obciam na amatérske
účely. Ako doplnil Dráb: „Týmto krokom
má SZĽH záujem podporiť nielen rozvoj
ľadového hokeja, ale aj sledge-hokeja,
ktorého domovským stánkom na území
Slovenska je práve mesto Dolný Kubín.“
Predpokladaný termín ukončenia prác
je naplánovaný do konca septembra.
Z tohto dôvodu bude Mestský športový
klub HVIEZDA Dolný Kubín a Mestský hokejový klub Dolný Kubín prechodne využívať
na tréning ľadovú plochu v Ružomberku.
redakcia

DOPRAVNÉ OBMEDZENIE NA NEMOCNIČNEJ ULICI

—

Mesto Dolný Kubín v týchto dňoch začalo
stavebné úpravy križovatky na Nemocničnej
ulici. Dôvodom týchto prác je oprava nájazdového oblúka zo strany katolíckeho kostola, ktorý je v súčasnej dobe problematický.
Mesto Dolný Kubín sa preto rozhodlo
vyčleniť z rozpočtu mesta finančné prostriedky vo výške 8 000 eur na opravu. „Ob-

sahom prác je najmä vybúranie cestných
obrubníkov v dĺžke 32 metrov, doplnenie
vrstiev cestného telesa pri realizácii úpravy nájazdového oblúka vrátane doplnenia
asfaltového krytu s plochou 58 metrov
štvorcových. Chceli by sme upozorniť
vodičov, že práce budú realizované pri
obojsmernej cestnej premávke, ktorá bude
regulovaná schváleným prenosným dowww.dolnykubin.sk

pravným značením a súčasne ich požiadať
o jeho rešpektovanie,“ povedal Miroslav
Kosmeľ, vedúci odboru dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného ruchu
Mestského úradu v Dolnom Kubíne. Predpokladaný termín ukončenia prác je do
konca septembra 2017.
redakcia
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radnica

POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN SA OPRAVOVALI ŠKOLY

—

Foto: redakcia

Približne 415 000 eur investuje mesto Dolný Kubín počas tohto roka do opráv a modernizácie škôl a školských zariadení v jeho
zriaďovateľskej pôsobnosti.
V MŠ Odbojárov sa samospráva rozhodla
z dôvodu častých havarijných situácií, ktoré
vznikali, investovať približne 3 000 eur na
výmenu stúpačiek a rozvodov studenej
vody v prevádzkovej budove škôlky, kde sa
nachádza aj školská jedáleň. Nakoľko interiér materskej školy potreboval tiež nový
náter, do vymaľovania veľkej časti interiéru
išlo z rozpočtu mesta viac ako 3 000 eur.

Generálnou rekonštrukciou elektroinštalácie za takmer 33 000 eur prešla počas
tohto leta aj Materská škola na Obrancov
mieru. Ďalšia investícia v hodnote 4 000
eur smerovala na opravu poškodenej
časti oplotenia. Podľa slov Michala Šventa, vedúceho odboru školstva, kultúry,
mládeže a športu Mestského úradu v Dolnom Kubíne, bolo oplotenie už dlhodobo
v nevyhovujúcom stave a mohlo sa stať, že
sa niekto nepovolaný dostane do priestorov škôlky, prípadne hrozilo riziko úrazu.
Deti z Materskej školy na Námestí slobody
sa zas môžu tešiť z novej umyvárne a sociálnych zariadení za spolu 6 000 eur.
Počas letných prázdnin investovalo mesto
aj do výmeny okien na štyroch materských
školách v celkovej sume približne 42 000
eur. V Materskej škole Chočská sa vymenili okná za 15 000 eur, do Materskej školy
Odbojárov išlo 22 000 eur a Materská škola Záskalie dostala 5 000 eur. Samospráva musela v Materskej škole na Námestí
slobody vymeniť okná a dvere v celkovej hodnote 15 000 eur. „Opravy okien
v materských školách, výmena termoregulačných ventilov a vyregulovanie systému

v Materskej škole Chočská súvisí so snahou vedenia mesta zlepšiť tepelnú pohodu
a tiež ušetriť náklady na vykurovanie v materských školách,“ vysvetlil Švento. Výmena
termoregulačných ventilov a vyregulovanie
tepelnej sústavy v MŠ Chočská stáli radnicu okolo 3 500 eur.
Kvôli havarijnej situácii musela samospráva investovať peniaze aj do Materskej školy
Na sihoti, kde sa kvôli úniku vody museli
urobiť sanačné práce na poškodených
omietkach a murive, vymieňali sa aj poškodené parkety a drevené deliace steny
v celkovej výške 16 690 eur. Kvôli havarijnej
situácii bola nutná i oprava strechy na ZUŠ
Ivana Ballu v Dolnom Kubíne za celkom
7 608 eur.
Prístavba telocvične pri ZŠ Petra Škrabáka,
vybudovanie chodníka k telocvični a verejného osvetlenia tohto chodníka sa práve
začína. Celkové rozpočtované náklady sú
41 000 eur. Na otvorení stavby čiastočnej
rekonštrukcie Základnej umeleckej školy
Petra Michala Bohúňa v Dolnom Kubíne sa
intenzívne pracuje.
redakcia

