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SPOLUPRÁCA DOLNÉHO KUBÍNA A PELHŘIMOVA TRVÁ 50 ROKOV
—

Bolo to pre vtedajšie Československo jedno 
z najťažších období, keď ho v auguste 1968 
napadli vojská Sovietskeho zväzu a jeho spo-
jencov. A to všetko len preto, že Česi a Slováci 
nechceli žiť oddelení od ostatného sveta ost-
natým drôtom, ale chceli naopak viac spra-
vodlivosti a osobných i náboženských slobôd. 

A práve v tomto čase vtedajšie stranícke  

a štátne orgány rozhodli, že pre posilnenie 
vzájomných vzťahov Čechov a Slovákov je 
dôležité, aby sa obidva národy vzájomne 
lepšie poznali. Jednotlivým mestám a ob-
ciam boli pridelení ich družobní partneri  
z druhého národa. Mestu Dolný Kubín bolo 
pridelené ako družobné mesto Pelhřimov 
v juhovýchodných Čechách. Výber nebol 
náhodný: obidve mestá mali podobné kli-

matické a geografické podmienky, poľno-
hospodárstvo zamerané na pestovanie ze-
miakov a rozvíjajúci sa priemysel. O tom, že 
spolupráca sa začínala v neľahkých spolo-
čensko-politických podmienkach, svedčia 
aj vzájomné listy predsedov MsNV D. Kubín 
a MěstNV Pelhřimov zo septembra 1968.

01 Ešte v lete minulého roka vyhlásilo 
mesto Dolný Kubín súťaž na pred-

loženie návrhov pripravovaného zámeru 
rekonštrukcie s názvom: Premena bývalej 
synagógy v Dolnom Kubíne na multifunkčný 
objekt. 

02 Po sérii pracovných rokovaní sa dol-
nokubínski mestskí poslanci stretli 

vo štvrtok 26. apríla na mestskom zastupi-
teľstve, kde jednomyseľne schválili použitie 
rezervného fondu na investičné akcie v celko-
vej sume 587 500 eur. 

03 ZUŠ škola P. M. Bohúňa, ktorá sídli 
na Matúškovej ulici, si v tomto roku 

pripomína okrúhle 60. výročie svojho založe-
nia. Škola od roku 1996 nesie meno slávne-
ho štúrovského maliara, rodáka z neďalekej 
Veličnej, Petra Michala Bohúňa.

pokračovanie na 2. strane  »
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2 50. výročie spolupráce družobných miest

Dnes možno konštatovať, že spojiť naše 
dve mestá bolo veľmi prezieravé. Veď  
z tohto rozhodnutia vzniklo dnes už päťde-
siatročné priateľstvo, vďaka ktorému veľké 
množstvo žiakov, športovcov, učiteľov, kul-
túrnych a sociálnych pracovníkov, senio-
rov, ale aj mnohých iných občanov malo  
a dodnes má možnosť navštíviť partner-
ské mesto. Svedčí o tom aj zápis v Kronike 
mesta Dolný Kubín z roku 1970:

Oravskí športovci v Pelhřimove
 
„V dňoch 12.-15. júna t.r. (1970) sa zúčast-
nilo takmer 100 členov výpravy cvičencov 
- športovcov a funkcionárov Oravy - telo-
výchovných slávností v družobnom okre-
se a meste Pelhřimov. Prvý deň pobytu  
v družobnom okrese venovali návšteve nie-
ktorých podnikov. Večer sa stretli funkcio-
nári oboch okresných výborov STO a ČTO  
a v družnej debate riešili niektoré detaily 
pripravovaných spoločných akcií. Druhý 
deň bol vyplnený výletmi do okolia, účast-
níci zájazdu navštívili niektoré historické 
pamiatky pelhřimovského regiónu. Prvá 
zastávka v Jindřichovom Hradci a ďalšia na 
hrade Hluboká zabrali príliš veľa času a od 
ďalších plánovaných návštev organizátori 
upustili. Navštívili však priehradu Orlík, kde 
cesta vyhliadkovou loďou poskytla účast-

níkom zájazdu možnosť zhliadnuť krásy 
okolia. V neskorých večerných hodinách sa 
veľa hovorilo o dojmoch spoznávania. Tretí 
deň začal vystúpeniami, ktoré boli časťou 
programu letných telovýchovných slávnos-
tí. V Žirovnici prebiehal volejbalový turnaj 
mužov a žien za účasti družstiev Žirovníc, 
Pelhřimova a Ostravy. Víťazné trofeje sa 
stali korisťou oboch oravských družstiev. 
Veľmi pekné výsledky zo spoločného zápo-
lenia dosiahli aj stolní tenisti, ktorí porazili 
družstvo hostiteľov v pomere 8:9. Nedeľ-
né popoludnie bolo pre Pelhřimov sláv-
nostné. Športovci mohutným sprievodom 
pochodovali ulicami mesta a na štadióne  
v 13-tich skladbách vystúpilo viac ako  
1 500 cvičencov. Program trval viac ako 
3 hodiny a u prítomného obecenstva za-

nechali cvičenci veľmi dobrý dojem, ktorý 
ocenilo predovšetkým vystúpenie prís-
lušníkov armády na trambulínach. Doj-
my, ktoré si oravskí športovci odnášajú  
z Pelhřimova, sú veľmi milé a právom môžu 
poďakovať pelhřimovským hostiteľom za 
príjemne strávené dni.“

Potvrdením spolupráce obidvoch miest 
bolo pomenovanie jednej z ulíc v každom 
meste podľa partnerského mesta. V Pelhři-
move tak majú Dolnokubínsku a v Dolnom 
Kubíne máme Pelhřimovskú ulicu. To, ako 
Dolnokubínska ulica v Pelhřimove vyzera-
la v roku 1980, môžeme vidieť na dnes už 
historických fotografiách internetového 
Pelhřimovského magazínu:

Sídliště Pražská, výrazný osmipatrový panelový dům je v Dolnokubínské 1438-1440.
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350. výročie spolupráce družobných miest

O tom, že spolupráca medzi našimi mesta-
mi je stále živá, svedčí napríklad aj informá-
cia z webovej stránky Základnej školy Petra 
Škrabáka:

Naša návšteva v Pelhřimove

„V dňoch 17. – 19. mája 2017 36 žiakov  
a 4 pani učiteľky z našej školy trávili spo-
ločný čas s priateľmi z družobnej Základnej 
školy Na pražské v Pelhřimove. Prvý deň 
sme navšívili pútnické miesto Křemešník 
s rozhľadňou Pípalka. Nasledovala pešia 
túra do školy, ktorá preverila našu kondíciu 
a schopnosť prekonať únavu. Druhý deň 
bol venovaný prehliadke Prahy. Prešli sme 
Hradčany s Chrámom svätého Víta, Malú 
stranu, Karlov most, historické centrum  
a Staromestské námestie s orlojom. Veľ-
kým zážitkom sa stala jazda metrom, 
ktorá najprv vyvolala obavy, ale nakoniec 
sme všetko zvládli. Tretí deň sme spoznali 
centrum mesta Pelhřimov s jeho známou 
historickou vežou. Večery boli venované 
športu a hrám spoločne s českými kama-
rátmi. Už teraz sa tešíme na ich návštevu!“

Pohled na sídliště, vzadu čtyřpatrové bloky v Dolnokubínské 1447-1450 a 1456-1459.

Foto: ZŠ P. Škrabáka
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DVA NÁVRHY PREMENY SYNAGÓGY
—
Ešte v lete minulého roka vyhlásilo mesto 
Dolný Kubín súťaž na predloženie návrhov 
pripravovaného zámeru rekonštrukcie s náz- 
vom: Premena bývalej synagógy v Dolnom 
Kubíne na multifunkčný objekt. 

Do súťaže sa prihlásili dvaja záujemco-
via: akademický architekt Vladimír Jánoš  
z Banskej Bystrice a architektonický ate-
liér ADR z Prahy, ktorí v stanovenom ter-
míne doručili požadované podklady. Zho-
tovitelia štúdií prezentovali svoje návrhy 
na mestskom úrade v pondelok 16. apríla.

