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Hviezdoslavovo námestie patrilo
v sobotu 2. júna oslavám 50. výročia družobného partnerstva s českým
mestom Pelhřimov. Organizátori si pre návštevníkov pripravili kultúrny program tvorivé
dielne, divadlo a športové aktivity.

číslo 6

mesačník
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Cestujúci môžu v rámci mestskej
verejnej dopravy využívať dva nové
moderné nízkopodlažné autobusy s klimatizáciou a bezplatným pripojením na internet.
Do užívania ich slávnostne odovzdali vo štvrtok 17. mája.

ročník XXXIV
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Rok sa s rokom stretol a pódium
v MsKS opäť patrilo tanečníkom
z celého Slovenska. Svoje natrénované kreácie predviedli v sobotu 5. mája na prestížnom podujatí, ktoré si za roky vyslúžilo dobré meno medzi všetkými milovníkmi tanca.

MARTIN KUKUČÍN NEBOL DOMA PROROKOM

—

Maľba: Michal M., ZŠ M. Kukučína

„...Ach, hej, veď sťa vyhnanec si temer musel z domoviny. Naša bieda vyhnala Ťa!“
Týmito veršami reagoval Hviezdoslav na
fenomén slovenského vysťahovalectva a na
dramatické životné osudy svojho krajana
a priateľa Martina Kukučína. O jeho živote,
diele, osudoch, životných cestách a peripetiách rozprávali žiaci aj literárni vedci na
Dňoch Martina Kukučína 18. mája v Obchod-

nej akadémii v Dolnom Kubíne a 20. mája v rodnej Jasenovej.
Prvý deň osláv venovaných 90. výročiu
úmrtia Martina Kukučína bol určený najmä
študentom základných a stredných škôl
a program bol v réžii Základnej školy
Martina Kukučína. Žiaci si spolu s pedagógmi pripravili pútavé komentované huwww.dolnykubin.sk

dobno-dramatické pásmo o živote a zaujímavostiach zo života Kukučína, ktoré
popretkávali ukážkami z inscenácií Neprebudený a Rysavá jalovica, ale aj množstvom fotografií zo života Martina Kukučína v Jasenovej, v Chorvátsku na ostrove
Brač a v Južnej Amerike v Punta Arenas.
pokračovanie na 2. strane »
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Súčasťou akadémie boli aj hudobné vystúpenia a príspevky odborníkov z Matice slovenskej Pavla Pareničku, ktorý rozprával
o diele Martina Kukučína, a Petra Cabadaja, ktorý priblížil Kukučínovo tajné písmo.
Ako povedal, u Kukučína sa potvrdila stará
známa múdrosť, že doma nie je nikto prorokom. „Opustil Jasenovú a vrátil sa do nej
viackrát, ale už len ako hosť,“ povedal Cabadaj a dodal, že geograficky možno hraničné póly životnej púte tohto potomka
oravskej roľníckej rodiny vyznačiť od Jasenovej po Punta Arenas, čiže z Oravy do Patagónie. Kukučín bol na podujatí prítomný
nielen svojimi textami a fotografiami, ale
priestor zdobili aj jeho portréty. Riaditeľka
dolnokubínskej ZŠ Martina Kukučína totiž
vyhlásila pri tejto príležitosti školskú súťaž
– O najkrajší Kukučínov portrét, do ktorej
sa zapojilo viac ako 80 detí. Do užšieho
kola postúpilo 36 prác, z ktorých vybrala
porota 10 a ich tvorcov ocenila počas Dní
Martina Kukučína na slávnostnej akadémii.
Druhý deň osláv bol situovaný do
Kukučínovej rodnej obce Jasenová. V tamojšom evanjelickom kostole sa v nedeľu
20. mája konali slávnostné služby Božie za
účasti biskupa Východného dištriktu ECAV
na Slovensku Slavomíra Sabola. Pamiatku
Martina Kukučína si do Jasenovej prišli uctiť
veľvyslanec Chorvátskej republiky na Slovensku Aleksandar Heina s manželkou, ale
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Martin Kukučín
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aj primátorka Pakracu Anamarija Blažević,
štátny tajomník Ministerstva regionálneho rozvoja a fondov EÚ Chorvátska Davor
Huška s manželkou, primátorka Revúcej
Eva Ciraňová. Slovenskú stranu zastupoval hostiteľ, starosta Jasenovej Rajmund
Bradík, viceprimátor Dolného Kubína Jozef
Šimek a evanjelický farár z Jasenovej Ján
Gallo. Hostia so zástupom nielen miestnych Jasenovčanov, ale aj ľudí z okolia, pre
ktorých je stále Martin Kukučín pojmom,
položili veniec k soche Martina Kukučína
v miestnom parku v Jasenovej. Spoločne
si pozreli aj stálu expozíciu Kukučínovho
rodného domu.
Potom sa už všetci presunuli do
sály jasenovského kultúrneho domu, kde
sa o 14-tej začalo podujatie Spomínanie
na Martina Kukučína. Na jeho tvorbu, ale
aj reálie, ktoré s jeho životom súviseli, spomínali R. Bradík a D. Huška, ktorí priblížili
aj slovensko-chorvátske priateľské vzťahy,
za čo vďačia práve Kukučínovmu odkazu.
Čo-to o diele publiku porozprával P. Parenička a o Kukučínovi ako o spisovateľovi,
humanistovi a svetobežníkovi porozprával
P. Cabadaj. Ako povedal, významným je
fakt, že Kukučín ako jediný slovenský autor
má svoju sochu od svetoznámeho sochára chorvátskeho pôvodu Ivana Meštroviča
hneď na troch miestach: v Kanada v Cambridge, v Corvallis v štáte Oregon v USA

Foto: OKS
www.infostudio.sk

a v bratislavskej Medickej záhrade. Súčasťou nedeľňajšieho programu bol aj prednes z Kukučínovej tvorby v podaní Márie
Ferancovej. O hudobnú časť programu sa
zas postarali miestni folkloristi: DFS Kukučka a FS Veselie spod Choča, ktorých
už niekoľko rokov vedie Milota Kelčíková.
Záver podujatia patril populárnej tvorbe – pop-folkovému zoskupeniu a-emiT
acoustic, čiže Zuzke Removčíkovej a Timey
Laukovej.
Aj keď sa Dni Martina Kukučína
skončili v nedeľu, stále doznievajú. A to aj
vďaka dvom výstavám. Tou prvou je výstava Slovenskej národnej knižnice „Martin
Kukučín - spisovateľ, humanista, svetobežník“, výstava, ktorá obletela svet. Jej slovensko-anglickú verziu si môžete pozrieť
v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne do 18. júna. Druhou je výstava „Martin Kukučín vo fotografiách“, ktorá je nainštalovaná vo foyer Kultúrneho
domu v Jasenovej a je verejne prístupná
do 20. júna. Podujatie pripravili Oravské
kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Obec Jasenová, Základná
škola Martina Kukučína v Dolnom Kubíne
a Matica slovenská v Martine v spolupráci
s ďalšími partnermi.
Zdenka Prílepková, Oravské kultúrne stredisko

50. výročie spolupráce družobných miest
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DOLNOKUBÍNČANIA OSLAVOVALI 50. VÝROČIE PARTNERSTVA