NOVÉ MODERNÉ DETSKÉ IHRISKÁ

—

Obyvatelia na Matúškovej ulici v Dolnom
Kubíne majú od polovice augusta nové
moderné detské ihrisko. Z rozpočtu mesta bola na túto rekonštrukciu vyčlenená
celková suma 10 000 eur. Ihrisko bude
slúžiť deťom od 3 do 12 rokov.
„Zámerom mesta Dolný Kubín bolo
zrekonštruovať staré jestvujúce detské
ihrisko na Matúškovej ulici. Predmetom
rekonštrukcie bola výmena starých
amortizovaných prvkov detského ihriska za nové, moderné a certifikované
detské prvky,“ vysvetlil Miroslav Kosmeľ, vedúci odboru dopravy, miestne-

ho hospodárstva a cestovného ruchu
Mestského úradu v Dolnom Kubíne.
Samospráva pri realizácii projektu úzko
spolupracovala s mestským výborom
Staré mesto a so zástupcami obyvateľov
bytových domov na Matúškovej ulici. Najmä mladší obyvatelia mesta sa
môžu tešiť na pieskovisko, kolotoč, hojdačku, detskú kombinovanú zostavu
(lavička, domček, šmýkačka), gymcenter
a počítadlo so stolíkmi. Detské ihrisko bude ešte doplnené o dve parkové
lavičky a odpadkový kôš. Z prostriedkov
mestského výboru Staré mesto bola zabezpečená tabuľa na maľovanie krieda-

Foto: redakcia
www.infostudio.sk

mi a informačná tabuľa s prevádzkovým
poriadkom ihriska. Hracie prvky pribudli
aj na dvoch ďalších detských ihriskách.
Na Fučíkovej ulici sa deti môžu dosýta
vyšantiť na nových hojdačkách či preliezačke. Určené sú pre deti vo veku od
6 do 12 rokov. Súčasťou je aj vybudovanie
bezpečnostných dopadových zón v celkovej hodnote takmer 6 000 eur. Čiastka 5 000 eur zas smerovala na detské
ihrisko na ulici SNP, kde išlo o doplnenie
ihriska modernými prvkami. Pribudla tu
lanová pyramída a kolotoč.
redakcia
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REKONŠTRUKCIA EVANJELICKÉHO KOSTOLA

—

Foto: Veronika Jurčíková

Evanjelický cirkevný zbor v Dolnom Kubíne
bol úspešný v podaní projektu pod názvom
Spoločne putujeme už 500 rokov, ktorý je
realizovaný v rámci programu cezhraničnej
spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko.
Partnerom dolnokubínskeho zboru je najväčší evanjelický cirkevný zbor v Poľsku
v meste Tešín. Slávnostné podpísanie
zmluvy sa konalo v Krakowe a je jedným
z 19-tich schválených. Najväčšiu finančnú
položku projektu predstavuje záchrana
a reštaurovanie chrámu v Dolnom Kubíne,
ktorý už v blízkych dňoch čaká rozsiahla
rekonštrukcia. „V telese stavby sú značné
praskliny, najmä v oblúkoch, tie budú
opravené. Tým sa však poruší aj časť ma-

lieb, ktoré sú z roku 1934 a podliehajú už
degradácii. Radi by sme tak zrekonštruovali i celú výmaľbu kostola. Z hľadiska statiky
bol zistený fakt, že strecha pri vetre nerovnomerne roznáša záťaž na jednotlivé stĺpy.
Dôjde preto k úprave krovu, aby táto tiaž
bola rovnomerne prenášaná na celú
chrámovú loď,“ povedal Rastislav Stanček,
evanjelický farár.
Evanjelický kostol okrem týchto záchranných činností čaká aj výmena drevených
okien, ktoré sú dupľované, no v súčasnosti už po toľkých rokoch svojej existencie podliehajú rovnako značnej degradácii.
Stavebné práce sa však budú týkať aj
celého omietnutia chrámu. Na pláne je
i obsypávanie obkopového kanála. Rekonštrukcie sa dočká aj samotný mobiliár
chrámu. Novšiu tvár dostane kazateľnica,
krstiteľnica, oltár ale i orgán. V čase rozsiahlych stavebných prác sa budú všetky
činnosti dovtedy prebiehajúce v kostole
konať na viacerých náhradných miestach.
„Čo sa týka služieb Božích využijeme naše
priestory, ktoré máme v cirkevnom dome,
a to v Zmeškalovom dome hudby. Pohreby
sa budú konať v Dome smútku a svadby
budú prebiehať v evanjelických farnostiach
v okolí - v Jasenovej, Veličnej, Leštinách či
v Žaškove,“ dodal Rastislav Stanček.
„Projekt bol schválený v celkovej výške