 Prvý svoju štúdiu predstavil aka-
demický architekt Vladimír Jánoš, ktorý 
z bývalej kinosály vytvoril multifunkčný  
a variabilný priestor. Ten by slúžil ako kino 
s výsuvným hľadiskom, divadelná a kon-
certná sála, miesto pre klubovú a spolko-
vú činnosť i zasadnutia mestského zastu-
piteľstva. V návrhu nechýba ani funkčný 
vnútorný balkón. Zázemie pre účinkujú-
cich, mestskú televíziu, turisticko-infor-
mačnú kanceláriu, kaviareň i technickú 

časť architekt umiestnil v prístavbe v boč-
nej a zadnej časti budovy. „Moje riešenie 
chce navrátiť synagógu naspäť do námes-
tia. Otvoriť ju a pustiť do nej svetlo. Otvo-
riť pôvodné vstupy do synagógy a všetky 
prístavby urobiť transparentné. Pôvodná 
synagóga je navrhnutá ako multifunkčná 
sála. Tá môže slúžiť aj ako kino. Je tam 
variabilné hľadisko i pódium. Prístavba 
smerom do námestia bude určená pre 
kluby a spolky, v zadnej časti sa nachádza 
mediálny dom spolu so zázemím pre sálu. 
Objekt je koncipovaný tak, aby mohol ro-
biť servis námestiu počas kultúrno-spo-
ločenských aktivít,“ vysvetľuje svoj návrh 
Vladimír Jánoš.

 Druhý návrh predstavili Miloš 
Hradec a Pavel Čermák z pražského archi-
tektonického ateliéru ADR. V ňom vytvorili 
kontrast medzi históriu a modernými prv-
kami. Dôraz kladú na židovskú expozíciu 
a veľkú kinosálu s pôvodným stupňovitým 
sedením a premietacou miestnosťou. Prí-
stavbu z prednej strany odstránili a pre-

sunuli ju do zadnej časti. Na boku chcú 
ponechať dlhú halu, ktorú vnímajú ako 
miesto stretnutí. V zadnej časti pribudlo 
zázemie pre účinkujúcich, mestskú televí-
ziu a kaviareň s terasou. „V našom návrhu 
sa snažíme posunúť prístavbu smerom  
k Jasenovskému potoku a vytvoriť tak pl-
nohodnotný predpriestor objektu. Rozde-
ľujeme ho na dve časti. Jedna je venovaná 
židovskej kultúre a druhá kinu - multi-
funkčnej sále. Ako židovské múzeum chá-
peme už priestor pred samotným objek-
tom a zrekonštruovaná fasáda synagógy 
by bola jedným z exponátov. Ústredné 
kruhové okno a výrazný kaskádovitý štít 
zakončený Mojžišovými tabuľami sú prv-
ky, ktoré by sme chceli zachovať. V prís- 
tavbe sa bude nachádzať informačné 
centrum, vstupná hala, kasa, kaviareň so 
šatňami a priestory pre mestskú televíziu. 
Čiernu farbu prístavby sme zvolili preto, 
lebo je charakteristická pre audiovizuálnu 
techniku a môže pripomínať premietačku 
orientovanú smerom na Kuzmínovo,“ ob-
jasňuje druhý návrh Miloš Hradec.
 Prezentácia na mestskom úra-
de bude jedným z východísk pre výber 
a odsúhlasenie víťaznej štúdie mest-
ským zastupiteľstvom. Víťazná štúdia by 
v budúcnosti mala vytvoriť podklad pre 
spracovanie projektovej dokumentácie 
na rekonštrukciu budovy bývalej syna-
gógy. Kompletná realizáciu prvého ale-
bo druhého návrhu premeny synagógy 
bola predbežne odhadnutá na takmer  
900-tisíc eur.

redakcia

MÁJ POSTAVILI V DENNOM CENTRE I NA NÁMESTÍ SLOBODY
—
Jar je obdobím, ku ktorému sa vzťahuje 
mnoho ľudových zvykov. Jedným z nich 
je aj stavanie mája. Túto tradíciu si opäť 
pripomenuli aj naši seniori. V záhrade den-
ného centra nechýbala skvelá atmosféra, 
doplnená ľudovou hudbou v podaní spe-
vokolu Gruchalanka.

„V dennom centre staviame máj už 40 ro- 
kov. Je to tradícia, ktorá tu nemôže chý-
bať. Naši seniori s veľkou radosťou pripra-
vujú máj. Vždy sa stretneme s našimi pria-
teľmi, zaspievame si piesne a je tu veľká 
zábava,“ povedala Marína Gruchaláková z 
denného centra. „Sme veľmi šťastní. Te-
šíme sa z tejto akcie, ktorá nám pripomí-
na mladosť“, „Je to úžasné, že to robíme 
každý rok, zároveň nám odľahne na srdci  

a zabudneme na svoje roky“, „Sme so svo-
jimi vrstovníkmi, medzi ktorými sa cítime 
úžasne,“ dodali tunajší seniori. „Seniori sa 
neradi z tejto akcie rozchádzajú. Teraz sa 
zas tešia na skladanie mája, kde bude ob-
čerstvenie s primátorským vínkom,“ dopl-
nila Marína Gruchaláková.
 Popri tónoch ľudovej hudby  
a speve si tunajší seniori zaspomínali aj 
na roky svojej mladosti, keď stavanie mája 
bolo prejavením sympatií mládenca diev-
čaťu. „Ešte ako chlapec som staval máje, 
vždy bola veľká zábava. Postretali sme sa 
s priateľmi, bolo to úžasné!“, „Mne chlapci 
stavali máje. Bolo to skvelé a nechýbala 
veselica. Raz jedno dievča na mňa žiarli-
lo, a tak museli chlapci postaviť máj aj jej,“ 
spomínali seniori. 

 Máj okrem záhrady denného 
centra stojí aj pred mestským kultúrnym 
strediskom. To v rámci podujatí Mesto 
občanom pripravilo v pondelok 30. apríla 
kultúrno-spoločenskú akciu pri príležitosti 
Sviatku práce – 1. mája a dňa vstupu do 
Európskej únie. Slovenská republika sa 
stala jej členským štátom presne pred štr-
nástimi rokmi. Na Námestí slobody vystú-
pila so svojím pásmom stavania mája Spe-
vácka folklórna skupina Orava. Nechýbali 
ani príhovory hostí a hudobné predstave-
nie Petra Medveckého. Máj, ktorý sa týči 
pred mestským kultúrnym strediskom, 
postavili technické služby. Vedľa neho 
zasadili pre zaľúbencov aj prvomájovú če-
rešňu, jedinú na celom Bysterci.

redakcia

Foto: Vladimír Jánoš

Foto: ADR
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POSLANCI ROZHODLI O POUŽITÍ REZERVNÉHO FONDU    
—
Po sérii pracovných rokovaní sa dolnokubín-
ski mestskí poslanci stretli vo štvrtok 26. aprí-
la na mestskom zastupiteľstve, kde jednomy-
seľne schválili použitie rezervného fondu na 
investičné akcie v celkovej sume 587 500 eur.      

„S poslancami sme mali niekoľko rokova-
ní o jednotlivých investičných akciách. Sa-
mozrejme, že to boli náročné stretnutia, 
nakoľko požiadavky vždy prevládnu nad 
finančnými možnosťami mesta. Financie 
budú smerovať do oblasti zvyšovania bez-
pečnosti chodcov a účastníkov dopravy 
formou budovania verejného osvetlenia, 
chodníkov, odstavných zálivov, rozširo-
vania prístupovej komunikácie k MsKS, 
pribudnú aj nové parkovacie miesta. Ďal-
šie financie poslúžia na výkup pozemkov  
a rozširovanie hlavného cintorína,“ povedal 
primátor Roman Matejov.
 Z celkového balíka finančných 
prostriedkov plánuje mesto D. Kubín po-
kračovať v revitalizácii historického cinto-
rína. Minulý rok mesto vybudovalo nový 
bezpečnejší vstup pre návštevníkov za 
16-tisíc eur, ktorým sa zároveň podarilo vy-
riešiť to, aby v danej lokalite nedochádzalo 
ku kolíznym situáciám chodcov s automo-
bilmi. V súčasnosti chce samospráva na 
historickom cintoríne zrekonštruovať kom-
pletne centrálne prístupové schodisko so 
zábradlím za približne 40-tisíc eur.     
 V tomto roku sa má na hlavnom 
cintoríne realizovať I. etapa investičnej 
akcie spojená s rozšírením technickej vy-
bavenosti hrobových miest. Z roku 2017 
mala radnica odsúhlasenú sumu vo výške 
30-tisíc eur, nakoľko prebiehal proces po-
zemkových úprav a zmeny kultúry pôdy 
na pochovávanie na hlavnom cintoríne na 