—

Hviezdoslavovo námestie v Dolnom Kubíne
patrilo v sobotu 2. júna oslavám 50. výročia
družobného partnerstva s českým mestom
Pelhřimov. Organizátori si pre návštevníkov pripravili počas dňa okrem kultúrneho
programu aj tvorivé dielne, divadlo a športové aktivity pre deti pred Základnou školou
Janka Matúšku.
Počas trojhodinového programu sa predstavili nielen žiaci a učitelia základných
škôl a základných umeleckých škôl z Dolného Kubína, ale aj viacerí talentovaní muzikanti a tanečníci z Pelhřimova. Kultúrny
program vyvrcholil spoločným koncertom
speváckych zborov Una Corda z Dolného
Kubína a zboru Záboj z Pelhřimova v átriu
v Oravskej galérie. „Myslím si, že udalosti,
ktoré sa odohrali pred 50 rokmi, v čase
krátko po auguste 1968, keď Československo bolo obsadené vojskami Varšavskej zmluvy, možno symbolicky zomkli
naše mestá i národy. Ukázalo sa, že má
význam napriek politickým okolnostiam
spolupracovať a tiež, že tie roky spoluprá-
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ce výraznou mierou obohatili obe mestá.
Preto to treba chápať vo viacerých rovinách – napríklad je tu možnosť ukázať našim obyvateľom život v inom meste, nadviazať priateľstvá, kontakty či spoluprácu.
Snažíme sa, aby dobré vzťahy prevládali
naďalej, napríklad aj formou vzájomnej
výmeny našich žiakov, kultúrnych i športových kolektívov či seniorov, keďže chceme, aby spoluprácu miest pocítilo čo najviac obyvateľov,“ uviedol dolnokubínsky
primátor Roman Matejov.
Pelhřimovská delegácia spolu

s primátorom mesta Dolný Kubín počas
svojho pobytu na Orave navštívila v piatok
1. júna aj Základnú školu Petra Škrabáka
a otvorila výstavu výtvarnej súťaže Naše
mesto, ktorú vyhlásilo mesto pri príležitosti 50. výročia partnerskej spolupráce
medzi mestami. Do súťaže sa zapojilo
celkovo 280 detí z piatich dolnokubínskych základných škôl. „Odborná porota nakoniec hodnotila 237 prác v troch
kategóriách a napokon vybrala 20 víťazných. Z partnerského mesta Pelhřimov
sme obdržali celkovo 35 prác, z ktorých je
24 vystavených. Tieto práce súťažili v meste Pelhřimov,“ vysvetlila Andrea Barienčíková z MsKS.
Súčasťou osláv bolo okrem kultúrno-spoločenského programu aj osadenie symbolu priateľstva medzi partnerskými mestami v podobe malej oddychovej
zóny na Pelhřimovskej ulici. Jednu z lavičiek bude odteraz zdobiť tabuľka, ktorá
bude občanom mesta pripomínať výročie.
„Myslím si, že naša spolupráca, ktorá trvá
už 50 rokov, spojila veľa ľudí z Pelhřimova
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me dôstojné miesto, ktoré bude pripomínať našu spoluprácu,“ konštatoval Matejov. Pútnik je symbolom mesta Pelhřimov
a Choč symbolizuje dolnooravské mesto.
Okrem kultúrnych a športových akcií si
družobné mestá pripravili pre svojich
občanov počas roka aj rôzne zľavy. „Ak
sa naši občania zastavia v meste Pelhřimov alebo budú priamo v ňom tráviť
dovolenku, tak im budú turistické ciele
ako napríklad galéria, Múzeum strašidiel,
Pelhřimovské peklo, MÚZYum Lipských,
vyhliadková veža Kostola sv. Bartolomeja,

Foto: redakcia
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i z Dolného Kubína, ktorí za ten čas nadviazali osobné kontakty a majú tu svojich
kamarátov, známych a spoločne sa navštevujú. Sú to určite pevné priateľstvá
a široká spolupráca, ktorá trvá dodnes aj
medzi samosprávami, kultúrnou zložkou
a školami, ktoré sa každoročne navzájom
navštevujú,“ povedal starosta Pelhřimova
František Kučera. Paralelne s kultúrnym
podujatím na Hviezdoslavovom námestí
sa uskutočnili aj priateľské športové zápasy medzi dolnokubínskymi a pelhřimovskými florbalistami a následne svoj zápas
odohrali aj futbalisti.
Organizátori nezabudli ani na
najmenších, keďže sa pri prípravách rozhodli zakomponovať do programu osláv
hranú rozprávku, tvorivé dielne, zábavné
a športové aktivity, za ktoré deti dostali
sladké odmeny. Mesto Dolný Kubín dostalo počas osláv od českého partnera
vzácny dar v podobe sochy Pútnika spod
Choča. „Nesmierne si vážime tento dar od
našich priateľov z Čiech. Určite jej nájdewww.dolnykubin.sk

Múzeum rekordov a kuriozít a expozícia
Zlaté české ručičky po predložení občianskeho preukazu prístupné bezplatne,“
objasnil Vladimír Adamec z kancelárie primátora mesta. Bezplatná bude pre obyvateľov Dolného Kubína aj trojhodinová
návšteva plaveckého bazéna.
V dolnokubínskej metropole
prebiehal od pondelka 28. mája do nedele 3. júna aj Týždeň českej gastronómie,
ktorý pripravili organizátori osláv v spolupráci s miestnymi reštauráciami. „Aj touto
sprievodnou akciou sme chceli našim občanom a návštevníkom priblížiť a ponúknuť tradičnú českú kuchyňu, aby tak mali
možnosť zažiť chute a vône Čiech na Orave. Tiež by sme sa chceli všetkým zapojeným reštauráciám poďakovať za ich angažovanosť,“ dodal na záver Adamec. Oslavy
partnerstva Dolného Kubína a Pelhřimova
budú pokračovať v septembri na juhovýchode Čiech.
Martin Buzna, mesto Dolný Kubín
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obnovy a rekonštrukcie

ZUŠ P. M. BOHÚŇA V NOVOM ŠATE

—

Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa dostala k svojmu 60. výročiu množstvo
gratulácií, prianí i darov. Azda tým najväčším
bolo ukončenie veľkej rekonštrukcie budovy
školy na Matúškovej ulici. Jej obnova začala
ešte v minulom roku.
„Dlhé roky sme na to čakali. Ešte predošlé
vedenie školy za to bojovalo. Som rád, že
sa to práve teraz podarilo a môžeme sa
tešiť z novej fasády či okien. Bolo to okamžite cítiť. Aj po dizajnovej stránke to vyzerá
úžasne. Naše výtvarníčky to jednohlasne
odobrili. Sme veľmi spokojní,“ teší sa Michal Janiga, riaditeľ ZUŠ P. M. Bohúňa.
Jedna z najväčších investičných
akcií mesta v minulom roku stála po verejnom obstarávaní viac ako 150-tisíc eur.
Išlo už o druhú etapu rekonštrukcie. V tej
predchádzajúcej bola kompletne vymenená elektroinštalácia v celej budove. „V tejto
etape rekonštrukcia pozostávala z kompletnej výmeny strešného plášťa, ktorá rešpektovala kolóniu netopiera veľkého. Ďalej
prebehla obnova fasády tým, že bola sanovaná stará omietka. Aplikoval sa termoizolačný materiál na báze nanotechnológií
a vonkajšia silikónová omietka. Vymenili sa
klampiarske súčasti a staré drevené okna
za nové plastové vo vyššom odporovom

stupni. Výmeny sa dočkali aj exteriérové
dvere s dôrazom na zachovanie pôvodných drevených prvkov,“ vysvetľuje Pavol
Starek, vedúci odb. výstavby MsÚ.

Foto: redakcia

Rovnako bola vykonaná injektáž
technológiou na báze chémie proti vzlínaniu vlhkosti zo spodných častí budovy
a nechýbalo ani odvetranie jej základovej
časti. Súčasťou prác bola aj úprava terénu
pred školou v podobe parkových obrubníkov. „Práce mali byť ukončené do konca roka 2017, ale vzhľadom na klimatické
podmienky museli byť prerušené s novým

termínom dokončenia 31. mája 2018,“ dodáva Starek. „Osobne som veľmi spokojný,
lebo akákoľvek pripomienka alebo nedostatok boli okamžite riešené. Pristupovali
k tomu s citom,“ doplnil Janiga.
Pri príležitosti 60. výročia apelovala rada školy, odbor školstva a poslanci
mestského zastupiteľstva na to, aby sa
popri materiálnom zdokonalení školy nezabudlo ani na jej hudobný i umelecký
rozvoj. „Preto mestské zastupiteľstvo vyčlenilo sumu 15-tisíc eur na nákup dvoch
hudobných nástrojov. Jedná sa o pianíno
a virtuálny organ. Klavír bol už aj vysúťažený a nachádza sa v priestoroch školy.
Počas júna bude nainštalovaný aj organ,“
objasňuje Michal Švento, vedúci odb. školstva MsÚ. „Organ bude v koncertnej sále,
aby sa využíval naplno. Je vybavený kvalitnou audiosústavou, poslucháči budú mať
z neho určite patričný zážitok. Nie je to typický digitálny organ, ale špecifikum. Bude
unikátom v rámci celého Slovenska,“ dodáva Janiga na záver.
Podľa viacerých odborníkov sa
zrenovovaná budova Základnej umeleckej
školy Petra Michala Bohúňa zaradila medzi
dominanty Dolného Kubína.