866 tisíc eur. Vysoké percento, takmer
95%, je určené práve nášmu cirkevnému
zboru a zvyšných 5% poľskej strane.
Projekt je spolufinancovaný Európskym
fondom regionálneho rozvoja (cca 700
tisíc eur), čo je 75 % a zvyšných 25% na
našej strane je financovaných zo štátneho rozpočtu, to je cca 82 tisíc eur. Sumu
v41 500 eur musí cirkevný zbor zabezpečiť
z vlastných zdrojov. Systém financovania je
založený na báze refundácie,“ uviedla Eva
Vajzerová, členka projektového tímu.
Schválený projekt medzi dolnokubínskym zborom a zborom v Tešíne sa však
primárne netýka len rekonštrukcie tunajšieho kostola. Jeho súčasťou sú prednostne, ako to už napovedá samotný názov
projektu, aj iné aktivity. Hlavným cieľom je
propagácia kultúry päťstoročnej histórie
partnerských zborov, jej zachovávanie
a vytváranie budúcnosti. Neodmysliteľnou
súčasťou projektu je aj vytvorenie populárno-vedeckej publikácie o Jurajovi Tranovskom a turistického sprievodcu v jazykoch
partnerov ale aj v anglickom a nemeckom
jazyku. Rovnako tak budú realizované aj cezhraničné aktivity súvisiace so spoločným
putovaním regiónmi Sliezska a Oravy
počas takmer 500 rokov od reformácie.
redakcia

DOBROVOĽNÍCI OPÄŤ ZVEĽADILI REGIÓN

—

Desiatka dobrovoľníkov zo šiestich krajín sveta prišla do nášho mesta, aby sa zapojila do
3. ročníka úspešného dobrovoľníckeho projektu “Skrášlime Srňacie a Dolný Kubín”. Od
štvrtka 10. augusta do soboty 12. augusta
2017 sa zamestnanci z medzinárodnej firmy
IBM, členovia občianskeho združenia ZORE
Slovakia a zamestnanci Mestského úradu
Dolný Kubín pokúsili mesto ako aj mestskú
časť Srňacie urobiť o kúsok krajšími.
Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu bývania
na území mesta Dolný Kubín a v mestskej
časti Srňacie a tiež podporiť turistický ruch
na Orave. „Hlavnou myšlienkou tejto aktivity je, aby dobrovoľníci napomohli rozvoju
komunity a oddýchli si od každodenného
pracovného života,“ povedala koordinátorka projektu Ivana Lörincová z OZ ZORE
Slovakia. Radnica im každoročne na prácu prispeje materiálom, náradím a technickým dozorom. „S mestom Dolný Kubín
naše občianske združenie spolupracuje už
nejaký čas. Sme veľmi radi, že sa nám pred
pár rokmi podarilo rozbehnúť takú skvelú

spoluprácu,“ dodala Lörincová. Tento rok
projekt finančne podporil aj Žilinský samosprávneho kraj.
Do projektu bolo zapojených 18 dobrovoľníkov zo Slovenska, Brazílie, Talianska, Francúzska, Španielska, Rumunska
a z Maurícia. Počas trojdňového pobytu
v Dolnom Kubíne sa im podarilo v mestskej
časti Srňacie vyčistiť verejné priestranstvo,
opraviť a dorobiť schodíky a taktiež pomohli pri rekonštrukcii amfiteátra a jeho
okolia. V meste Dolný Kubín pomáhali zas
pri rekonštrukcii mestského amfiteátra na
sídlisku Brezovec.
Podľa slov koordinátorky projektu sú reakcie obyvateľov mesta na ich prácu veľmi
pozitívne. Niekedy sa dokonca i zastavia
a porozprávajú, či donesú im občerstvenie. Nájdu sa aj takí občania, ktorí sa k nim
počas práce radi pridajú. Na dobrovoľníkov
okrem práce čakal aj voľnočasový program
ako bol napríklad rafting či prechádzky
v oravskej prírode.
redakcia
www.dolnykubin.sk
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zaujímavosti

DOLNOKUBÍNČAN VO VZDELÁVACOM STREDISKU NASA

—

Riaditeľ Gymnázia P. O. Hviezdoslava Peter
Strežo má za sebou zaujímavú skúsenosť.
Využil lákavú ponuku od medzinárodnej
spoločnosti a dostal sa na zoznam učiteľov
z celého sveta, ktorí vycestovali do Spojených štátov amerických.
V Alabame na všetkých účastníkov
čakal zážitkovo-vzdelávací pobyt určený
špeciálne pre učiteľov matematiky a prírodovedných predmetov. „Počas týždňa,
ktorý som tam strávil, som sa zúčastnil
rôznych simulácií, trenažérov a pro-

cesov, ktorými prechádzajú i samotní
kozmonauti pri svojom výcviku. Absolvoval som aj diskusie s kozmonautmi,
s autormi projektu a ľuďmi, ktorí trénujú
kozmonautov,“ povedal Peter Strežo.
Medzinárodný tréningový program,
ktorého sa zúčastnil, sa konal priamo
vo vesmírnej akadémii vo vzdelávacom
stredisku NASA, kde sa zišlo celkovo 200
pedagógov. „Pre mňa to boli úžasné dni,
zažili sme veci, ktoré bežný človek nezažije. Vyskúšali sme si simulovanú misiu na Mars, na špeciálnej stoličke sme