Bysterci. „Keďže práce na seba nadväzujú, 
tak nám mestské zastupiteľstvo odsúhlasi-
lo ďalších 85-tisíc eur, ktorými sa rozširuje 
rozsah technickej vybavenosti hrobových 
miest v rámci rozširovania cintorína, štr-
kové chodníky medzi hrobovými miestami, 
prípravy nového vstupu do areálu cintorí-
na, rozšírenie verejného osvetlenia, prvý 
modul urnovej steny a technickej vyba-
venosti pre pracovníkov prevádzkovateľa 
cintorínskych služieb,“ vysvetlil Pavol Sta-
rek, vedúci odboru výstavby a životného 
prostredia MsÚ. V súčasnosti sa pripravuje 
aj projektová dokumentácia na kompletnú 
revitalizáciu domu smútku s predpoklada-
nou výstavbou v roku 2019.     
 Mestské zastupiteľstvo na svojom 
aprílovom zasadnutí tiež schválilo investič-
nú kapitálovú akciu na čiastočnú rekon-
štrukciu Domu smútku v mestskej časti 
Mokraď. Počas nej vyrobia a osadia nové 
presklené vstupné dvere na dome smútku 
a ďalšie presklenie na jeho štítoch. „Cieľom 
investičnej akcie je zvýšiť tepelnoizolačné 
vlastnosti budovy, pretože existujúce dve-
re a okná už prakticky nespĺňali svoj účel, 
keďže cez leto je tam veľké teplo a cez zimu 
tam je veľká zima. V rozpočte mesta je na 
túto akciu vyčlenených 20-tisíc eur,“ ozrej-
mil Miroslav Kosmeľ, vedúci odboru dopra-
vy, miestneho hospodárstva a cestovného 
ruchu MsÚ. 
 Poslanci sa rozhodli investovať 
peniaze aj do správy a údržby komunikácií 
v meste v celkovej výške 68-tisíc eur. Opra-
viť plánujú chodníky vo výmere viac ako 
dvetisíc metrov štvorcových na uliciach: 
Nemocničná, Medzihradská, SNP, Pelhri-
movská a Bysterecká. V oblasti výstavby 
komunikácií a rekonštrukcií bol navýšený 

rozpočet o 324-tisíc eur. Za ne chce mesto 
urobiť stavebno-technické úpravy komuni-
kácie a spevnených plôch medzi okresným 
úradom a bytovým domom 1198 v celko-
vej hodnote 128-tisíc eur. „Druhou najväč-
šou investičnou akciou z tohto programu 
je stavebno-technická úprava ciest a vybu-
dovanie nových parkovacích miest vrátane 
odvodnenia a osvetlenia na rohu ulice SNP 
pri MsKS v predpokladanej výške 135-tisíc 
eur,“ doplnil Starek. 
 Poslanci sa tiež rozhodli investo-
vať peniaze do vybudovania odstavných 
plôch pri ZŠ M. Kukučína za približne 37-ti-
síc eur. Za 13-tisíc eur by sa mali rozšíriť 
parkovacie plochy na ulici Odbojárov vráta-
ne ich stavebno-technickej úpravy. Parko-
vacie plochy chce samospráva urobiť aj na 
Nemocničnej ulici za 13-tisíc eur. Výsledná 
suma investičných akcií bude známa až po 
ukončení verejného obstarávania a koneč-
nej realizácii. 
 Poslanci rozhodli aj o navýšení 
finančných prostriedkov do rekonštrukcie 
letného štadióna o 20-tisíc eur. Za tieto fi-
nancie sa bude pokračovať v rekonštrukč-
ných prác vo vnútorných priestoroch 
futbalového štadióna a urobia sa staveb-
né úpravy v priestoroch pre vzpieračov. 
Ďalšie financie boli uvoľnené na školstvo. 
Napríklad na opravu strechy telocvične 
ZŠ M. Kukučína či na vybudovanie altánku  
ZŠ s MŠ v Kňažej, ktorý bude slúžiť ako 
učebňa v prírode v rámci projektu Zelená 
škola. V zmysle požiadaviek mestských vý-
borov poslanci schválili aj navýšenie finan-
cií v oblasti kultúry o viac ako 11-tisíc eur 
na kultúrne podujatia.

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

MESTO NESUPLUJE ÚLOHU RODIČOV, LEN IM POMÁHA
—
Dolnokubínska samospráva zriadila v mi- 
nulom roku nízkoprahovú sociálnu službu 
pre deti a rodinu s názvom ŠTÚRKA na ul. 
Ľ. Štúra. Hlavným dôvodom vzniku služby 
bolo bezplatne pomôcť osobám, ktoré sa 
ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. 

Obdobné centrum zriadilo v apríli mesto 
pri zariadení dočasného bývania, kde sa 
poskytuje primárne ubytovanie pre rodi-
ny s deťmi a fyzické osoby, ktorým bolo 
Okresným súdom v D. Kubíne nariadené 
vysťahovanie a mesto má povinnosť im 
poskytnúť náhradné ubytovanie. „Cieľom 
tejto služby je bezplatné poskytovanie 
soc. poradenstva, zabezpečovanie po-

moci pri uplatňovaní práv, pomoci pri 
príprave na školskú dochádzku, v prí-
pade potreby sprevádzanie dieťaťa do  
a zo školského zariadenia a organizova-
nie záujmových aktivít pre rodiny,“ pove-
dala Katarína Trubanová z oddelenia pre 
rodinu a krízovú intervenciu MsÚ. 
 Nízkoprahová soc. služba pre 
deti a rodinu, ktorá funguje od augusta 
2017 je zameraná na občanov mesta, 
ktorí nedokážu riešiť svoje problémy  
z dôvodu životných návykov a spôsobu 
života. Soc. pracovníci v spolupráci s pe-
dagógmi preto začali vyvíjať organizova-
né aktivity slúžiace k rozvoju potenciálu 
prijímateľov tejto soc.služby, dochádza 

tak k zvyšovaniu ich sebavedomia, vlast-
nej kompetencie a k posilňovaniu zodpo-
vednosti. 
 Pedagógovia spolu so soc. pra-
covníkmi venujú svoj čas deťom v polud-
ňajších a popoludňajších hodinách. Ta-
kúto skupinu navštevuje celkom 18 detí, 
ktoré sa stretávajú vždy v štvorčlenných 
skupinách. Pre najmenšie deti sú pripra-
vené audiorozprávky a aktivity zamerané 
na precvičovanie ručičiek. V rámci zacho-
vania nízkoprahovosti je soc. služba po-
skytovaná každému, kto o takúto pomoc 
požiada. 

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín
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ZUŠ PETRA  MICHALA  BOHÚŇA OSLAVUJE ŠESŤDESIATKU
—
Základná umelecká škola Petra Michala 
Bohúňa, ktorá sídli na Matúškovej ulici, si  
v tomto roku pripomína okrúhle 60. výročie 
svojho založenia. Škola od roku 1996 nesie 
meno slávneho štúrovského maliara, rodáka 
z neďalekej Veličnej, Petra Michala Bohúňa, 
ktorého diela môžu milovníci výtvarného 
umenia obdivovať nielen na Slovensku, ale aj 
v zahraničí.