OPRAVY V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH A V ZUŠ IVANA BALLU

—

Dolnokubínske materské školy a ZUŠ Ivana
Ballu prechádzajú v týchto dňoch veľkými zmenami. Stavebný ruch vládne okrem
umeleckej aj v dvoch materských školách.
V modernejších priestoroch budú tráviť
svoj čas malí škôlkari na Obrancov mieru
a rovnako aj na Bysterci.
„Pre materskú školu Na Sihoti sa vyčlenila
suma viac ako 40-tisíc eur na rekonštrukciu
okien a dverí. V tejto materskej škole je veľmi potrebné zrekonštruovať aj prístupové
chodníky, ktoré sú už v dezolátnom stave. Namiesto zničeného a popraskaného
asfaltu s veľkými nerovnosťami sa pokladá
zámková dlažba. Celková investícia opravy
je 6 300 eur. Na výdajnú kuchyňu je momentálne vyhlásené verejné obstarávanie
na zhotoviteľa. Stavebné činnosti v materskej škole Na Sihoti by mali byť podľa plánov ukončené do konca júna,“ vysvetlil Michal Švento, vedúci odboru školstva MsÚ.
V novom šate bude aj materská
škola na Obrancov mieru, ktorú rovnako
čaká niekoľko noviniek. „Investícia do tejto
materskej školy je 12-tisíc eur. Tu sa prá-

ce týkajú výmeny okien a v pláne je ešte
rekonštrukcia dvoch kúpeľní, na ktoré
momentálne prebieha verejné obstarávanie. Práce by mali byť ukončené do konca
júna,“ doplnil Švento.
Zásadnou zmenou prechádza aj
ZUŠ Ivana Ballu, ktorá už po desaťročiach
existencie nevyhnutne potrebovala výmenu okien. „Je to jediná škola, ktorá nebola
rekonštruovaná, čo sa týka výmeny okien.
Tento rok sa plánujú vymeniť okná vo
všetkých troch pavilónoch školy. Celková
výška investície je 36-tisíc eur,“ uviedol
vedúci odboru školstva MsÚ. „Okná už
boli v dezolátnom stave. Zatekalo nám
do tried a staré okná už neplnili ani akustické a rovnako ani termické vlastnosti. Je
to veľký krok, zvýši sa komfort pre žiakov
a rovnako aj pre pedagógov,“ teší sa Roman Ďaďo, riaditeľ ZUŠ Ivana Ballu. Výmenou okien však stavebné činnosti v umeleckej škole nekončia. V pláne je aj nové
vstupné oplotenie s bránou. Uvedené
zmeny by mali prebehnúť počas letných
prázdnin.
redakcia
www.infostudio.sk
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KRAJŠIA TVÁR BREZOVCA VĎAKA JEHO OBYVATEĽOM

—

To, že Brezovčania majú dobré srdce a sú
typickí svojou ochotou pomôcť, sa opäť potvrdilo na spoločnej akcii, na ktorej sa zišli
mladší, ale i tí vekovo starší. Obyvatelia
tohto sídliska si našli chvíľu voľného času
a stretli sa pred svojimi panelákmi, aby ich
okolie malo opäť krajší výzor.

Foto: Ján Prílepok

Akcia bolo výsledkom v poradí už 3. ročníka akcie pod názvom Skrášľovanie Bre-

zovca. „Spoločné skrášľovanie Brezovca
vzniklo už pred 3 rokmi, keď sme si povedali, že chceme jednotlivé upratovania po
bytových domoch nejako zjednotiť, aby ľudia videli, že v tom nie sú sami a že je veľa
ľudí, ktorým záleží na svojom okolí a majú
chuť niečo zmeniť,“ povedal Ján Prílepok,
predseda MsV Brezovec. „Mám pocit, že
v poslednej dobe sa zabudlo, že keď upratujeme, upratujeme v prvom rade sami
pre seba. Žijeme v dobe, keď sa už dajú
zaplatiť aj upratovacie služby, ale zabudli
sme, že stačí zobrať do ruky metlu, lopatu a za malú chvíľu si upratať okolie svojej
bytovky. Vtedy si to budeme aj viac vážiť.
Predtým sme si upratovali sami, ale teraz
čakáme, kedy bude táto akcia. Je to lepšie,
postretáme sa viacerí. Je to skvelý nápad.
Zídeme sa pri tejto akcii viacerí susedia
ako kedysi,“ dodali spokojní obyvatelia
sídliska.
Brezovec bol podľa slov jeho
samotných obyvateľov pomerne čistý.
Ľudia si tak postupne z roka na rok sami
uvedomujú, že prostredie, v ktorom žijú,
je zrkadlom práve ich samých. „Nie je
toho neporiadku tak veľa ako kedysi. Je
to tu čistejšie, udržiavanejšie,“ pripomenuli Brezovčania. „Tento rok nám vyšlo aj

krásne počasie. Účasť bola veľmi pekná.
Boli nachystané rastlinky. Viac ako 200 kusov rôznych drevín a kvetín. Tentokrát
nás milo prekvapila aj jedna obyvateľka
Brezovca, ktorá nám priniesla z vlastnej
záhrady kvetiny a darovala ich susedom
a komukoľvek, kto prejavil záujem, takže
veľmi pekne ďakujem,“ podotkol Prílepok.
Bonusom tohtoročnej skášľovacej akcie Brezovca boli aj ďalšie atraktívne aktivity, vďaka ktorým získalo sídlisko
opäť o čosi krajší výzor. „My kvitujeme
všetky tieto akcie. Pravidelne sa do nich
zapájame a tentoraz do našej materskej
školy pribudla aj nová lavička, ktorá nám
tu dotvorí priestor,“ pochválila sa Eva Šaligová, riaditeľka MŠ na ulici Odbojárov.
„V škole máme kolégium zelenej školy.
Naši žiaci zasadili k ihrisku na Nemocničnej ulici dreviny a dali im aj mená, aby mali
svoju vlastnú identitu,“ vysvetlila Magdaléna Kubisová, riaditeľka ZŠ Petra Škrabáka.
„Príjemnejší priestor máme aj my v Zariadení pre seniorov a DSS. Seniori pri novom kvetinovom záhone môžu tráviť svoj
čas,“ dodala na záver Tatiana Nesvadbová, riaditeľka tohto zariadenia.
redakcia