Foto: Peter Strežo

si overili, aká je gravitácia na Mesiaci.
Bolo to veľmi zaujímavé a inšpirovalo
ma to v ďalšej práci so študentmi,“ dodal
nadšený Peter Strežo. Okrem nezabudnuteľného zážitku, nadobudnutých vedomostí a nových priateľstiev si Peter
Strežo domov priniesol aj hmotnú vec,
a to reálny kozmonautický odev. Pobyt
vo vesmírnej akadémii ho očaril natoľko,
že ho odporúča zažiť každému učiteľovi
daných predmetov.
redakcia
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SKAUTI NAŠLI ÚTOČISKO NA BREZOVCI

—

Presne pred 110 rokmi, 1. augusta 1907,
táborilo pod vedením anglického lorda
na pobreží úžiny La Manche 20 chlapcov.
Bol to prvý skautský tábor na svete. Tento
dátum môžeme považovať za deň, kedy
vznikol skauting.
Aj v Dolnom Kubíne máme svojich skautov. Hovoria si 53. zbor Gentiana Dolný
Kubín, a to podľa horca, ktorý rastie na
Choči. „V našom zbore je nás 150 členov, ale treba podotknúť, že do toho sú
zarátaní aj skauti z Mútneho a Pribiša.
To sú dva oddiely, ktoré pod nás patria.

Foto: 53. zbor Gentiana

Tu v Dolnom Kubíne fungujú tri oddiely - chlapčenský, dievčenský a starší.
Pod oddielmi ešte pracujú malé družiny
a práve tie sa stretávajú v našej klubovni,“
vysvetľuje Samuel Štefan Mahút, vodca
skautského tábora v Zuberci 2017.
Vznik 53. zboru Gentiana sa datuje v Dolnom Kubíne od roku 2000. Skauti pôsobili dlhé obdobie v Kaštieli na Mokradi
a len nedávno našli útočisko na Brezovci. „Boli sme pätnásť rokov v Kaštieli, kým
sa nepredal, a preto sme hľadali nové
priestory na našu činnosť. Najskôr sme
boli v podnájme a teraz sa nám podarilo
zabývať na mestskom pozemku na sídlisku Brezovec. Postavili sme tu dva kontajnery, v ktorých vzniká skautská klubovňa.
Je tu aj jeden kontajner, v ktorom máme
materiál,“ objasňuje Peter Florek, vodca 53. zboru Gentiana Dolný Kubín. „Je
skvelé, že sme na Brezovci, akoby v centre mesta. Máme tu ihrisko, sme blízko
mladým,“ dodáva Samuel Štefan Mahút.
Nová skautská klubovňa má už za sebou
všetky potrebné povolenia a stavebné
práce. Momentálne čaká na pripojenie do
www.infostudio.sk

elektrickej siete. Potom ju čaká oficiálne
otvorenie. Bude nápomocná vo formácii
mládeže podľa skautského zákona. „Psychológovia vravia, že človek sa rozvíja
v šiestich oblastiach rastu - telesne,
duchovne, charakterovo, emocionálne,
intelektuálne a sociálne. Skauting je výnimočný práve tým, že sa snaží o rozvoj
všetkých týchto oblastí. Pridať sa môže
prakticky ktokoľvek s rôznymi talentmi.
Tie sa budeme snažiť rozvíjať,“ hovorí
Samuel Štefan Mahút. „V skautingu sa
okrem fyzickej kondície snažíme rozvíjať aj
duchovný obzor, budovať pevný charakter, upevňovať pozitívne stránky človeka
a sociálne cítenie. Hlavným motívom
skautingu je to, že človek má kam ísť,“
dodáva Peter Florek.
53. zbor Gentiana už tradične rozdáva na
Vianoce po Dolnom Kubíne a okolitých
obciach betlehemské svetlo. Vo farnosti
sa tiež zapája do krížových ciest. V budúcnosti chce rozbehnúť ekologické aktivity,
ktoré pomôžu životnému prostrediu.
redakcia
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IDEME DO PRÍRODY – IDEME NA SRŇACIE

—

a rodiny MsÚ, klientmi a opatrovateľkami
zo Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS).