Inštitúcia od svojho založenia v roku 1958 
bojovala s veľkými priestorovými prob-
lémami. Prvé učebne jej boli pridelené 
v bývalej Vorzovej vile na vtedajšej ulici 
Slovenského národného povstania (dnes 
Radlinského ulica). Triedy boli provizórne, 
bez náležitého vybavenia zariadením i po-
trebnými hudobnými nástrojmi. Na začiat-
ku sa vyučovalo iba v hudobnom odbore. 
Žiaci sa mohli prihlásiť na štúdium hry na 
klavíri, akordeóne a husliach. Vedením 
školy bol poverený učiteľ hry na husliach 
Štefan Juráš, ktorého rok na to v pozícii 
riaditeľa školy vymenil Jaroslav Lauko. Aj 
napriek mimoriadne zlému materiálnemu 

zabezpečeniu navštevovalo vtedajšiu Zá-
kladnú hudobnú školu v Dolnom Kubíne 
už v prvom roku jej existencie 76 žiakov. 
Tí hneď od začiatku dosahovali aj v rámci 
celého Slovenska pekné výsledky a šírili 
dobré meno školy. 
 Mierne zlepšenie priestorových 
podmienok prinieslo sťahovanie školy 
v roku 1960 do pridelených priestorov 
na Hviezdoslavovom námestí, na prvom 
poschodí jednej z budov (nad dnešnou 
predajňou Auto Šport Mix). Tu škola síd-
lila celých 19 rokov, počas ktorých jej boli 
ponúknuté aj dodatočné učebne v budove 
dnešnej Oravskej galérie. V roku 1960 na-
stala aj zmena vo vedení školy. Na obdobie 
dlhých 30 rokov sa riaditeľkou Ľudovej ško-
ly umenia (názov od roku 1961) stala Mária 
Geburová (rod. Čillová). Pod jej vedením 
škola napredovala vo všetkých oblastiach. 
V roku 1965 otvára ĽŠU v Dolnom Kubíne 
výtvarný odbor, ktorý bol vyučovaný v bý-
valej Národnej škole, v dnes už neexistujú-
cej budove na Veľkom Bysterci. Škola po-
stupne rástla tak kvalitatívne, ako aj čo do 
počtu žiakov. Budovy na námestí boli v čo-
raz horšom stave, čo sa odzrkadlilo hlavne 
v nevyhovujúcich hygienických podmien-
kach. Po mnohých rokoch kompromisných 
riešení sa Okresný národný výbor v Dol-
nom Kubíne rozhodol dislokovať Ľudovú 
školu umenia do budovy Okresného súdu 
na Matúškovej ulici. Tá však nutne potre-
bovala rekonštrukciu, ktorá si vyžiadala 
dlhých šesť rokov. V roku 1979 sa učitelia  
a žiaci mohli konečne nasťahovať do vlast-
nej budovy, ktorá plne vyhovovala požiadav-
kám na vyučovanie. V tomto období mala 
ĽŠU v Dolnom Kubíne 464 žiakov, 16 inter-
ných a 5 externých učiteľov. K hudobnému  
a výtvarnému odboru časom pribudol aj 
tanečný a literárno-dramatický odbor. Žia-
ci dosahovali nielen na národnej úrovni vy-
nikajúce výsledky a výborne reprezentovali 
mesto Dolný Kubín. V roku 1990 sa mení 
vedenie školy, dlhoročnú riaditeľku Máriu 
Geburovú vystriedal Stanislav Vasek.
 V júli 1991 bola Ministerstvu škol-
stva predložená požiadavka o povolenie 
rozdeliť Základnú umeleckú školu na dva 

samostatné celky. O vytvorenie ZUŠ II. po-
žiadalo sedem učiteľov, ktorým sa pridelili 
nové priestory. V školskom roku 1992/93 
sa novou riaditeľkou ZUŠ I. stáva Edita Ku-
bičková, pod ktorej vedením škola pokra-
čuje v dosahovaní nadpriemerných ume-
leckých výsledkov. V roku 1996 nastupuje 
na post riaditeľa Leonard Vajdulák. S jeho 
príchodom začína nová éra školy. Mení 
sa jej názov a jej meno sa stáva známym  
v celej Európe, hlavne vďaka organizova-
niu veľkého množstva najrozmanitejších 
hudobných podujatí, z ktorých je bezpo-
chyby najdôležitejším medzinárodná súťaž  
v hre na sláčikové nástroje Čírenie talentov 
(dnes Talents for Europe) či medzinárod-
ná súťaž výrobcov huslí Violino arvensis. 
Škola v tomto období organizuje viacero 
koncertných zájazdov do rôznych kútov 
starého kontinentu a aj samotný Dolný Ku-
bín sa v európskych umelecko-hudobných 
kruhoch začína čoraz viac skloňovať. Po  
16 rokoch v roku 2012 L. Vajduláka v pozí-
cii riaditeľa vystriedal Michal Janiga, bývalý 
absolvent školy, ktorý ju vedie dodnes.
 Základná umelecká škola Pet-
ra Michala Bohúňa patrí v súčasnosti  
k najúspešnejším školám svojho druhu na 
Slovensku. Každoročne získava popredné 
umiestnenia na národných a medzinárod-
ných súťažiach tak v hudobnom, ako aj vo 
výtvarnom odbore. Počas šesťdesiatich 
rokov existencie voviedla do umeleckého 
sveta mnoho dnes už významných osob-
ností.  O štúdium na nej prejavuje záujem 
každý rok množstvo žiakov od piatich ro-
kov. 
 V školskom roku 2017/2018 ju 
navštevuje 657 žiakov, z toho 350 v hudob-
nom a 307 vo výtvarnom odbore. O vyučo-
vací proces sa stará 30 pedagógov. Na elo-
kovaných pracoviskách v troch materských 
školách v Dolnom Kubíne sú predškoláci 
zasväcovaní do tajov výtvarného umenia  
a v Liptovskej Lúžnej sú otvorené dve 
triedy hry na dychových nástrojoch. V sú-
časnosti štúdium prebieha vo výtvarnom 
a hudobnom odbore. Budúci hudobníci 
sa môžu rozhodnúť pre hru na husliach, 
viole, violončele, kontrabase, klavíri, orga-
ne, akordeóne, heligónke, flaute, klarinete, 
trúbke, saxofóne, lesnom rohu, gitare, bi-
cích nástrojoch alebo študovať spev.
 Slávnostným verejným galakon-
certom 17. mája 2018 o 17:00 hod. v diva-
delnej sále MsKS si chcú súčasní i bývalí za-
mestnanci, žiaci, absolventi a priatelia školy 
pripomenúť desaťročia trvajúcu umeleckú 
cestu tejto významnej inštitúcie mesta Dol-
ný Kubín. 

Matej Bartoš, ZUŠ P. M. Bohúňa

Foto: ZUŠ P. M. Bohúňa

Foto: ZUŠ P. M. Bohúňa



www.dolnykubin.sk

7školstvo

ODBORNÁ PRAX ŽIAKOV OBCHODNEJ AKADÉMIE V PORTUGALSKU
—
Slovenský trh je otvorený medzinárodnej spo-
lupráci a príchodu zahraničných investorov. 
Preto je dôležité ponúknuť študentom od-
borných škôl možnosť absolvovať odbornú 
prax v zahraničí. 

Obchodná akadémia (OA) v D. Kubíne 
to umožnila 20 študentom 3. a 4. roční-
ka vďaka projektu „Sociálna starostlivosť, 
turistické a podnikateľské služby v zahra-
ničí“, ktorý realizujeme v tomto školskom 
roku. Projekt je finančne podporený  
z grantového programu EÚ Erasmus+, 
kľúčovej akcii KA 102 Mobilita učiacich sa 
a zamestnancov v odbornom vzdelávaní 
a príprave. Jeho cieľom je zvýšiť odborné 
zručnosti žiakov odboru OA a sociálno-vý-
chovný pracovník v súlade s požiadavka-
mi trhu práce. Keďže je Slovensko členom 
EÚ, predpokladáme, že veľa našich ab-
solventov bude hľadať uplatnenie v me-
dzinárodných firmách a úlohou školy je 
pripraviť ich na tento trh práce. 
 Hlavnými aktivitami projektu 
sú dve mesačné mobility, počas ktorých 
študenti absolvovali odbornú prax v rôz-
nych podnikoch v portugalskom mes-
te Braga. Prvá mobilita pre študentov  
4. ročníka prebehla v novembri – decembri 
2017, tretiaci vycestovali na odbornú prax  
v marci – apríli 2018.
 U žiakov OA mala odborná prax 
zvýšiť úroveň ich odborných zručností  
v oblasti marketingu a turistického ruchu 
a posilniť ich jazykové kompetencie. Sú-
časný trh žiada, aby boli títo absolventi 
vybavení nielen dostatočnými jazykový-
mi zručnosťami, ale aby ovládali nástroje  
z oblasti informačných a komunikačných 
technológií, pretože turizmus sa silno 
opiera o marketing realizovaný prostred-
níctvom internetovej reklamy a sociálnych 

