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V areáli ZŠ J. Matúšku pribudlo
v októbri nové multifunkčné ihrisko.
Slávnostne ho otvorili zástupcovia mesta,
školy a firmy, ktorá ho postavala. Nové športovisko za takmer 69-tisíc eur bude primárne
využívané na futbal a volejbal.

číslo 10

mesačník
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Október je mesiacom úcty k starším. Mesto preto pravidelne pri tejto príležitosti organizuje rôzne podujatia.
Stalo sa už tradíciou, že k nám prichádzajú
aj hudobní hostia. Seniorov tento rok bavil
Otto Weiter a Andrea Fischer

ročník XXXIV
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Stačil jeden deň a detské oddelenia
Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou Ladislava Nádašiho Jégého dostali nový
vzhľad. Na svedomí ho má Cech maliarov
Slovenska, pod ktorého taktovkou sa tu uskutočnila charitatívna akcia.

DOLNOKUBÍNČANIA SI ZA PRIMÁTORA ZVOLILI JÁNA PRÍLEPKA

—

Foto: redakcia

Obyvatelia Dolného Kubína si v sobotu 10. novembra 2018 vybrali, že nasledujúce štyri
roky bude na čele najväčšieho oravského
mesta stáť 39-ročný nezávislý kandidát Ján
Prílepok.
Od svojich voličov získal 3 798 hlasov
a porazil tak o 2 904 hlasov druhého nezávislého kandidáta Pavla Hešku, ktorý získal

894 hlasov. Na treťom mieste sa umiestnil
tiež nezávislý kandidát Ján Beňuš so 795
hlasmi. V priebehu sobotňajšieho dňa prišlo do volebných miestností odovzdať svoj
hlas 6 793 oprávnených voličov, čo predstavuje volebnú účasť 44,64%.
„Ďakujem všetkým Kubínčanom
za vysokú volebnú účasť a prejavenú dôveru. Výsledok ma veľmi milo prekvapil a powww.dolnykubin.sk

tešil. Zároveň blahoželám všetkým novozvoleným poslancom. Teším sa na našu
vzájomnú spoluprácu a už v najbližších
dňoch by som sa veľmi rád so všetkými
postupne osobne stretol,“ vyjadril svoje
pocity novozvolený primátor Ján Prílepok.
Ako prvé si chce nový primátor urobiť dôpokračovanie na 2. strane »
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slednú analýzu mesta a mestských firiem.
„Chcel by som sa so svojím tímom pozrieť
na zmluvy, ktoré má mesto uzatvorené
a pokračovať v rozbehnutých projektoch
v rámci investičných akcií,“ doplnil Prílepok s tým, že sa chce pustiť do prípravy
plánu na znovuotvorenie kina Choč, ktoré
v Dolnom Kubíne už viac ako šesť rokov
veľmi chýba. V primátorskom súboji sa na
ďalších miestach umiestnili: Michal Lavrík (SNS), Miroslav Málik (SMER-SD), Milan
Ďaďo (nezávislý kandidát) a Vladimír Kuteš
(nezávislý kandidát).
Od decembra obsadí v 19-člennom mestskom zastupiteľstve 9 poslaneckých kresiel KDH, 7 miest budú mať
nezávislí kandidáti a po jednom mandáte
ostáva pre strany SaS, OĽANO a SNS. V tohtoročných komunálnych voľbách získal
najvyšší počet hlasov 948 nezávislý posla-

samospráva
nec Peter Jonák z volebného obvodu č.5
- Bysterec. Naopak najnižší počet hlasov
194 dostal poslanec za KDH Tomáš David
z volebného obvodu č.2 - Staré mesto.
Podľa slov zapisovateľky mestskej
volebnej komisie v Dolnom Kubíne Jaroslavy Krivdovej voliči odovzdali celkovo vo
všetkých volebných okrskoch 6 790 obálok, ktoré obsahovali 6 596 platných hlasovacích lístkov, odovzdaných pre voľby do
mestského zastupiteľstva a 6 705 platných
hlasovacích lístkov pre voľby primátora.
V 18-tisícovom dolnooravskom
meste si nakoniec voliči vybrali, že novými poslancami mestského zastupiteľstva
za volebný obvod číslo 1 (Kňažia, Mokraď,
Záskalie) budú Pavol Heško (nezávislý kandidát) a Peter Strežo (KDH). Za volebný
obvod číslo 2 (Staré mesto) zas Benjamín
Brodňanský (KDH) a Tomáš David (KDH).