ZAČALI SA REKONŠTRUKCIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

—

V rámci väčších opráv miestnych komunikácií boli v mesiaci máj realizované viaceré rekonštrukcie chodníkov a vozoviek v rôznych
častiach nášho mesta.
Rekonštrukcie prebiehali na Brezovci, kde
bola na Dukelských hrdinov pod bytovým
domom číslo 2038 realizovaná celoplošná
oprava chodníka vrátane bezbariérových
vstupov do bytového domu v celkovej
výmere 168 m2. Nový asfaltový chodník
je aj na Mierovej ulici. Tu pred bytovým
domom číslo 1967 došlo aj k zrekonštruovaniu vstupov v celkovej výmere 500 m2.
Zmenou prešli aj tri kusy prístupových
schodov vrátane vstupov k bytovému
domu Odbojárov 1956.
Celoplošné opravy chodníkov
boli realizované aj na Matúškovej ulici,
a to pred bytovým domom 1641 vo výmere 90 m2, ako aj pri bytovom dome 1643.
Práce prebiehali aj na prístupovej komunikácii k bytovému domu 1639 a rovnako
aj na parkovisku pod bytovým domom
1642 vrátane opráv dvoch upadnutých
uličných vpustí v celkovej ploche 120 m2.
Stavebné činnosti pokračujú aj

v areáli cintorína pri Dome smútku na
Malom Bysterci. Tu sa rozširujú spevnené
plochy s podkladovými vrstvami štrkovej
drviny a práce zároveň prebiehajú aj na
vytváraní nových hrobových miest. Rovnako sa rozširuje osvetlenie a rozvod pitnej
vody. Finančná čiastka na túto investičnú
akciu predstavuje 42-tisíc eur.
Stavebný ruch panuje tiež v mestskej časti Kňažia, kde sa realizuje nový
chodník. Ten bude zo zámkovej dlažby

www.dolnykubin.sk

s potrebnými podkladovými vrstvami zo
štrku. Jeho dĺžka je 216 m a šírka 1,5 m
s 13 vstupmi k miestnym nehnuteľnostiam. Súčasťou realizácie je aj kanalizácia
na odvedenie povrchových vôd z cestnej
komunikácie a nového chodníka do systému kanalizácie v správe Oravskej vodárenskej spoločnosti. Stavebné činnosti
v Kňažej si vyžiadali čiastku 67-tisíc eur.
redakcia
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TANEČNÝ KUBÍN PRILÁKAL STOVKY TANEČNÍKOV

—

Foto: redakcia

Dolný Kubín znovu ovládol tanec. Rok sa
s rokom stretol a pódium v MsKS znovu
patrilo tanečníkom z celého Slovenska. Svoje natrénované kreácie predviedli v sobotu
5. mája na prestížnom podujatí, ktoré si za
roky vyslúžilo dobré meno medzi všetkými
milovníkmi tanca.
Dvanásty ročník celoslovenskej súťaže
Tanečný Kubín sa opätovne vyznamenal
vysokou kvalitou. „V tomto ročníku máme
143 tanečných choreografií. Prišli k nám
tanečníci z 29 klubov z celého Slovenska.
Veľmi nás teší, že tu znovu máme aj medzinárodnú porotkyňu Ivetu Višnevskú,
ktorá má možnosť nominovať tanečníkov
na majstrovstvá Európy,“ objasnila Jana
Greššová, riaditeľka MsKS. „My sme na
tejto súťaži už druhýkrát, minule sa nám
nepodarilo získať ocenenie, po precíznych
tréningoch však veríme, že si domov nejaké ocenenie už odnesieme, My sme náš tanec nacvičovali dva mesiace a tak dúfame,
že sa to odzrkadlí aj na našom umiestnení,“

uviedli tanečníci. Nad tanečnými výkonmi
už tradične bdela odborná porota, zložená
z profesionálov.
Každý porotca sledoval inú tanečnú zložku. Kategóriu disco, show a open
mali pod palcom Iveta Višnevská, Silvia
Olejníková a Filip Martinský. Druhej kategórii hip-hop a street show šéfovali Katarína
Rzavská, Maxim Dolinský a Matúš Szegho.
Všetci porotcovia sú taneční choreografi
a licencovaní porotcovia. „V prvom rade
chcem poďakovať za pozvanie, veľmi rada
chodím do Dolného Kubína na túto súťaž.
Tanečný Kubín je pre mňa veľmi inšpiratívny. Každý rok sa tu objaví niečo nové, zaujímavé a nakoľko mám zakúpené aj licencie
na rôzne medzinárodné súťaže, dokážem
nominovať deti aj na veľké súťaže. Tento
ročník so sebou priniesol opäť kvalitu. Som
spokojná, deti robia veľký pokrok a vidno
aj prácu pedagógov, posúvajú sa míľovými
krokmi,“ vysvetlila porotkyňa Iveta Višnevská. „Latka je nasadená vysoko, takže sa
bojím. Všetci tanečníci sú skvelí, Konku-

Foto: redakcia

rencia je zas veľká, preto je veľmi náročné
vyhrať,“ doplnili tanečníci.
Svoje želiezka v ohni mal už tradične aj Dolný Kubín, ktorý reprezentovali
tanečníci zo Súkromnej ZUŠ Jánoš pod taktovkou ostrieľanej Veroniky Kackovej a Katky Brenkusovej. „Predvedieme sa so štyrmi
choreografiami v kategórii show a hip-hop.
Pripravovali sme sa pol roka a myslím si, že
sme to zvládli na výbornú. Je sa podľa mňa
na čo tešiť,“ podotkla choreografka Katarína Brenkusová. Naši tanečníci sa vďaka
svojim skvelým výkonom napokon umiestnili na popredných priečkach súťaže. „Na
Tanečnom Kubíne je vždy skvelá atmosféra. Bol to podľa mňa zatiaľ najlepší ročník.
Vôbec tu necítiť veľké súperenie, všetci si
navzájom fandíme,“ doplnili tanečníci. To,
ako sa umiestnili tanečné skupiny z celého
Slovenska na 12. ročníku súťaže Tanečný
Kubín, si môžete pozrieť na webovej stránke MsKS.
redakcia

SPEVÁCKY ZBOR UNA CORDA SA PREDVIEDOL NA MORAVE

—

Foto: Una Corda
www.infostudio.sk

Druhý májový víkend sa náš spevácky zbor
Una Corda zúčastnil 5. ročníka Medzinárodného festivalu speváckych zborov
v Baške na Morave. Takmer 40 členov tohto telesa sa pod vedením svojej dirigentky
Romany Šumskej predstavilo na podujatí
v spoločnosti zborov z Čiech i Poľska s náročným, z veľkej časti novým repertoárom.
Pestrosťou dramaturgie, ale aj kvalitným
umeleckým prejavom si zbor podobne ako
pred dvomi rokmi získal sympatie publika
i priazeň a uznanie ostatných festivalových
zborov. Ďakujeme ZUŠ Ivana Ballu, mestu
Dolný Kubín i OZ Ballula za podporu a predovšetkým všetkým jednotlivým členom
zboru Una Corda za krásnu reprezentáciu
školy, mesta i krajiny.
Romana Šumská

kultúra
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VÝSTAVA SOCHÁRSKEJ TVORBY A ILUSTRÁCIÍ ROZPRÁVOK

—

Od polovice apríla dýchajú priestory Oravskej galérie novými expozíciami. Veľkú a malú výstavnú sieň opäť zaplnili veľkolepé
diela z rúk viacerých umelcov. Ich tvorbu
ste už v Oravskej galérii mohli obdivovať.
Tentokrát však expozície prinášajú nového
ducha.
Vo veľkej výstavnej sieni sa prezentujú
absolventi Jozefa Jankoviča, slovenského sochára, maliara, grafika a pedagóga
v jednej osobe. Umelci sa spoločnou výstavou rozhodli vzdať poctu svojmu profesorovi. „Jozef Jankovič patrí nesporne
medzi najväčšie osobnosti slovenského
sochárstva 20. storočia. V roku 1989 nastúpil na Vysokú školu výtvarných umení.
Tu spolu s ďalšími profesormi Bartusom
a Melišom dali úplne nový smer celej katedre sochárstva. Jankovič patrí medzi
ľudí s mimoriadne vysokým morálnym
imperatívom. To veľmi prijateľnou formou prenášal aj do výučby. Študentom

je, kam ich myslenie speje, ako sa dokážu ich plastiky, rôzne inštalácie a všetky
artefakty zaradiť nielen do slovenského
kontextu, ale aj do toho európskeho.
Treba podotknúť, že Jozef Jankovič je jediný Slovák, ktorý má svoju veľkú plastiku
nainštalovanú v supermodernej štvrti La
Defénse v Paríži,“ dodala Ľuptáková.
Expozíciu vo veľkej výstavnej sieni dopĺňajú aj dve výnimočné diela, ktoré