sietí. Žiaci pracovali v cestovných kance-
láriách, ktorým mohli  ponúknuť svoje te-
oretické vedomosti a praktické zručnosti 
z tejto oblasti a zároveň si osvojili nové 
postupy.
 U žiakov odboru sociálno-vý-
chovný pracovník si projekt kládol za cieľ 
spoznať metódy soc. služieb v krajine  
s úplne odlišnou kultúrou a zaradiť nové 
poznatky do teoretickej výučby u nás. 
Zvolili sme zameranie na všestrannú soc. 
starostlivosť prostredníctvom soc. a kul-
túrneho centra pre seniorov a znevýhod-
nené osoby. Súčasná populácia starne  
a stále viac sú potrební kvalifikovaní pra-
covníci, ktorí sa dokážu nielen postarať 
o seniorov, ale tiež im ponúknuť vhodný 
denný program, aktivizovať ich zmysly  
a telesnú stránku a zabezpečovať zmys-
luplné dôstojné starnutie. Cieľom bolo 
u študentov rozvinúť empatiu so zne-
výhodnenými osobami, schopnosť viesť 
soc. dialóg, schopnosť rozvíjať osobnosť 
druhých a prispieť tak k rozvoju humanity. 
 Okrem rozvoja odborných zruč-
ností je cieľom projektu aj rozvoj osobných 
kompetencií študentov a sociokultúrne 
poznanie krajiny. K tomu napomáhal bež-
ný denný kontakt s obyvateľmi, kultúrny 
program realizovaný partnerskou agen-

túrou BragaMob a tiež výlety do blízkeho 
aj vzdialenejšieho okolia. Počas pobytu 
študenti okrem Bragy navštívili Lisabon, 
pútnické miesto Fatimu, historické Porto 
a Valença do Minho. Okrem toho absolvo-
vali aj základný kurz portugalčiny. 
 Po úspešnom absolvovaní mobi-
lity a uznaní výstupov vzdelávania získali 
účastníci certifikát ECVET – Európsky sys-
tém prenosu kreditov a Europass Mobili-
ty, čo zvýši ich šancu uplatniť sa na trhu 
práce. Prostredníctvom medzinárodne 
používaných a uznávaných metód a doku-
mentov na meranie ich výstupov si mohli 
študenti uvedomiť jednotnosť a prepo-
jenosť fungovania európskej politiky pri 
odbornej príprave mladých ľudí pred 
vstúpením na trh práce nielen doma, 
ale aj v zahraničí. Spoznanie zahraničné-
ho pracovného prostredia a zvyklostí im 
umožní lepšie pochopiť, že na európskom 
trhu práce sa môžu úspešne uplatniť len 
absolventi kvalitne pripravení. Stáž im zá-
roveň umožnila rozvíjať generické kom-
petencie, odvaha vycestovať na mobilitu 
do neznámeho prostredia a jej úspešné 
zvládnutie posilnila ich sebadôveru. 
 Vďaka grantovému programu 
Erasmus+ im pobyt v Portugalsku otvo-
ril nové možnosti poznania a skúse-
nosti, ktoré sú potrebné, aby dokázali 
komunikovať s mladými ľuďmi v celej Eu-
rópe a prispeli našou kultúrou, tradíciami  
a postojmi k medzinárodnému priateľstvu. 
Ako uviedla V. Janotíková, riaditeľka ško- 
ly, rok 2018 je pre školu významný  z hľa- 
diska 50. výročia vzniku. Realizácia zahra-
ničnej odbornej praxe je výzvou a zaují-
mavou príležitosťou pre žiakov a pedagó-
gov a tým pre ďalší rozvoj OA v D. Kubíne. 

Janka Andrisová, koordinátorka projektu, OA DK

ŽIACI ZÁKLADNÝCH ŠKÔL UPRATOVALI A SKRÁŠĽOVALI MESTO
—
22. apríl je neodmysliteľne spätý s Dňom 
zeme. Pri tejto príležitosti organizujú tunaj- 
šie základné školy rôzne edukačné aktivity, 
vďaka ktorým sa žiaci naučia chrániť príro-
du a starať sa svoje okolie. 

„My chodíme každý rok upratovať okolie, 
pretože vidíme v našom areáli, ako deti vy-
hadzujú smeti, aj keď si myslia, že ich nikto 
nevidí. Rovnako je to aj na iných miestach. 
Preto robíme túto akciu pravidelne, aby 
deti videli, aké množstvo odpadu sa nazbie-
ra, “ povedala Ľubica Lacková, učiteľka ZŠ  
J. Matúšku. Kroky žiakov smerovali na kon-

krétne miesta. Každá skupinka mala na 
starosti svoj vyhradený priestor. „Máme 
plochy okolo školy, cintorína, centrum 
mesta a podobne. Podelili sme, kto kde 
pôjde,“ dodala Ľubica Lacková. 
 Pestrý program pri príležitosti 
Dňa zeme čakal aj žiakov ZŠ M. Kukučína. 
„Veľká časť našich detí išla na besedy do 
Oravského múzea P. O. Hviezdoslava, kde 
si pozreli filmy na danú tému, ostatní išli 
čistiť okolie či na exkurziu do priestorov 
Technických služieb a čističky odpadových 
vôd. Zároveň sme zapojení aj do Programu 
Alino, v rámci ktorého zbierame hliníkové 

obaly,“ uviedla Katarína Števonková, riadi-
teľka ZŠ M. Kukučína. 
 Do akcie sa zapojili aj žiaci ZŠ  
P. Škrabáka. Piataci prešli celé mesto a po-
pri jeho čistení fotografovali to, čo sa im  
v Dolnom Kubíne páči a čo nie. Vyššie 
ročníky mali na starosti školskú záhradu, 
v ktorej vytvárali nové záhony a vysievali 
rastliny. V spolupráci so sponzormi vysadili 
niekoľko ihličnanov a vyrobili viac ako tristo 
kvetinových bômb. Nelenili ani tí najmenší, 
ktorí vyčistili ulice na sídlisku a školské ih-
risko premenili na živý obraz. 

redakcia

Foto: OA DK
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ĽUBOMÍR FELDEK SPOMÍNAL NA THEA HERKEĽA FLORINA
—

V utorok 10. apríla 2018 uplynulo 110 ro- 
kov od narodenia významného sloven-
ského básnika, novinára, diplomata a Dol-
nokubínčana v jednej osobe, Thea Herkeľa 
Florina. Presne v deň výročia sa Oravská 
knižnica Antona Habovštiaka stala mies- 
tom, kde sa okrem odborníkov z Matice 
slovenskej zišli aj jeho blízki priatelia.

Špeciálnym hosťom bol spisovateľ, dra-
matik a prekladateľ Ľubomír Feldek, kto-
rý bol Florinov dlhoročný priateľ. Spozna-
li sa v čase, kedy Ľubomír Feldek pôsobil 
na Orave. „Poznal som ho v rokoch 1960 
až 1973. Keď som sa dostal na Oravu, 
spoznal som svoju ženu, takže Theo sa 
stal naším spoločným priateľom. Bol to 
úžasný človek, človek, ktorý si nesmierne 
vážil ľudský život,“ povedal Ľubomír Fel-
dek. 
 Spisovateľ zažil s Theom Flo-
rinom mnoho nezabudnuteľných chvíľ, 
ktoré mu navždy utkveli v pamäti. Na 
podujatí si na ne zaspomínal a návštev-
níkov pobavil vtipnými historkami z Flori-
novho života. „Tých okamihov bolo veľmi 
veľa. Ja som napríklad pracoval vo vyda-
vateľstve a redigoval som jeho knihu Sen-
timentálny pútnik, takže som nesmierne 
rád, že som aj takýmto spôsobom s ním 
zviazaný. Florina si treba pripomínať a aj 
to, že bol 3 roky nevinne vo väzení. Kaž-
dý, kto bol vtedy väzňom, bol ním aj na 

slobode. V tom čase dlho trvalo, kým sa 
znovu dostal do bežného chodu života  
a možno práve toto skrátilo jeho život,“ 
dodal Feldek.
 Osobu Thea Herkeľa Florina 
priblížili aj odborníci z Matice slovenskej  
v Martine. Jeho životný príbeh, život v Pa- 
ríži a v Londýne, ale aj spisovateľovu ka-
riéru diplomata vo Washingtone pred-
stavil literárny historik Pavol Parenička. 
Peter Cabadaj, spisovateľ a vedecký pra-
covník, rozobral Florinovu básnickú tvor-
bu. Spomienkové podujatie sa nieslo aj  
v duchu umeleckého slova. Ukážku z Flo-
rinovej tvorby zarecitovala Natália Laššá-
ková, hudobná časť bola pod taktovkou 
Michaely Dibdiakovej zo ZUŠ Ivana Ballu 
v Dolnom Kubíne. Akciu k 110. výročiu 
narodenia Thea Herkeľa Florina realizo-
valo Oravské kultúrne stredisko a Orav-
ská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Ku-
bíne v spolupráci s Maticou slovenskou  
v Martine.

      redakcia

LITERÁRNA SÚŤAŽ FLORINOVA JAR POZNÁ VÍŤAZOV    
—
Dolnokubínčanka Mariana Schmieder  
a Janka Mompayová z Námestova sú  
víťazkami literárnej súťaže Florinova jar. 
Do aktuálneho XVIII. ročníka sa zapojilo 
celkom 53 autorov píšucich poéziu a prózu.  