Foto: ZO SZŤP

V prostredí mestskej časti, vzdialenej od
centra mesta cca 5 km sa 4. júla 2017
uskutočnilo ďalšie stretnutie členov ZO
SZŤP s pracovníkmi Odboru sociálnych vecí

Pre komfort bol objednaný špeciálny autobus s plošinou pre imobilných účastníkov.
PhDr. Jana Mazalánová, vedúca OSVaR,
popriala všetkým veľa nových zážitkov
a šťastný návrat. Sprievodkyňou počas
výletu bola Marína Gruchaláková.
Pred vstupom do dedinky si prítomní vypočuli históriu založenia obce, prezreli
si staré drevenice, sýpky, dokumentárny
popis a fotogalériu o Srňacom. Pri zvonici,
kde sa nachádza malý amfiteáter, všetkých
srdečne privítali manželia Eva a Zdeno Lofajovci, ktorí sa aktívne podieľajú na roz-

voji a zachovaní kultúrnych tradícii v tejto
mestskej časti. Na Srňacie si zaspomínal
aj 74 ročný Janko Žubor, klient ZOS, ktorý
vyrastal v jeho blízkosti v Medzihradnom.
Ako malý chlapec tu chodieval s kanvičkou
na maliny, z ktorých sa pripravovala chutná šťava na zimu.
Na malom pódiu amfiteátra v Srňacom
zazneli i ľudové piesne či básne. Spokojnosť účastníkov, aj tých na vozíkoch, bolo
vidieť i pri návšteve salaša Jána Červeňa.
Rozkvitnuté poľné kvety a byliny, vôňa
ovčieho syra a žinčice i príjemné počasie
boli balzamom pre dušu výletníkov.
Milka Majdišová, ZO SZŤP

ČAJ O PIATEJ V ZOS

—

V piatok 14. júla 2017 sa konalo spoločné
posedenie členov ZO ZTP, klientov Zariadenia opatrovateľskej služby mesta, ich
príbuzných a sympatizantov.
Počas tejto akcie si pripomenuli spoločný
výlet v Srňacom. Stretli sa v spoločenskom priestore zariadenia pri dobrom čaji,

zákuskoch, pri ľudovej hudbe, veselom
speve a tanci všetkých prítomných. Zájazdy a potulovanie sa v lone prírody vždy
zachytí šikovná kameramanka a strihač
filmov, preto si mohli prítomní i tentoraz
pozrieť krátky spomienkový film.
Aj táto udalosť vypovedá o výbornej
spolupráci medzi mestom Dolný Kubín

– odborom sociálnych vecí a rodiny, „ZETE-PE“ - ZO SZTP a personálom Zariadenia
opatrovateľskej služby – ZOS. Pri dobrej
vôli, odbornej príprave a ochote ľudí, ktorí
majú srdcia otvorené dokorán, je možné
dokázať vskutku veľa.
Milka Majdišová, ZO SZŤP

POZNÁVACÍ ZÁJAZD PO MORAVE

—

Posledný júlový víkend SZTP ZO Dolný
Kubín zorganizoval pre svojich členov
poznávací zájazd na Moravu.
Z Dolného Kubína sa vyštartovalo autobusom v piatok 28. júla 2017 o 6.00 hod
od zimného štadióna. Cesta pokračovala
obhliadkou námestia a okolia Hodonína.
Ďalšou zastávkou bolo hlavné mesto vína
Valtice. Výletníci navštívili zámok, zaujala
ich zámocká jedáleň i herňa. Odtiaľ ich
kroky smerovali do obce Lednice, kde si

tiež prezreli tunajší zámok. Upútali ich
mnohé exponáty, napr. drevené schodište
z jedného kusa dreva, ktoré zhotovili len
traja rezbári. V tyrkysovej sále ohúril obraz
Sidónie Salmovej (kňažnej zo 16. storočia),
ktorá za 25 rokov porodila 24 detí, no
žilo z nich iba 9. Po tejto obhliadke program zájazdu pokračoval v obci Kurdejov,
v druhý deň zas v aquaparku Moravia.
Tretí deň sa začal sv. omšou v obci Starovice, potom sa vycestovalo do okolia Brna.
Tí zdatnejší sa vybrali navštíviť Macochu,

Foto: ZO SZŤP
www.dolnykubin.sk

jej prehliadku ukončili plavbou k východu
z jaskyne. Poznávací zájazd bol zavŕšený
návštevou Velehradu, konkrétne Baziliky
Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila
a Metoda.
Účastníci ďakujú za bezpečnú prepravu
i vynikajúcu pripravenosť poznávacieho
zájazdu. Bolo vidieť, že vedúca zájazdu
p. Gabika Floreková a celý výbor SZTP ZO
mal s organizáciou nemalé starosti.
Milka Majdišová, ZO SZŤP

Foto: ZO SZŤP
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SOŇA STANOVSKÁ - DVOJNÁSOBNÁ VICEMAJSTERKA SVETA JUNIOROV

—

Foto: redakcia

Primátor mesta privítal vo štvrtok 27. júla
2017 Soňu Stanovskú, dvojnásobnú vicemajsterku sveta juniorov a taktiež bronzovú
medailistku z Majstrovstiev sveta juniorov
a pretekárov do 23 rokov vo vodnom slalome v Čunove.