Foto: OG

Foto: OG

dával slobodu, vysvetľoval im súvislosti,
učil ich, ako sa vyjadriť,“ povedala Eva
Ľuptáková, riaditeľka Oravskej galérie.
Profesor Jozef Jankovič za svoje dvadsaťročné pôsobenie na Vysokej
škole výtvarných umení vychoval viac ako
štyridsať absolventov. Časť z nich vytvorila práve aktuálnu výstavu v Oravskej
galérii. „Skupina štrnástich bývalých absolventov tu jasne svojou tvorbou ukazu-

podporu umenia sa nám podarilo práve
jednu z nich zakúpiť,“ doplnila riaditeľka
Oravskej galérie.
Diela v malej výstavnej sieni vás
v týchto dňoch prenesú do rozprávkového sveta, a to v podaní Imra Weinera–Kráľa, slovenského maliara a grafika.
Expozícia ponúka výber z ilustrácií a maľovaných príbehov. Výstava pod názvom
Rozprávky pre Elise je mimoriadne vzác-

Foto: OG

tak celú zbierku vystavených diel pozdvihujú na ešte vyššiu úroveň. „Oravská
galéria sa snaží v rámci možností pravidelne dopĺňať zbierkový fond. Týka sa to
aj plastiky pána profesora, ktorá sa volá
Kocka v hlave.
Na tejto výstave sú nainštalované posledné dve plastiky, ktoré namodeloval, odovzdal v zlievarniach, dal pokyny, ako majú vyzerať a vďaka Fondu na

Foto: OG

nym počinom, ktorý naštartoval vydavateľ Peter Chalupka, vďaka ktorému vyšli
v roku 2016 a 2017 aj knižne. Ide o cyklus
piatich publikácií, rozprávok a ilustrácií,
a to Príbehy kocúra Mineta, O nezbednom káčerovi, O odvážnom medveďovi,
Žabiakovo dobrodružstvo a ďalšie príbehy a posledný príbeh s názvom Ako sa
stal Minet lekárom a záchranárom. „ Imro
Weiner-Kráľ žil s manželkou a dcérou vo
Francúzsku. V 50. rokoch bol vyhostený,
a tak sa musel vrátiť na Slovensko. Jeho
rodina ostala v Paríži. Jediným možným
kontaktom s dcérou bolo každodenné
písanie listov s kreslenými príbehmi. Text
vždy doplnil v slovenskom a francúzskom
jazyku, sem-tam vložil aj nemecké slová.
Vystavená kolekcia v Oravskej galérii je
práve zo súkromného majetku dcéry Elise,“ dodala Eva Ľuptáková. Obe výstavy
môžete navštíviť do 17. júna.

TIBOR SPITZ HĽADAL NA SRŇACOM STOPY PO SVOJEJ RODINE

—

Tibor Spitz opäť navštívil svoj rodný Dolný Kubín. Okrem príjemných stretnutí so
svojimi priateľmi ho čakali aj spomienky
na ťažké obdobie života, ktorým si musel ako malý chlapec prejsť. V pondelok
7. mája mal na programe prednášku v literárnej expozícii Oravského múzea P. O.
Hviezdoslava, kde rozprával na tému Nikdy
viac holokaust. Na druhý deň kroky Tibora

Spitza smerovali na Srňacie, kde sa konal
už tretí ročník Mierového pochodu po stopách Spitzovcov, židovskej rodiny, ktorá sa
sedem mesiacov ukrývala pred fašistami
v horách tejto mestskej časti. Na stretnutie prišlo opäť mnoho Kubínčanov, ktorí si
vypočuli smutný, ale pravdivý príbeh tejto
rodiny.
redakcia
www.dolnykubin.sk
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DOLNOKUBÍNSKE CESTY BRÁZDIA NOVÉ AUTOBUSY

—

Cestujúci v Dolnom Kubíne môžu v rámci mestskej verejnej dopravy využívať dva
nové moderné nízkopodlažné autobusy
s klimatizáciou a bezplatným pripojením
na internet. Do užívania ich vo štvrtok
17. mája slávnostne odovzdali zástupcovia
spoločnosti ARRIVA Liorbus a mesta Dolný
Kubín.
„Do nášho mesta prichádza nový komfort
cestovania. Je pre nás dôležité, že matky
s kočíkmi a imobilní cestujúci budú môcť
ľahšie nastupovať. Okrem toho tu je aj pridaná hodnota v podobe wifi pripojenia.
Tešíme sa, že dobrá spolupráca s touto
spoločnosťou bude aj naďalej pokračovať,“ pochvaľuje si nové autobusy primátor
Roman Matejov. „Autobusy sú nielen nízkopodlažné, ale predovšetkým ekologické.
Výfukové plyny sú menej agresívne, takže
poskytujú lepšie služby pre cestujúcich
a zároveň šetria životné prostredie. Vo výmene autobusov treba aj naďalej pokračovať,“ objasňuje Ladislav Hološ, generálny
riaditeľ spoločnosti ARRIVA Liorbus. „Každý

autobus má tri kamery. Prvá kamera vpredu sníma cestu, druhá kamera sníma šoféra a predné dvere. Posledná kamera je pri
zadných dverách, aby som lepšie videl, keď
ľudia vystupujú. Jedná sa hlavne o bezpečnosť cestujúcich,“ dodáva vodič autobusu
Juraj Ďaďo.

Foto: redakcia

Nové autobusy typu Crossway
Low Entry sú okrem kamier vybavené aj
informačnými tabuľami zobrazujúcimi
aktuálny čas, smer linky a nasledujúcu
zastávku. Je v nich 42 miest na sedenie,
z toho sú štyri sklopné vo vyhradenej časti
určenej pre prevoz detského kočíka alebo invalidného vozíka. Súčasťou zadných
dverí je mechanicky ovládaná vyklápacia

rampa, ktorá slúži na nástup imobilných
cestujúcich. „Mesto uskutočnilo v minulom
roku verejné obstarávanie práve na služby spojené s verejnou dopravou. Spoločnosť, ktorá vyhrala, následne prisľúbila a je
to uvedené aj v zmluve, že bude zvyšovať
komfort cestujúcich v podobe nových autobusov,“ prezradil Matejov. „Tieto autobusy boli nasadené do mestskej autobusovej
dopravy v Dolnom Kubíne. Zároveň ešte
dnes spúšťame do prevádzky dva nové autobusy v okrese, ktoré budú v prímestskej
doprave,“ uviedol Hološ.
Spoločnosť ARRIVA Liorbus zabezpečuje autobusovú dopravu na 90 prímestských linkách v okresoch Liptovský
Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo a Trstená, ako aj mestskú hromadnú dopravu v Liptovskom Mikuláši,
Ružomberku a v Dolnom Kubíne. Občania
majú k dispozícii osem liniek mestskej hromadnej dopravy, pomocou ktorých spoločnosť minulý rok prepravila viac ako 550-tisíc cestujúcich.
redakcia