Janka Mompayová si prvenstvo odniesla 
za báseň Tichá, Dolnokubínčanka Ma-
riana Schmieder, ktorá žije v Bazileji, 
získala prvé miesto v kategórii próza s li-
terárnym dielom Svokra. Víťazov vyhlásili 
vo štvrtok 26. apríla v Oravskom múzeu 
v Dolnom Kubíne za prítomnosti vedenia 
mesta a poroty. „Literárna súťaž ukázala, 
že na Slovensku nám vyrastajú mladí, ta-
lentovaní nasledovníci Dolnokubínčana 
Thea Herkeľa Florina, ktorí chcú a majú 
čo povedať širokej verejnosti. Myslím si, 
že tento významný slovenský básnik by 
bol na nich hrdý,“ konštatoval Roman 
Matejov, primátor mesta.    
 Odborná porota udelila druhé 
miesto v kategórii poézia za básničku 
Búrka Klaudii Rybovičovej zo Starej Ľu-
bovňe. Básnička Vyslabikovaná od Kris-
tiána Lazarčíka z Horných Otrokovíc 
získala tretie miesto. Literárne dielo Bol 
to dobrý nápad, ktoré napísala Jana Ci-
gániková zo Slovenského Grobu, získalo 
v kategórii próza druhé miesto. Tretie 
miesto nebolo udelené. Z metropoly dol-
nej Oravy si zvláštne ocenenie primáto-

ra mesta Dolný Kubín odniesol Miroslav 
Karcol  zo Zázrivej, Eva Gašparová zo Ze-
mianskych Kostolian, Zuzana Martišková 
z Topolčian, Anna Kulinová  z Istebného  
a Pavol Stuchlý z Istebného. Za jedineč-
nosť pri tvorbe si diplomy odniesli aj 
žiačky základných škôl Dolnokubínčan-
ka Olívia Gvoždiaková za príspevok Môj 
druhý brat a Kristína Zvolinská z Levoče  
s príspevkom Príbeh môjho srdca.     

 Do súťaže Florinova jar sa za 
18 ročníkov prihlásilo 400 súťažiacich. 
Niektorí z nich už napísali a vydali vlast-
né knihy. „Momentálne nám tu vznikajú 
nové a mladé ročníky, deti vo veku 16  
a 18 rokov, ktoré začínajú robiť veľkú re-
volúciu v písaní poézie a prózy,“ povedal 
organizátor súťaže Miroslav Samuel Líš-
ka. Podmienkou na prihlásenie sa do sú-
ťaže, ktorá prebiehala od 17. novembra 
2017 do 31. marca 2018, bolo, aby au-
tori v kategórii poézie zaslali aspoň štyri 
básne, z ktorých každá mala mať rozsah 
A4. V próze bolo taktiež  potrebné poslať 
tri listy prózy A4. Organizátori v tomto 
prípade neobmedzili vekovú hranicu pre 
účastníkov. 
 Aktuálny ročník bol výnimočný 
aj tým, že tvoril súčasť spomienkového 
programu „K živým hovorí živý“ pri prí-
ležitosti 110. výročia narodenia dolno-
kubínskeho rodáka, básnika, publicistu, 
redaktora a diplomata Teodora Herkeľa 
Florina (1908 – 1973), ktorý sa aktívne 
zapájal do kultúrno-spoločenského živo-
ta na Orave. Bol jedným zo zakladateľov 
a dušou Hviezdoslavovho Kubína. Súťaž 
každoročne vyhlasuje primátor mesta 
Dolný Kubín v spolupráci s Občianskym 
združením Homo Erectus.  

      redakcia

Foto: OKS

Foto: Oravské múzeum v D. Kubíne

Theo Herkeľ Florin na fotografii druhý sprava
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ÚSPECH MNOHÝCH ORAVCOV V KRAJSKEJ SÚŤAŽI
—
V nedeľu 29. apríla sa v sále Mestského 
kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne stretli 
hudobne a spevácky zdatní súťažiaci z celého 
Žilinského kraja vo veku od 6 do 15 rokov. 
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne 
zorganizovalo krajskú súťaž Kubínske spie- 
vanky 2018. 

V kategóriách - sólisti speváci a spevácke 
duá, sólisti inštrumentalisti, detské spe-
vácke skupiny a detské ľudové hudby 
sa stretlo viac ako 150 súťažiacich, ktorí 
postúpili z regionálneho kola. Súťažná 
prehliadka sa začala kategóriou sólistov 
inštrumentalistov, kde mal každý z piatich 
regiónov svoje patričné zastúpenie. V tejto 
kategórii si postup na celoštátnu súťaž vy-
bojoval gajdoš René Čeladinský z Oravskej 
Polhory a heligonkárka Jasmína Vallová  
z Terchovej. V druhej kategórii - sólisti spe-
váci a spevácke duá mali prevahu dievčatá. 

Svojím krásnym spevom päťčlennú porotu 
ohúrili. Na postup boli odporučené dve 
dievčatá z Oravy: Zlatica Kubicová z Hla-
dovky a Renáta Plevjaková z Oravskej Pol-
hory. Sláky huslí a bás rozozvučali šikovní 
a zdatní muzikanti v tretej kategórii ľudo-
vých hudieb. Z Dolného Kubína si postup 
na celoštátnu súťaž odniesla detská ľudová 
hudba Jasmíny Vallovej z Terchovej a Go-
ral z Hladovky. Viachlasný spev dominoval  
v kategórii detských speváckych skupín. 
Postup z tejto kategórie si rozdelili diev-
čenská spevácka skupina Goralček zo Su-
chej Hory a Makovníček z Makova. 
 Všetky súťažné čísla hodnotila 
odborná päťčlenná porota. Tej predsedal 
hudobník a folklorista Samuel Smetana. 
Porotcovské kreslá ďalej patrili Igorovi Da-
nihelovi, riaditeľovi Podpolianskeho osve-
tového strediska vo Zvolene, výbornému 
muzikantovi Rudolfovi Veselovskému z Ban- 
skej Bystrice, gajdošovi Jurajovi Dufekovi 

z Bojníc a jedinou ženskou členkou bola 
etnologička Janka Veselovská z Liptovské-
ho Mikuláša. Porota v rámci rozborového 
seminára, ktorý je dôležitou súčasťou sú-
ťaže, vyzdvihla vysokú úroveň a priprave-
nosť detských interpretov. Po zvážení určili 
ôsmich postupujúcich na celoštátnu súťaž 
detského hudobného folklóru Vidiečano-
va Habovka, ktorá sa bude konať 16. a 17. 
júna 2018 v Habovke.

Miroslava Ivanová, OKS

KŇAŽANSKÝ MÁJ MÁ 20 METROV
—
Podvečer 30. apríla sme si oživili časy, keď 
sa po mestách a dedinách tradične stavali 
máje. Obyčajne mládenci postavili máj na 
vydaj súcej dievke alebo sa postavil jeden 
ústredný pre obec. 

Táto tradícia sa už pomaličky vytráca, no  
v našej mestskej časti sa snažíme v nej 
pokračovať a odovzdávať tento zvyk ďalšej 
generácii. Celá akcia bola organizovaná 
mestským výborom Kňažia v spolupráci  
s hasičmi a so seniormi z denného centra. 
Aj tento rok sa dobrovoľní hasiči podujali 
na sťatie žrde, ktorá vyrástla v našom kňa-

žanskom chotári. Pripravený máj vyzdobili 
dievčatá a ženy pestrofarebnými stužkami.
 Obyvatelia sa postupne schádzali 
a o šiestej hodine večer, na ktorú sa naplá-
novalo stavanie mája, už bolo ľudí okolo 
vykopanej jamy neúrekom. Za sprievodu 
harmoniky a spevu chlapi 20 metrový máj 
postavili. Mali sme aj malých tanečníkov, 
ktorí dotvorili príjemnú atmosféru. A ráno, 
1. mája slnečné lúče svietili nad postave-
ným májom, ktorý sa týči vysoko nad na-
šou Kňažou.