Dolnokubínčanka Soňa Stanovská si
z rúk primátora prevzala ďakovný list za
úspešnú reprezentáciu mesta. „Chcela by
som sa poďakovať mestu Dolný Kubín, že
sa zaujíma aj o mladých športovcov a že
vie oceniť našu snahu,“ vyjadrila svoje pocity po odovzdaní ocenenia Soňa.
Pri tretej účasti na majstrovstvách sveta
juniorov sa talentovanej 17-ročnej Oravčanke konečne podarilo získať vytúženú
medailu medzi jednotlivcami. Na Majstrovstvách sveta juniorov, ktoré sa konali od
17. do 23. júla 2017 v Čunove, štartovala Soňa Stanovská v kategórii kajakárok
a kanoistiek. V disciplíne C1 kanoistiek sa
kvalifikovala do finále šiestym najlepším
časom a to i napriek ôsmym trestným
sekundám. Finálová jazda medzi kanoistkami však v jej podaní vyzerala úplne inak.
Bránkami prešla čisto a s časom 117,49 s.
získala fantastickú striebornú medailu.
V cieli ju predbehla iba Nemka Herzogová.
„Pocity, keď som získala titul vicemajsterky
sveta, boli neopísateľné. Všetci sme plakali,“ zaspomínala si Soňa.
Okrem vicemajsterky sveta v kategórii C1 sa mohla Dolnokubínčanka stať
dvojnásobnou medailistkou majstrovstiev sveta, keď v kategórii kajakárok K1

skončila v semifinále na prvom mieste
a v samotnom finále dopádlovala do cieľa
s dvoma trestnými sekundami na bronzovej pozícii. Avšak rozhodcovia jej dodatočne zarátali ťuk na jednej bránke a bronzovú priečku musela prepustiť Češke Lucii Nesnídalovej. Oravská vodáčka si zo
svetového šampionátu juniorov v Čunove
predsa len odniesla tri medaily. V posledný
deň majstrovstiev sveta v kategórii hliadok
junioriek 3xC1 zloženie Monika Škáchová,
Simona Glejteková a Soňa Stanovská totiž
získalo striebornú medailu. O pár hodín
neskôr si na divokej vode v Čunove Soňa
Stanová spolu s Eliškou Mintálovou a Silviou Brosovou v kategórií 3xK1 juniorky
vybojovali bronzovú priečku. Slovensko
tak nakoniec získalo sedem medailí z majstrovstiev sveta juniorov a pretekárov do
23 rokov vo vodnom slalome v Čunove.
Mladá Dolnokubínčanka má za sebou
vydarené majstrovstvá sveta. Zo štyroch
štartov má tri medaily, čo je výborný výsledok. Momentálne sa stala Soňa aj Majsterkou Európy juniorov v nemeckom
Hohenlimburgu. Teraz sa už sústredí na
4. kolo svetového pohára a finále
svetového pohára seniorov.
redakcia

TRIATLONISTI OTVORILI ZIMNÚ PLAVECKÚ SEZÓNU

—

Každý rok na konci letných prázdnin sa
v Štúrove konajú populárne medzinárodné plavecké preteky Štúrovské stovky. Na
tohtoročnom 39. ročníku sa zišla veľmi silná
konkurencia 378 plavcov z 50 klubov Česka, Maďarska, Srbska, Talianska a samozrejme i Slovenska.
Naši pretekári z Triatlon teamu Dolný
Kubín už na prvých pretekoch ukázali,

že sa na sezónu dobre pripravili, pretože si hneď vyplávali až 12 medailí. Viac
ako polovicu z celkového počtu pódiových umiestnení získali dve pretekárky
- Nina Hodoňová (bilancia 2 zlaté,
0 strieborných, 1 bronzová) a Karolína
Salcerová (bilancia 1-1-2).
K medailistom sa ešte pridali Tatiana
Machajová, Patrícia Štubendeková, Eva
Mikulášová a Jakub Machaj. Karolína Sal-

cerová sa ako jediná dostala do finále
disciplíny 100 m prsia v Memoriáli Juraja Junga v kategórii open. Potešiteľný je
aj fakt, že všetci pretekári si utvorili minimálne 1 nový osobný rekord, aj keď je
len začiatok sezóny a v priemere každý
druhý štart predstavoval nové maximum.

jú, aké riziko im hrozí. Dievčatá, neisto
korčuľujúce po pravej strane vozovky so
slúchadlami v ušiach, rovnako ako bežcov
bežiacich podvečer po pravej strane bez
reflexných prvkov na oblečení, si vodič
nemusí všimnúť.
Zákon o cestnej premávke za chodca
považuje aj korčuliara, skejtbordistu či
v zime lyžiara. Títo všetci by sa tam, kde nie
je chodník, mali pohybovať po ľavej krajnici, v rade za sebou. Naopak kolobežkár je

vnímaný na vozovke rovnako ako cyklista
a mal by jazdiť vpravo. Je pravda, že
mladý človek alebo človek, ktorý nevlastní
vodičský preukaz, nemusí o tomto pravidle
vedieť. Ak chceme predísť zbytočnej tragédii, možno by stačilo, aby naň upozornili
učitelia telocviku alebo príslušníci polície.
Za úvahu by stálo osadenie príslušnej dopravnej značky v rizikových úsekoch.