DOLNOKUBÍNČANIA DISKUTOVALI O KOMUNITNOM PLÁNE MESTA

—

Cieľom záverečnej konferencie Komunitného
plánu sociálnych služieb mesta Dolný Kubín, ktorá sa konala v stredu 23. mája 2018
v priestoroch MsKS, bolo predstaviť a zhodnotiť doterajší priebeh tvorby komunitného
plánu so všetkými účastníkmi a prerokovať
krátkodobé a dlhodobé ciele a priority rozvoja sociálnych služieb v meste, ktoré budú
zodpovedať miestnym podmienkam a potrebám obyvateľov.
„Výstupom z konferencie je záverečné
komuniké účastníkov konferencie, ktorí
odporučili poslancom Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne schváliť predložené, prerokované a z radov účastníkov
konferencie doplnené analýzy, ciele a priority, ktoré budú obsahom strategickej časti
komunitného plánu. Predložený na schválenie poslancom by mal byť na júnovom
mestskom zastupiteľstve,“ povedala Eva
Palugová z odboru sociálnych vecí a rodiny
MsÚ.
Komunitné plánovanie je metóda, ktorá umožňuje nastaviť sociálne
služby tak, aby zodpovedali miestnym
podmienkam a špecifickým požiadavkám
jednotlivých občanov. Táto sféra patrí do
pôsobnosti obce, ktorá vypracúva, schvaľuje a vytvára podmienky na podporu komunitného rozvoja. „Počas procesu ko-

munitného plánovania uskutočnilo mesto
prieskum potrieb obyvateľov mesta. Taktiež prebehli stretnutia s prijímateľmi, zástupcami prijímateľov a s poskytovateľmi
sociálnych služieb na území mesta,“ doplnila Palugová.
Dolnokubínska samospráva začala tvoriť strategický dokument sociálnej
oblasti už v roku 2004. Jeho prvá aktualizácia sa uskutočnila v roku 2008, keď sa
vyhodnotil a aktualizoval plán sociálnych
služieb. Následne poslanci mestského zastupiteľstva svojím uznesením zo 17. decembra 2009 schválili nové priority rozvoja
sociálnych služieb. Zmena legislatívneho
prostredia v sociálnej oblasti si vyžadovala
v roku 2011 ďalšie prehodnotenie cieľov
a priorít. „Aj dôsledným plánovaním a nastavovaním sociálnych služieb sa Dolný Kubín stal mestom, ktoré sa zaradilo medzi
lídrov v sociálnej oblasti,“ povedal zástupca
primátora Jozef Šimek.
Proces tvorby komunitného plánovania v meste prebiehal v niekoľkých fázach. Začiatkom februára 2018 sa členovia
komisie sociálnych vecí a zdravotníctva pri
Mestskom zastupiteľstve v Dolnom Kubíne
uzniesli na tom, že proces realizácie IV. etapy komunitného plánu začne odbor sociálnych vecí a rodiny, ktorý pripraví podklady
k zostaveniu hlavnej pracovnej skupiny.
www.infostudio.sk

„Oslovení boli aj zástupcovia štátnej správy, poslanci, členovia komisií mestského zastupiteľstva, VÚC, nemocnice a polície. Pozvali sme tiež 52 regionálnych a lokálnych
zástupcov poskytovateľov služieb, 51 zástupcov rôznych organizácií, ktoré združujú obyvateľov mesta a v určitej oblasti zastupujú ich záujmy a 25 rôznych prijímateľov sociálnych služieb,“ vysvetlila Palugová.
V marci bol zverejnený na internetovej stránke mesta dotazník, ktorý bol
distribuovaný v tlačenej forme v meste.
V polovici apríla prebehli stretnutia pracovnej skupiny prijímateľov a poskytovateľov
sociálnych služieb, kde pomenovali potreby a požiadavky a zvolili zástupcov do hlavnej pracovnej skupiny. Neskôr nasledovalo
spracovanie a analýza požiadaviek prijímateľov a poskytovateľov do SWOT analýzy
a spracovanie požiadaviek obyvateľov mesta z dotazníkov. U prijímateľov sociálnych
služieb a ich rodinných príslušníkov bol
vykonaný prieskum spokojnosti s kvalitou
poskytovaných služieb. S cieľom vytvorenia
efektívnej siete sociálnych služieb dostupných obyvateľom mesta vykonali pracovníci mesta aj mapovanie dostupnosti sociálnych služieb a vyžiadanie informácií od
poskytovateľov sociálnych služieb.
Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

Kňažia
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DENNÉ CENTRUM V KŇAŽEJ VZNIKLO PRED DESIATIMI ROKMI

—

Každá návšteva Kňažej je zárukou skvelej
atmosféry. Vždy dobre naladení obyvatelia
mestskej časti Dolného Kubína zakaždým
spríjemnia náladu. Akcie v ich réžii prinášajú
okrem dobrého pocitu v srdci aj závan tradícií a hodnôt. Inak tomu nebolo ani v nedeľu
27. mája.
V tento deň však zábavu striedala aj formálna časť. Tí skôr narodení spomínali na
dávnejšie časy, a to pri príležitosti osláv
10. výročia založenia kňažanského klubu
dôchodcov a otvorenia denného centra.
„Začiatky boli veľmi ťažké, nakoľko sme
nemali miesto pre naše stretnutia. Najskôr sme sa preto stretávali pri Orave na
lavičkách a samozrejme sme museli zháňať aj ľudí. Potom nám pani riaditeľka ZŠ
poskytla budovu, takže nám už bolo oveľa
lepšie. Boli sme taká veselá partia. Chlapi
hrávali karty a my ženy sme robili mnoho
ďalších aktivít,“ zaspomínala Ľudmila Stehurová, z Klubu dôchodcov Kňažia (KDK).
Kňažanskí seniori majú svoj
zoznam stále plný. Sú neodmysliteľnou
súčasťou mnohých podujatí, a to nielen
doma, ale aj v ostatných obciach. Zároveň
chodia pravidelne aj na rôzne oddychové exkurzie. „Chodievame na výlety do
Oravíc, čepčiť, na dni obcí, staviame máje
a tým mladším predvádzame aj rôzne remeslá,“ dodala predsedníčka KDK Mária
Gálová. „Denné centrum mi do života prináša radosť, sú tu skvelí ľudia a vždy dobrá zábava. Máme tu vždy veselo, často sa
stretávame a robíme podujatia aj pre ľudí
mimo našej mestskej časti a žiakov tunajšej ZŠ s MŠ,“ pripomenuli spokojní seniori.
„Naša spolupráca s Denným
centrom v Kňažej je na vysokej úrovni.
Považujem dôchodcov za cennú súčasť

Foto: redakcia

Foto: redakcia

Foto: redakcia

nášho výchovno-vzdelávacieho programu. Robíme veľa medzigeneračných projektov. Dôchodcovia nám ukazujú činnosti
ako ťahanie korbáčikov či pečenie medovníkov,“ objasnila Daša Badáňová, riaditeľka ZŠ s MŠ v Kňažej.
Seniori okrem základnej školy
s materskou školou spolupracujú aj s rodinou Batunovcov. Sú spätí už roky.
A tam, kde sa spoločne objavia, je veselica, ako sa patrí. „Pred nimi klobúk dolu.
Vlastička vždy poskladá program. Ona nás
vedie, cvičí. Sú naozaj skvelí,“ povedala
Mária Gálová. „Naša rodina spolupracuje

s denným centrom od jeho založenia. Seniorom vypomáhame s veľkou radosťou.
Takto vyplníme ich i náš voľný čas,“ vysvetlila Vlasta Batunová z FS Kňažan a MsV
Kňažia. „Je dobré, že sa seniori z Kňažej
a Mokrade spolu stretávajú už 10 rokov.
Je to kus roboty, stretnutí, aktivít, ktoré organizujú a ja im do ďalšieho obdobia prajem, aby denné centrum prekvitalo a aby
ho seniori navštevovali aj naďalej s radosťou, entuziazmom a veľkým nadšením,“
dodal viceprimátor Jozef Šimek.
redakcia

FS KŇAŽAN NAVŠTÍVIL SENIOROV

—

Ktosi už dávno povedal: „Krásni mladí ľudia sú hračka prírody, ale krásni starí ľudia
sú umelecké diela.“ Slová citátu pretavené
v realitu. Svedkami toho sme sa stali my, folklórna skupina Kňažan, 15. mája, keď sme
sa vybrali do Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb v Dolnom Kubíne.
Už dlhšie sme sa pohrávali s myšlienkou
navštíviť seniorov v tomto zariadení. Pani
riaditeľka Nesvadbová bola veľmi ústretová a po vzájomnej dohode sme svoj cieľ aj
uskutočnili. Keď sme vstúpili medzi klientov zariadenia, v prvom rade bolo v ich
očiach vidno prekvapenie, ale aj úprimnú