Vlasta Batunová, MsV Kňažia Foto: MsV Kňažia

Foto: OKS

Foto: OKS

Foto: OKS
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VODNOSLALOMÁRI PRETEKOM SPOMÍNALI NA M. STANOVSKÉHO
—

V Dolnom Kubíne sa cez víkend 14. a 15. 
apríla zišla vodnoslalomárska špička. 
Počas dvoch dní sa v našom meste ko- 
nali významné preteky. Športovci prišli na 
Gäceľ bojovať o popredné miesta v I. a II. 
kole Slovenského pohára v slalome, v I. kole 
Slovenského pohára v šprinte a v III. kole 
Slovenského pohára v zjazde. 

Preteky v zjazde a v šprinte boli zároveň 
nominačnými pretekmi do mládežníckej 
reprezentácie na Majstrovstvá Európy 
juniorov a ME do 23 rokov, ktoré sa budú 
konať v auguste v macedónskom hlav-

nom meste Skopje. „Máme vyše 220 štar- 
tujúcich zo 4 krajín. Sú tu aj olympijskí 
medailisti, prišiel Matej Beňuš a Jakub 
Grigar. Dĺžka trate je 200 metrov a brán 
je 22. Tieto preteky sú dobrým rozbehom 
pre novú sezónu,“ povedal organizátor 
Martin Stanovský. Športové podujatie 
bolo zároveň aj Memoriálom Miroslava 
Stanovského, ktorý do nášho mesta pri-
niesol tento šport a odštartoval tak éru 
tunajšieho vodného slalomu. „Otec za-
ložil tento klub v 70. rokoch, keď prišiel 
do Dolného Kubína. Bez neho by vodný 
slalom na Orave asi nebol. Spomínam 

si, ako som na lodenici spolu s bratom  
a sestrou vyrastal. Pre nás je vodný sla-
lom celý náš život a je pre nás veľmi dô-
ležité, že máme ďalších pokračovateľov,“ 
uviedol Miroslav Stanovský, syn zaklada-
teľa vodného slalomu v D. Kubíne.
 Na svojho starého otca si zaspo-
mínala aj Soňa Stanovská: „Pamätám si, 
ako s nami chodil na vodu, vždy stál pri 
nás. Bol to veľmi príjemný pán, ktorý nám 
neustále pomáhal.“ Miroslav Stanovský 
vychoval mnoho úspešných vodnoslalo-
márov, ktorých mená sú zvučné nielen 
doma, ale i v zahraničí. Pod jeho tak-
tovkou sa tomuto športu začali venovať 
aj jeho synovia a tí aj naďalej pokračujú  
v jeho šľapajach. Tréningy v réžii Mirosla-
va Stanovského mali svetlé ale aj tmavšie 
chvíle. „Bol prísny, ale aj benevolentný, 
klasika ako každý otec,“ zaspomínal si 
Martin Stanovský, druhý syn vodnoslalo-
márskej legendy na Orave. „Bol to inteli-
gentný človek, veľmi tvrdý, mal svoje pra-
vidlá, ktorými sa riadil. Časť z tej práce, 
ktorú ma naučil, sa snažím aj ja aplikovať 
na svojich deťoch,“ doplnil Miroslav Sta-
novský ml.

      redakcia

ŠTART DO NOVEJ SEZÓNY SA VZPIERAČOM VYDARIL
—
V sobotu 28. apríla sa predstavil športo-
vý klub Elkop WLC Dolný Kubín v I. kole 
extraligy mužov vo vzpieraní v Bratislave. 
Dolnokubínske vzpieračské Áčko nastu-
povalo do nového ročníka najvyššej slo-
venskej súťaže z pozície obhajcu titulu  
z minulej sezóny a zároveň sedemnásob-
ného majstra v rade. Naši vzpierači nene-
chali nič na náhodu a so ziskom 1 719 bo-
dov zvíťazili pred Krásnom nad Kysucou 
a Trenčínom. Pred nasledujúcimi dvomi 

kolami tak kraľujú na čele tabuľky. Športo-
vý klub Elkop WLC Dolný Kubín reprezen-
tovali: Richard Tkáč, Peter Petrov, Miro-
slav Janíček, Michal Pokusa, Matúš Pokusa  
a Dominik Chovanec. Druhé kolo extraligy 
sa uskutoční až 13. októbra. Dovtedy čaká 
na našich domáci šampionát jednotlivcov 
a niekoľko mítingov v zahraničí. 

Tomáš Chovanec, Elkop WLC DK
redakčne upravené

NINA HODOŇOVÁ SA STALA MAJSTERKOU SLOVENSKA
—

V piatok 20. apríla sa na bratislavských Pa-
sienkoch konali Majstrovstvá Slovenskej 
republiky v diaľkovom plávaní 2018. Nina 
Hodoňová z Triatlon teamu D. Kubín si na 
trati dlhej 5 km časom 1:06:46,31 vyplávala 
1. miesto a získala titul majsterky Sloven-
ska. „Prvý kilometer sa mi plávalo dobre, 
lebo som sa rozbiehala. Ďalšie tri kilometre 
som sa snažila udržať tempo, čo bolo dosť 
náročné. Posledný kilometer už bol v po-

hode. Určite by som chcela ísť aj nabudú-
ce, lebo je to iné ako klasické plávanie. Je to 
ťažšie a tým pádom aj cennejšie,“ vysvetľu-
je majsterka Slovenska v diaľkovom pláva-
ní Nina Hodoňová. Úspešná športovkyňa 
pláva väčšinou stredne a mierne dlhé trate  
i šprinty. Majstrovstvá Slovenskej republiky 
v diaľkovom plávaní boli jej debutom v dl-
hých tratiach.

redakciaFoto: TT DK

Foto: Elkop WLC DK

Foto: redakcia
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DOLNOKUBÍNSKI ATLÉTI ŽNÚ ÚSPECHY AJ V NOVEJ SEZÓNE
—
Atletický ovál Vojenského športového cen-
tra Dukla v Banskej Bystrici hostil 21. apríla 
2018 účastníkov I. kola Majstrovstiev stre-
doslovenského atletického zväzu družstiev 
juniorov, dorastu a mladšieho žiactva  
v atletike na dráhe. Atléti Dolného Kubína 
začali svoje účinkovanie v novom ročníku 
atletických súťaží úspešne. 

V kategórii dorasteniek zaknihovala Nikola 
Ganobčíková ďalšie víťazstvo v hode kla-
divom (41,51 m) pred oddielovou kolegy-
ňou Simonou Kereškényiovou (40,86 m), 
rovnako zvíťazila v hode diskom (28,68 m) 
a svoje účinkovanie ukončila vo vrhu guľou 
3. miestom za výkon 10,08 m. V dobrom 
svetle sa ukázali i mladšie žiačky kubínskej 
atletiky. V behu na 1 500 m sa v premiére 
tejto disciplíny predstavila Dominika Žáči-
ková na 5. mieste. V skoku do diaľky ob-
sadila v novom osobnom rekorde Nela 
Lörinčíková (382 cm) 9. miesto.
 Vo vrhu guľou sa predviedli hneď 
4 kubínske pretekárky, z ktorých Aneta 
Záchelová v novom osobnom rekorde 
skončila na 4. mieste za výkon 7,14 m 
(guľa o hmotnosti 3 kg), výborne ju ešte 
doplnila Darina Kliačiková 8. miestom (fi-

nále) a Petra Škulcová 9. miestom. V hode 
kriketovou loptičkou si najlepšie počínala 
Darina Kliačiková, ktorá výkonom 37,10 m 
obsadila 6. miesto z 33 súťažiacich.  
V chôdzi na 2 km sa v najlepšom svetle 
ukázala Alexandra Pétryová, ktorá obsa-
dila 7. miesto. V záverečných štafetách 
vybojovali mladšie žiačky TJ Orava Dolný 
Kubín 9. miesto. 