Obyvateľov volebného obvodu číslo 3 (Medzihradné, Banisko, Srňacie) budú zastupovať Vladimír Kubišta (nezávislý kandidát)
a Katarína Tomáňová (OĽANO). Vo volebnom obvode číslo 4 si Dolnokubínčania
zvolili Antona Krákorníka (nezávislý kandidát), Kamila Škvarku (KDH), Jána Dobáka
(KDH), Magdalénu Štyrákovú (KDH), Emíliu
Jurčíkovú (nezávislá kandidátka) a Eriku
Foltinovú (KDH). V poslednom volebnom
obvode číslo 5 (Veľký Bysterec, Malý Bysterec, Beňova Lehota) budú nasledujúce
štyri roky zastupovať občanov Peter Jonák (nezávislý kandidát), Matúš Lakoštík
(KDH), Michal Smolka ( SaS), Juliana Gregová (KDH), Pavol Bača (nezávislý kandidát),
Jozef David (nezávislý kandidát) a Michal
Lavrík (SNS).
Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

JÁN PRÍLEPOK:
CHCEM VYTVORIŤ ATMOSFÉRU SPOLUPRÁCE

—

kaviareň v meste, bolo nás okolo tridsať
a ľudia priebežne prichádzali a odchádzali.
Atmosféra bola veľmi dobrá. Ako pribúdali
výsledky z prvých volebných miestností, cítili sme, že naša vízia Kubínčanov zaujala.
Viacerí Kubínčania o Vás hovoria, že ste
kampaň na primátora rozbehli už pred
štyrmi rokmi, počas ktorých ste realizovali množstvo spoločenských akcií pre
spoluobčanov. Je to tak?

Obyvatelia Dolného Kubína si v uplynulých
komunálnych voľbách zvolili za svojho
nového primátora nezávislého kandidáta
Jána Prílepka. Získal 3 798 hlasov a s obrovským rozdielom vyhral nad svojimi protikandidátmi. Prinášame Vám jeho prvú reakciu na voľby, kampaň a vízie na najbližšie dni.
Je len niekoľko hodín po voľbách, v ktorých Vám dalo svoju dôveru takmer
3 800 obyvateľov nášho mesta. Očakávali ste takýto výsledok alebo Vás to
prekvapilo?
Je to pre mňa obrovské prekvapenie.
Mieša sa vo mne radosť s pocitom zodpovednosti a vďaky. To boli tie úplne prvé
bezprostredné pocity, ktoré som prežíval
počas volebnej noci.
S kým ste ju trávili?
Velebnú noc som strávil s ľuďmi, s ktorými sme spoločne kandidovali a pripravovali predvolebnú kampaň. Nechýbala ani
rodina, priatelia a známi. Prenajali sme si

Pred 4 rokmi som prvýkrát kandidoval
na post poslanca za obvod Brezovec. Už
pred voľbami som Brezovčanom sľúbil, že
sa neobjavím až pred ďalšími voľbami, ale
budem ich aktívnym poslancom aj po voľbách. Preto všetko, čo som posledné roky
robil, bolo len plnením môjho volebného
programu. Všetky aktivity, na ktorých som
sa podieľal alebo ich priamo organizoval
boli zamerané na rodiny. Aby ľudia vyšli zo
svojich domov a sused mohol lepšie spoznať svojho suseda. Do mnohých vecí sa
nám podarilo priamo zapájať deti. Ukázalo
sa, že keď samé priložia ruku k dielu, výsledok si viac vážia a dokonca ho ochraňujú.
Kedy prišlo rozhodnutie kandidovať za
primátora?
Asi pred rokom, keď mi dali občania dôveru vo voľbách do Žilinského samosprávneho kraja. Ten výsledok bol tak prekvapivo
dobrý, že čoraz viac ľudí sa na mňa začalo
obracať, aby som kandidoval aj na primátora. Uvedomoval som si aj to, že primátor nič nezmôže, ak nemá spolupracujúce
www.infostudio.sk