Foto: Dávid Batuna

radosť. Svojím spevom sme im vyčarili
úsmev na tvári, niektorým možno aj po
dlhšom čase. Podaktorí spievali spolu
s nami a dokonca si aj zatancovali.
www.dolnykubin.sk

Ďalším dôvodom našej návštevy bol fakt, že Mária Pechová, dlhoročná
obyvateľka Kňažej, ktorá je momentálne
klientkou tohto zariadenia, sa v týchto
dňoch dožila významného životného jubilea, krásnej 90-ky. Po gratulácii a odovzdaní darčeka sa jej v oku zaleskla i slza
dojatia. Na záver sme všetkých potešili
kytičkou kvetov. Starostlivosť o chorých
a bezvládnych je ťažká práca, mnohokrát
nedocenená. Cítili sme však, že personál
v tomto zariadení vykonáva svoje povolanie naozaj s láskou.
Foto: MsV Kňažia
Vlasta Batunová, členka FS Kňažan
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MÁJOVÉ ATLETICKÉ ÚSPECHY

—

Deň kladiva s Martinou Hrašnovou
TJ Orava Dolný Kubín v spolupráci s mestom, Spojenou cirkevnou školou a Olympijským klubom Orava usporiadala v sobotu 12. mája medzinárodný atletický míting v hode kladivom pre mladšie a staršie
žiactvo, dorast, juniorov a veteránov.
Siedmeho ročníka Memoriálu Romana
Hrubca sa nesúťažne zúčastnila aj Martina Hrašnová, jedna z najvýznamnejších
kladivárok v histórii Slovenska.
Víťazmi atletického mítingu sa
medzi mladším žiactvom stali Juraj Lešňovský a Petra Škulcová. Výhru v kategórii
staršieho žiactva vybojovali pre seba Denis Babic a Emka Smolková. Medzi dorastenkami podali výborné výkony Nikola Ganobčíková a Simona Kereškényiová. Všetci
spomínaní pretekári sú z Dolného Kubína.
V juniorskej kategórii sa najlepšie darilo Martinovi Mistríkovi zo Zvolena
a Melánii Maňkovej z Banskej Bystrice.
V kategóriách veteránov si najlepšie viedol Jiří Koukal ml. z Dubnice nad Váhom
a zo žien zvíťazila Jarmila Longauerová
z Banskej Bystrice.
Dvakrát zlato, štyrikrát striebro
Na majstrovstvách stredoslovenského atletického zväzu jednotlivcov, ktoré boli vypísané pre staršie žiactvo a dorast, sa v sobotu 19. mája v B. Bystrici predstavila aj
5-členná výprava TJ Orava D. Kubín reprezentovaná dvoma dorastenkami, dvoma
staršími žiakmi a jednou staršou žiačkou.

V kategórii starších žiakov sme
mali zastúpenie v Denisovi Suroviakovi,
ktorý v behu na 60 m obsadil vo finále
8. miesto časom 8,42 s a v behu na 150 m
dokonca nepopulárne 4. miesto. Veľmi
dobre si počínal Andrej Pauer, ktorý v behu na 60 m skončil na 9. mieste tesne

nyiová obsadila vo vrhu guľou 7. miesto,
v hode diskom 5. miesto a v hode kladivom vybojovala striebornú medailu za
34,38 m. Nikola Ganobčíková sa predstavila vo vrhu guľou v novom osobnom rekorde 10,52 m, rovnako druhá bola v hode diskom za 26,41 m a zvíťazila v hode
kladivom vo výbornom výkone 48,08 m.
Obe kladivárky si vybojovali nomináciu na
medzioblastné stretnutie dorastu, ktoré
sa konalo hneď na druhý deň v Trnave.
Do nominácie sa svojím výkonom v hode
oštepom prebojovala aj Lea Juráková.
Tri a tri

Foto: Jaroslav Lupák

pred bránami finále a v skoku do diaľky
si výkonom 524 cm vybojoval „zemiakovú“ medailu. Všetko si vynahradil v hode
diskom, keď vo svojej premiére získal
striebornú medailu za 33,39 m. V kategórii starších žiačok si veľmi dobre počínala
Lea Juráková, ktorá v behu na 100 m cez
prekážky skončila na 3. mieste časom
18,60 s a zvíťazila v hode oštepom výkonom 31,09 m.
Tradične dobré výsledky dosiahli
opäť naše kladivárky. Simona Kerešké-

Tartanový ovál Slávie Trnava hostil v nedeľu 20. mája účastníkov medzioblastného stretnutia družstiev dorastu v atletike
na dráhe, kde za stredoslovenský atletický zväz bojovali aj tri dorastenky TJ Orava
Dolný Kubín. Už ich samotná nominácia je
obrovským úspechom. Simona Kereškényiová výborným výkonom 40,61 m v hode kladivom obsadila krásne 3. miesto.
Tretia skončila aj najmladšia pretekárka
v hode oštepom Lea Juráková výkonom
32,91 m a do tretice tretia bola aj Nikola
Ganobčíková v hode diskom 28,42 m. Najlepšie umiestnenie si vybojovala v hode kladivom, keď sa jej nepodarilo zopakovať dĺžku hodov zo soboty, no výkonom 43,95 m
obsadila hodnotné 2. miesto.

Jaroslav Lupák, predseda TJ Orava Dolný Kubín
redakčne upravené

BASKETBALISTI VÍŤAZMI FINAL FOUR 2. LIGY

—

V prvý májový víkend vycestovali naši basketbalisti do Levoče, kde vrcholila sezóna
tretej najvyššej basketbalovej súťaže na
Slovensku. Konal sa tu záverečný turnaj
Final Four, v ktorom sa rozhodlo o víťazovi
druhej ligy. O pohár zápasili dva najlepšie
tímy zo západu a východu. Semifinále prinieslo vyrovnaný súboj.

V obidvoch prípadoch bol rozdiel medzi celkami dvojbodový. Do finále
sa neprebojoval ani jeden tím zo západu,
keďže víťaz základnej časti BK Exit Nitra
prehral s domácim tímom 56:58 a basketbalisti Holíča neuspeli po dramatickej
koncovke proti hráčom Dolného Kubína
(71:73). V dueli o tretiu priečku si bron-

Foto: ferofoto

Foto: ferofoto
www.infostudio.sk

zovú medailu odniesol Holíč, keď zdolal
Nitru 79:64. Náš BK Dolný Kubín vo finálovom zápase proti tímu BK Slovenský Orol
Levoča zvíťazil 89:67. Víťazný pohár teda
poputoval do Dolného Kubína vskutku zaslúžene.
redakcia

Foto: ferofoto
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RODINNÁ ATMOSFÉRA NA VOLEJBALOVOM TURNAJI KUBCUP

—

Už neuveriteľných 15 rokov spája KubCup
všetkých milovníkov volejbalu. Rok čo rok so
sebou prináša skvelú atmosféru a získava
dobré meno medzi športovcami po celom
Slovensku. Volejbalový turnaj amatérskych
zmiešaných tímov o Pohár Márie Dominiky
Mazzarelovej za svoje už 15- ročné pôsobenie dozrel.
Jeho ostatný ročník sa konal od 4. do 6. mája. „V Dolnom Kubíne to začalo práve
tým, že tu boli mladí ľudia, ktorí mali radi
volejbal a chceli urobiť turnaj nielen pre
seba, ale tento šport ponúkli aj ostatným
strediskám a farnostiam. Každý sa na toto
podujatie teší po celý rok,“ povedala organizátorka Mária Gregová. „Som rada, že si
tu môžem zahrať, je to príležitosť stretnúť
svojich známych, ale zároveň aj spoznať
nových ľudí. Je to skvelé, že si môžeme zahrať na takomto turnaji. Je to radosť hrať,
a preto tu chodíme už roky. My sme tu od
samého začiatku a je tu naozaj perfektné,“
pripomenuli nadšení športovci.
Každý ročník KubCupu so sebou
priniesol nejakú zaujímavú novinku. Tou
tohtoročnou bolo rozdelenie turnaja. Tentokrát prišlo o víťazný pohár zabojovať viac