Rudolf Salcer

ŠPORTUJME BEZPEČNE

—

Leto sa síce pomaly končí, to však neznamená, že ním končia naše športové aktivity.
Mnohí z nás na beh a korčuľovanie využívajú komunikácie v okolí mesta, najčastejšie
cestu na Gäceľ a Oravskú Porubu.
Veľmi sa z toho tešíme, veď šport v každom veku zvyšuje kvalitu nášho života.
Ako každá aktivita, aj pohyb na verejnej
komunikácii však musí mať svoje pravidlá. Hlavne mladí ľudia si neuvedomu-

www.infostudio.sk

Vladimír Adamec
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POSLEDNÁ AUGUSTOVÁ SOBOTA PATRILA HORSKEJ ČASOVKE

—

Celkovo deväťkilometrová trať s prevýšením
takmer 550 metrov čakala v sobotu 26. augusta 2017 cyklistov na MTB Horskej časovke na
Kubínsku hoľu. Na štart 3. ročníka sa postavila približne stovka pretekárov zo Slovenska a Poľskej republiky.
Trať začala v mestskej časti Beňova Lehota s cieľom pri Chate Kubínska hoľa. „Po
minuloročnom úspešnom ročníku sme
sa rozhodli, že tento ročník urobíme pre
fanúšikov horskej cyklistiky ešte kvalitnejší a atraktívnejší. Hlavnou cenou tomboly
bol horský bicykel Specialized. Návštevníci si tiež mohli pozrieť bicykel nášho
úspešného cyklistu Petra Sagana, s ktorým

Foto: MTB Horská časovka Kubínska hoľa

vyhral titul majstra sveta minulý rok,“ povedal organizátor pretekov Tomáš Kubacka.
Pre pretekárov bolo pripravených sedem
kategórií, ktoré boli rozdelené na juniorov, dve ženské a štyri mužské kategórie.
V juniorskej kategórii do 18 rokov zvíťazil Dominik Žitko z klubu DODO Team
s časom 0:33:53. Radovan Bíroš z klubu
ELITE BIKE Dolný Kubín prišiel do cieľa
ako prvý v kategórii muži 19 až 39 rokov
s časom 0:28:35. V mužskej kategórii 40
až 49 rokov zvíťazil Miloš Sopko zo Žiliny
s časom 0:31:08. Vladimír Klucha z Kanianky
zvíťazil v ďalšej mužskej kategórii od 50
až 59 rokov (0:33:29). Dolnokubínčan Ján
Lovás s časom 0:37:36 zvíťazil v kategórii

Foto: MTB Horská časovka Kubínska hoľa

Muži 60 a viac rokov. Ženskú kategóriu do
39 rokov ovládla Lenka Kellová z KBL Jasná
(0:48:16). V druhej ženskej kategórii 40
a viac rokov zvíťazila s časom 0:43:55 Martina Cabuková z Kysuckého Nového Mesta.
V areáli hotela Belez prebiehala registrácia
a tiež celodenný sprievodný program pre
všetkých návštevníkov. Podmienkou účasti na pretekoch bolo používanie horských
bicyklov (MTB) s priemerom kolies 26 až
29 palcov a minimálnou šírkou pneumatík
1,5 palca. Organizátorom podujatia bolo
Občianske združenie Rulers Dolný Kubín,
Elite bike, mesto Dolný Kubín a ORAVA
Agency.
redakcia

Foto: MTB Horská časovka Kubínska hoľa

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY 2017

—

Nie je to tak dávno, čo sa nám zdalo nepochopiteľné, že mnohí Američania nedokážu
bez automobilu zájsť ani do pár metrov
vzdialeného supermarketu, pohoršovali sme
sa aj nad tým, koľkí z nich trpia nadváhou.
Jedno príslovie hovorí, že čo na druhom
vidíš, to na sebe čakaj. Zmenou politickej
situácie u nás sa zmenili aj naše priority.
Doba sa zrýchlila, z auta sa stal predmet
dennej potreby. Dochádzame na ňom do
zamestnania, na nákupy, za zábavou či za
športom. Často aj vtedy, keď by sme sa ho
používať nemuseli.