zastupiteľstvo. Celý rok sme preto hľadali
silný tím ľudí, ktorý by spolupracoval na takom veľkom projekte, ako je riadenie mesta. Vyvrcholilo to v lete, keď padli posledné
mená. Úprimne si vážim ich ochotu. Dnes
veľa ľudí nechce ísť do komunálnej politiky,
ktorá vlastne ani nie je politikou, ale správou mesta. Či už ste poslanec alebo primátor, nie ste nič viac, len jeden zo susedov,
ktorému ostatní dali svoju dôveru.
Medzi zvolenými poslancami sa objavilo až 9 kandidátov za stranu KDH, ktorí
sú súčasťou Vášho tímu. Ďalší, minimálne dvaja nezávislí a jeden kandidát zo
strany SaS Vás tiež priamo podporujú.
To znamená, že máte v zastupiteľstve
už teraz väčšinu. To je silný mandát.
Rozhodne. Prijímam ho so všetkou úctou
a pokorou. Stoja pri mne slušní, čestní
a zodpovední ľudia. Na začiatku to bol Peter Jonák, Matúš Lakoštík, Juliana Gregová
a Michal Smolka. K nim postupne začali
pribúdať ďalší. Z nich sme po spoločnom
uvážení vybrali najlepších kandidátov, ktorým sme vyjadrili svoju podporu. Väčšina
z nich teraz zasadne do poslaneckých lavíc.
Naozaj ma však poteší, ak dokážeme vytvoriť atmosféru spolupráce medzi všetkými
19-timi poslancami.
Kto bude nový viceprimátor a prednosta? V spoločnosti rezonujú mená Matúš
Lakoštík a Ján Raclavský.

pokračovanie na 3. strane »
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(Smiech) To bola presne téma, ktorá rezonovala aj ku koncu volieb. Viceprimátorom
môže byť len zvolený poslanec, a to až do
tejto sobotnej noci nebolo jasné. Pozície
prednostu a viceprimátora sú pre mňa absolútne kľúčové. Spolu budeme tvoriť víziu
mesta a musíme sa na nej jednoznačne
zhodnúť. Momentálne je mojou snahou
iniciovať stretnutia so všetkými zvolenými
poslancami. Poblahoželať im, poďakovať
a viesť s nimi osobné rozhovory.
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primátora Dolného Kubína?
Dôsledne sa oboznámim so stavom mestského úradu i mestských firiem a skontrolujem všetky zmluvy. Dokončím rozpracované investičné akcie, ktoré boli v minulosti schválené a budem sa pripravovať
na nové. Budú to prevažne rekonštrukcie
základnej občianskej vybavenosti. Mimoriadnu pozornosť budem venovať aj plánu
znovuotvorenia kina Choč.

Aké budú Vaše prvé kroky vo funkcii

redakcia

Ján Prílepok sa narodil v Dolnom Kubíne, kde navštevoval obchodnú akadémiu. Vysokoškolské štúdiá absolvoval
na Obchodnej fakulte Ekonomickej
univerzity v Bratislave. Má 39 rokov a je
ženatý. Štyri roky bol poslancom mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne.
Od roku 2017 je aj poslancom Žilinského samosprávneho kraja. Do funkcie
primátora bude menovaný počas ustanovujúceho mestského zastupiteľstva
vo štvrtok 6. decembra 2018.

DOLNOKUBÍNSKE ORGANIZÁCIE MÔŽU ŽIADAŤ OD MESTA DOTÁCIU

—

Mesto Dolný Kubín aj tento rok umožní
športovým a kultúrnym organizáciám, ktoré
vykonávajú svoju činnosť na území mesta,
žiadať finančné prostriedky na ich aktivity
v nasledujúcom roku. Záujemcovia o dotáciu môžu od začiatku novembra posielať
na MsÚ svoje žiadosti.
Samospráva v rozpočte mesta na tieto
veci vyčlenila sumu vo výške 110 740 eur,
čo je oproti tomuto roku nárast o 60-tisíc eur. „O dotáciu môžu požiadať všetky
právnické osoby, združenia, neziskové
organizácie, živnostníci a kluby, ktoré boli
založené v Dolnom Kubíne alebo pôsobia
v našom meste. Treba však upozorniť,
že rovnako, ako tomu bolo aj minulý rok,
o dotáciu nemôžu požiadať fyzické osoby,“ vysvetlil Michal Švento, vedúci odboru
školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ
s tým, že presné podmienky získania dotácie určuje Všeobecné záväzné nariade-