než 300 volejbalistov, ktorí boli ako zvyčajne roztrúsení na viacerých miestach. „Tímov máme dokopy tridsaťštyri. V prvej kategórii sú profesionáli a v druhej sú tí, ktorí
si prišli zahrať pre radosť. Hrá sa v piatich
telocvičniach po celom meste,“ vysvetlil organizátor Adam Skirčák.
Medzi volejbalistami nebolo cítiť
typickú súťaživosť. Na prvom mieste bola
priateľská atmosféra, ktorá turnaj vždy pozdvihuje na ešte vyššiu úroveň. „Je to viac
o tom priateľstve, povzbudzujeme všetky
tímy. Atmosféra je úplne priateľská. Je to
predovšetkým o zábave,“ doplnili účastníci
turnaja. Mottom turnaja je známe: Viac než
len volejbal. Každý ročník sa nesie v tomto duchu. Okrem samotného športového
zápolenia čakajú volejbalistov aj mnohé
iné zaujímavé aktivity. „Všetci sa môžu občerstviť v našej kaviarni, dať si guláš, večer
sa bude pozerať hokej a pripravené sú aj
mnohé iné činnosti,“ uviedol Skirčák.
Podujatie bolo výsledkom niekoľkomesačnej intenzívnej práce. „Taký užší
tím sa začína stretávať už v januári. Vždy
máme aj dobrovoľníkov, s ktorými nikdy nebol žiadny problém. Tento rok ich máme až
60, čo nás veľmi teší. Pomáhajú nám v rôz-

Foto: KubCup

nych sekciách, kde sú potrebné nielen ich
šikovné ruky, ale aj rozum. Za nás organizátorov hodnotím turnaj opäť ako úspešný.
Dobrým nápadom bolo i rozdelenie družstiev do kategórií joy a pro,“ zhrnuli 15. ročník volejbalového turnaja organizátori.
redakcia

MEDAILOVÁ ÚRODA MEST. PLAVECKÉHO KLUBU A TRIATLON TEAMU

—

Akvatlonové majstrovstvá
Na majstrovstvách Slovenskej republiky
v akvatlone, ktoré sú každoročným vyvrcholením akvatlonovej sezóny, nemohli
chýbať ani pretekári z Mestského plaveckého klubu Dolný Kubín (MPK DK). Na
Bratislavskom Veľkom Draždiaku si v sobotu 19. mája prišlo zmerať sily 106 súťažiacich v žiackych kategóriách. Za MPK DK
pretekalo 16 plavcov. Ich tréningové nasadenie sa odzrkadlilo v zisku dvoch zlatých, jednej striebornej a jednej bronzovej
medaily. Vďaka tomuto výsledku sa MPK
DK stal najúspešnejším klubom tohto prestížneho preteku. Oravcov nezaskočila ani
teplota vody, ktorá bola na úrovni 18-tich
stupňov Celzia.
Senecký triatlon
O deň neskôr sa plavci MPK DK predstavili
aj na jubilejnom 30. ročníku Seneckého
triatlonu. Tento pretek zaznamenal aj rekordnú účasť v počte 500 pretekárov. Ani
tu sa naši mladí pretekári nestratili a obohatili svoju zbierku pódiových umiestnení. Bravúrny výkon predviedol Filip Lizák,

ktorý vyhral svoju kategóriu s veľkým náskokom. V kategórii 55 – 59-ročných získal
zas Igor Otepka výborné druhé miesto.
Okrem nich si medaily odniesli aj Martina
Mesárošová a Bibiána Snováková.
Majstrovstvá juniorov v plávaní
Počas víkendu 25. - 27. 5. sa v Žiline v dlhom 50-metrovom bazéne uskutočnili letné Majstrovstvá Slovenska juniorov
v plávaní 2018 organizované Slovenskou
plaveckou federáciou. Športový klub Triatlon team Dolný Kubín (TT DK) reprezentovali štyri plavkyne: Nina Hodoňová, Tatiana
Machajová, Šárka Majdová a Karolína Salcerová. Dievčatá plávali v kategórii mladších junioriek ročník 2003 - 2004. Nina
Hodoňová získala titul „majster SR v plávaní pre rok 2018“ a to dvojnásobne v disciplíne 800 m voľný spôsob a 1 500 m
voľný spôsob. K zbierke medailí si pridala
aj dve bronzové. Tesne pod pódiom na
štvrtom mieste skončila ešte Šárka Majdová v disciplíne 400 m polohové preteky. Obidve dievčatá ako jediné úspešne postúpili do finálových rozplavieb.
Súčasťou pretekov boli štafety, ktorých
www.dolnykubin.sk

sa zúčastnili aj členky TT DK. V štafete
4 x 100 m voľný spôsob v zastúpení Salcerová, Majdová, Machajová, Hodoňová
si spoločne vyplávali pekné piate miesto.
Dievčatá majstrovstvami ukončili svoju
letnú plaveckú sezónu pre rok 2018.
Duatlonové majstrovstvá
Posledný májový víkend pretekári MPK
DK vycestovali na Majstrovstvá Slovenskej republiky v duatlone 2018, tentoraz
na východ Slovenska do Spišskej Novej
Vsi. Sedem pretekárov opäť zaznamenalo úspech a domov si prinieslo spolu päť
medailí. Už tradične v kategórii starších
žiačok hviezdila Martina Mesárošová.
Filip Lizák a Zuzana Katreniaková v tej
istej kategórii obsadili taktiež výborné tretie miesto. V kategórii nádejí A uniklo prvé
miesto Bibiáne Snovákovej len o 8 sekúnd. Dorastenka Líza Hazuchová sa taktiež umiestnila na striebornej pozícii. Aj
vďaka týmto výsledkom je MPK DK momentálne druhý najlepší klub na Slovensku v pohárovom hodnotení žiackych kategórií.
MPK DK a TT DK, redakčne upravené
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Kalendár podujatí
Kultúra
Rockový záber
Festival zdravia
Deň pre deti
Deň rodiny
Kubo - muzikál
Čarovný košíček
Koncert SZUŠ Jánoš
Vesmír očami detí
Akadémia - V. MŠ
Slovo v uliciach
Folklórny deň Kubína
Hviezdoslavov Kubín
Koncert ZUŠ I. Ballu
Tvorivá dielňa
Akadémia Cirkevnej SŠ
Tvorivá dielňa
Hommage à Jozef Jankovič
Rozprávky pre Elise
150 rokov Or. múzea
Šport
Oravský duatlon
Memoriál Petra Hlavatíka
Spartan race

Pohotovosť lekární

8. - 9. 6.
8. 6.
9. 6.
10. 6.
11. 6.
12. 6.
12. 6.
13. 6.
14. 6.
14. 6.
16. 6.
20. - 23. 6.
26. 6.
27. 6.
29. 6.
11. 6.
do 17. 6.
do 17. 6.
do 30. 9.

23. 6.
30. 6.
15. 6.

10.00 h
13.00 h
15.00 h
19.00 h
9.00 h
8.30 h
14.00 h
10.00 h
11.00 h
16.00 h
16.00 h

8.00 h
9.00 h

Veličná
Nám. slobody
Nám. J. Vojtaššáka
Nám. slobody
MsKS
MsKS
MsKS
OKS
MsKS
Hviezd. nám.
penzión Koliba
MsKS
MsKS
MsKS
MsKS
MsKS
Or. galéria
Or. galéria
Florinov dom

Lekáreň Schneider, OD Tesco
8. 6. - 4. 7.
Lekáreň Dr. Max, OD Kaufland
8. 6. - 4. 7.
Najlepšia lekáreň, Nemocničná 2904
5. 7.
Lekáreň Schneider, OD Tesco
6. - 13. 7.
Lekáreň Dr. Max, OD Kaufland
6. - 13. 7.

Gäceľ
Cirkevná SŠ
Kubínska hoľa
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