Foto: Danka Števonková

Znížený pohyb sa však začína prejavovať na našom zdraví. Priberáme, trápia
nás srdcovo-cievne a civilizačné choroby.
Horšie však je, že nedostatok pohybu sa
prejavuje aj na našich deťoch. Nikdy ich
toľko netrpelo nadváhou ako dnes. Všetky tieto riziká si uvedomuje aj Európska
únia.
Od roku 2002 preto každoročne od
16. do 22. septembra vyhlasuje tzv. Európsky týždeň mobility. Jeho myšlienkou
je zmeniť správanie ľudí, ktorí by na úkor
automobilovej dopravy mali viac chodiť
pešo, na bicykli či verejnou dopravou. Akcia zároveň poukazuje na neudržateľnosť
súčasného stavu a vyzýva zodpovedných,
vrátane samospráv, na vytváranie podmienok pre zmenu. Tohtoročný Európsky
týždeň mobility sa uskutoční pod heslom
„Čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita“.
Jeho snahou je poukázať na potrebu
zlepšovania životného prostredia, na
moderné technológie umožňujúce obmedzenie počtu vozidiel ich zdieľaním,
ktoré by mali napomôcť zníženiu počtu
vozidiel na cestách, ako aj na technológie
inteligentnej dopravy (systémy sledovania premávky, inteligentnú svetelnú signalizáciu či dopravné informácie).
www.dolnykubin.sk

Mesto Dolný Kubín sa do projektu Európskeho týždňa mobility zapája už
tretíkrát. Naplánovaných je viacero
akcií, ktorých snahou je upozorniť na
neudržateľnosť situácie na našich cestách
a podporiť pohybové aktivity detí aj dospelých. Budú môcť bezplatne korčuľovať
na zimnom štadióne a plávať v bazéne
aquaparku, zacvičiť si zumbu, pilates
a nordic walking pri bývalej základnej
škole na Nemocničnej ulici, zúčastniť sa
na 12-hodinovom plaveckom maratóne
alebo na cyklovýlete. Pre deti bude pripravená aj súťaž družstiev v jazde zručnosti
na dopravnom ihrisku, možnosť prezentovať svoje umenie na kolobežke či skateboarde, zapojiť sa so svojou triedou do
zážitkového čítania alebo kvízu o doprave
v Oravskej knižnici A. Habovštiaka. V spolupráci s predajcom prebehne prezentácia elektrobicyklov, súčasťou autosalónu
na Kubínskom jarmoku by mali byť
vystavené elektromobily. Veríme, že sa
do niektorej z akcií zapojíte a podporíte
myšlienku zdravšej budúcnosti. Podrobnosti nájdete na webovej stránke mesta
alebo vo vysielaní TV DK.
Vladimír Adamec
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Kalendár podujatí

Pohotovosť lekární

Kultúra
Ozveny z pivnice, koncert
16. 9.
16.00 h
Dni mesta a 36. Kubínsky jarmok
22. – 23. 9.		
Gäceľský kotlík, súťaž vo varení gulášu
23. 9.
11.00 h
29. Kubínske akordy, pesničková súťaž
24. 9.
17.00 h
Burza zberateľov
24. 9.
6.00 h
Koncert pre mesto, ZŠ Kňažia
29. 9.		
Tri letušky v Paríži, divadelné predstavenie 8. 10.
19.00 h

Záskalie
Hviezd. námestie
Gäceľ
MsKS
MsKS
MsKS
MsKS

Šport
Spartan race, preteky
9. 9.
8.00 h
Kubínska hoľa
Beh do Choča, memoriál Joža Čajku
9. 9.
10.00 h
Vyšný Kubín
Majstrovstvá SR veteránov
9. 9.
11.00 h
Cirkevná SŠ
King of the North, silovo-kondičná súťaž
23. 9.
10.00 h Street Workout Park
VIDMO, prehliadka filmov
5. – 7. 10.		
MsKS

Lekáreň Schneider, OD Tesco
8. 9. – 14. 9.
Lekáreň Dr. Max, OD Kaufland
8. 9. - 14. 9.
Lekáreň DIA, A. Sládkoviča 5
15. 9.
Lekáreň Schneider, OD Tesco
16. 9. – 30. 9.
Lekáreň Dr. Max, OD Kaufland
16. 9. – 30. 9.

Inzercia
Stavebná firma zo Žiliny, hľadá na dlhodobú spoluprácu ucelené partie murárov, tesárov a viazačov armatúry pre výstavbu rodinných domov. Práca garantovaná aj cez zimu. Stavby na celom území SR, prevažne však v Žilinskom kraji a Bratislave. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle: 0907 194 193.

POMÔŽTE NEVIDIACIM
A SLABOZRAKÝM.

POŠLITE SMS
V HODNOTE
2 € NA ČÍSLO 820
ALEBO PRISPEJTE
V ULICIACH
22. a 23.
SEPTEMBRA.

www.bielapastelka.sk
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