Zabojovala i prípravka, Juráková v Ma-
ďarsku

Dubnica nad Váhom hostila I. kolo Maj-
strovstiev stredoslovenského atletického 
zväzu družstiev staršieho žiactva a prípra-
viek na dráhe. Zaznamenali sme výborné 
výsledky v oboch kategóriách. V staršom 
žiactve si najlepšie počínal Andrej Pauer, 
ktorý výkonom 8,19 s v behu na 60 m ob-
sadil 7. miesto a vytvoril si nový osobný 
rekord. Ešte lepšie si viedol v skoku do 
diaľky výkonom 534 cm v novom osob-
nom rekorde a získal 2. miesto. 
 Medzi staršími žiačkami súťažili 
vekom mladšie žiačky v hode kladivom, 
kde Petra Škulcová hneď vo svojich pr-
vých pretekoch obsadila 2. miesto výko-

nom 22,96 m a kolegyňa Aneta Záchelová 
pri svojom prvom štarte vybojovala me-
dzi staršími 4. miesto výkonom 20,37 m.  
Z prípravky bol najúspešnejší Juraj Leš-
ňovský, ktorý zvíťazil v skoku do diaľky vý-
konom 421 cm, v hode kriketovou loptič-
kou deklasoval súperov výkonom 53,80 m, 
keď druhý v poradí dosiahol výkon „len“ 
36,55 m. Juraj si ešte pridal krásne  
5. miesto vo finále behu na 60 m časom 
9,29 s. Veľmi dobre mu sekundoval An-
drej Žáčik v behu na 600 m, ktorý skončil 
druhý časom 2:01,73 v osobnom rekorde.
 Veľkú radosť nám spravila aj 
staršia žiačka Lea Juráková, ktorá na zá-
klade svojich doterajších výsledkov bola 
pozvaná reprezentovať Slovensko vo svo-
jej kategórii v hode oštepom v Maďarsku  
v Tiszaujvárosi. Lea nesklamala vlastný 
atletický oddiel a ani reprezentáciu. Vý-
konom 36,15 m v hode oštepom (500 gr) 
síce obsadila v náročnej konkurencii  
i starších súperiek 5. miesto, ale zlepšila 
si osobný výkon o 6 metrov a vytvorila 
najlepší tohoročný výkon v hode oštepom 
tejto kategórie.

      Jaroslav Lupák, predseda TJ Orava

DVE PLAVECKÉ PODUJATIA V AQUARELAXE
—
V sobotu 21. apríla žil AquaRelax plaveckým 
športom. Mestský plavecký klub v Dolnom 
Kubíne bol vďaka svojim dlhoročným skúse-
nostiam opäť poverený organizáciou I. kola 
severoslovenskej ligy v plávaní. 

V domácom bazéne sa stretlo viac ako 250 
pretekárov z jedenástich plaveckých klubov 
zo stredného Slovenska. Z celkového poč-
tu 123 štartov náš dvadsaťčlenný tím z dol- 
nokubínskeho plaveckého klubu úspešne 
absolvoval až 102 z nich. Z toho si prete-
kári vyplávali 71 nových osobných maxím  
s 37-mimi pódiovými umiestneniami. 
 Najúspešnejšími Dolnokubínčan-
kami sa stali mladšie žiačky Laura Piecko-
vá a Margaréta Moskáľová, ktoré všetkých 
svojich šesť štartov premenili na cenné 
medailové pozície. Ďalšou rastúcou pla-
veckou nádejou je Lucia Páleníková, ktorá 
rovnako všetky svoje štyri štarty premenila 
na medaily. 
 Cenné kovy si vyplávali aj Kristína 
Moskáľová, Lucia Sučáková, Katarína Mjar-
tanová, Bibiána Snováková, Linda Urbano-
vá, Ivana Ščerbíková, Tereza Maruniaková, 
Sofia Legemzová, Kristína Foltínová a Matej 
Mesároš.

 Plavci z MPK DK sa v posledný 
aprílový víkend predstavili aj počas 16. roč-
níka tradičných plaveckých pretekov Veľká 
cena Dolného Kubína - Žinčicový míting. 
O tom, že majú tieto preteky v plaveckom 
športe dobré meno, svedčí každoročná bo-
hatá účasť športovcov nielen zo Slovenska. 
Inak tomu nebolo ani tento rok. Na dolno-
kubínskej plavárni to doslova praskalo vo 
švíkoch. Svoju natrénovanú formu prišlo 
predviesť viac ako 300 plavcov z 36 plavec-
kých klubov zo Slovenska, Česka, Poľska 
a Rakúska. Títo počas dvoch súťažných 
poldní absolvovali spolu neuveriteľných  
1 578 individuálnych štartov a 52 štafiet.
 MPK DK mal na pretekoch svoje 

zastúpenie v podobe 14 plavcov, ktorí zo 
štartových blokov odskočili 108-krát v indi-
viduálnych disciplínach, z toho až 65-krát 
dosiahli nové osobné maximá a absolvo-
vali tiež 5 štafiet. Najúspešnejšími plavcami 
z MPK DK boli: Margaréta Moskáľová so 
štyrmi zlatými, jednou striebornou a jed-
nou bronzovou medailou, Laura Piecková 
s dvomi striebornými a dvomi bronzový-
mi kovmi, Filip Lizák s jednou striebornou 
a dvomi bronzovými medailami, Katarína 
Mjartnová s dvomi striebornými a Linda 
Urbanová s jednou bronzovou medailou. 

Jarka Komorová, MPK DK
redakčne upravenéFoto: Miroslav Kliner

Foto: MPK DK
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Kalendár podujatí 
Kultúra

Spoločenské tance 14. 5.  MsKS
Tvorivá dielňa 16. 5. 16.00 h MsKS
60. výročie ZUŠ P. M. Bohúňa 17. 5.   MsKS
Spoločenské tance 21. 5.   MsKS
Podujatie k Martinovi Kukučínovi 22. 5.   MsKS
Spoločenské tance 28. 5.   MsKS
50. výročie spolupráce D. Kubín - Pelhřimov 2. 6.   Hviezd. námestie
Burza zberateľov 3. 6.  od 6.00 h MsKS
Deň detí na Gäceli 3. 6.  13.00 h Gäceľ
Ľudia proti hendikepu 7. 6.   MsKS
21. Rockový záber 8. - 9. 6.   Gäceľ
Festival zdravia 9. 6.  8.00 h Nám. slobody
Kubo - muzikál 11. 6.  19.00 h MsKS
Martin Kukučín, výstava 14. 5.- 11. 6.   MsKS
Naše mesto, výstava 28. 5. - 7. 6.   MsKS
Bohúňova paleta, výstava 30. 5. - 29. 6.   MsKS
Šikovné ručičky - výstava do 25. 5.   MsKS
Tempus elapse, výstava Jána Suška do 25. 5.   OKS
Kubínski cestovatelia svetom, výstava do 25. 5.   MsKS
Hommage à Jozef Jankovič, výstava do 17. 6.   Or. galéria
Imro Weiner-Kráľ, výstava  do 17. 6.   Or. galéria
150 rokov Oravského múzea  do 30. 9.   Flor. dom

Šport
   
Oravský polmaratón 19. 5. 10.00 h Gäceľ

Pohotovosť lekární   
Lekáreň Schneider, OD Tesco 
11. 5. - 8. 6. 

Lekáreň Dr. Max, OD Kaufland
11. 5. - 8. 6. 

Publikácia o Vladimírovi 
Medzihradskom

V júli 2018 sa dožíva 84 rokov fotograf, 
publicista a bývalý riaditeľ Okresnej 
správy cestovného ruchu v D. Kubí-
ne - Vladimír Medzihradský, právom 
označovaný za jedného z nestorov 
cestovného ruchu na Orave. Pri tejto 
príležitosti sa rozhodli jeho bývalí spo-
lupracovníci z Okresnej správy cestov-
ného ruchu v D. Kubíne, pod vedením 
prof. Petra Patúša, blízkeho priateľa 
Vladimíra Medzihradského a bývalého 
vedúceho oddelenia odboru obcho-
du a cestovného ruchu Stredosloven-
ského krajského národného výboru  
v B.  Bystrici, spracovať monografiu ve-
novanú životu a dielu tejto významnej 
osobnosti Oravy. Publikácia charakte-
rizuje Vladimíra Medzihradského ako 
fotografa, novinára a publicistu, ale tiež 
ako organizátora cestovného ruchu na 
Orave. Záujemcovia o uvedenú publi-
káciu si ju môžu objednať mailom na 
adrese: peter.patus1@gmail.com. Jej 
cena je 9 eur.