nie č. 5/2018 o poskytovaní dotácií, ktoré
obsahuje všetky podrobnosti o poskytovaní dotácií.
Na septembrovom mestskom
zastupiteľstve poslanci schválili návrh
poslanca Jozefa Davida, že na oblasť športu bude na budúci rok vyčlenená suma
98 558 eur a maximálna výška jednej dotácie nemôže presiahnuť 44 296 eur. Na
oblasť kultúry je maximálna výška dotácie
12 182 eur. O úspešných žiadateľoch rozhoduje mestské zastupiteľstvo na základe
návrhu komisie školstva, kultúry, mládeže
a športu alebo komisie sociálnych vecí
a zdravotníctva. Žiadosť musí byť doručená najneskôr do 31. decembra 2018 na
Mestský úrad Dolný Kubín a je potrebné,
aby bola vyplnená na predpísanom tlačive, ktoré záujemcovia nájdu na internetovej stránke mesta.
V dotačnom programe na projekty Šanca pre všetkých 2019 je pre

oblasť voľného času, kultúry a športu určených 30-tisíc eur, pričom o 27-tisícoch
eur bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo a primátor mesta bude rozhodovať
o 3 000 eur. Záujemcovia o dotáciu pre
sociálnu oblasť budú môcť čerpať zo
sumy 13-tisíc eur. „Tento rok sme sa rozhodli, že v roku 2019 sa navýši výška dotácie na jeden projekt na sumu 1 500 eur,
čo je o 500 eur viac, ako tomu bolo tento
rok,“ doplnil Švento.
Budúci rok bude môcť dolnokubínska samospráva podporiť aj talentovanú dolnokubínsku mládež z celkového
balíka 2 085 eur. „Každoročne sa nám
aj vďaka tejto dotácii podarilo podporiť
mnoho vyrastajúcich talentov v našom
meste,“ povedal na záver vedúci odboru
školstva, kultúry, mládeže a športu.

redakcia

PRVÉ VÝSLEDKY TRIEDENIA BIOODPADU

—

tovými vreckami a taškami, či inými obalovými materiálmi a tiež sklenenými nádobami a PET fľašami.
Takto kontaminovaný bioodpad nie je
možné umiestniť do kompostárne na
ďalšie spracovanie, ale skončí na skládke
komunálneho odpadu.
Preto opätovne prosíme všetkých občanov, ktorí sa chcú zapojiť do
systému triedeného zberu, aby dodržiavali pokyny a nevhadzovali bioodpad
do zberných nádob v plastových a iných
obaloch. Týmto chceme zároveň poďakovať všetkým, ktorí dodržiavajú pokyny
pri triedení uvedeného odpadu a v nemalej miere prispievajú k ochrane životného prostredia.

Mesto Dolný Kubín v mesiaci september
zaviedlo zber biologicky rozložiteľného
odpadu (BRO) z domácností, žijúcich v bytových domoch. Cieľom zavedenia zberu bioodpadu bolo zníženie množstva
zmesového komunálneho odpadu, ktorý
v súčasnosti končí na skládkach, a tak
prispieť k napĺňaniu smerníc EÚ a Slovenskej republiky.
Prvé skúsenosti s vývozom bioodpadu
nám ukázali, že dochádza k nedodržiavaniu pokynov pri triedení odpadu, a to napriek tomu, že Technické služby, s. r. o.,
v spolupráci s mestom informovali občanom prostredníctvom tlačových materiálov a elektronických médií.
Najväčším nedostatkom bolo
znečistenie vyzbieraného odpadu plas-

Foto: MsÚ
www.dolnykubin.sk

Miroslav Kosmeľ, vedúci odboru dopravy, MH a CR
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA JANKA MATÚŠKU MÁ NOVÉ IHRISKO

—

V areáli dolnokubínskej Základnej školy Janka Matúšku pribudlo v októbri nové
multifunkčné ihrisko, ktoré nahradilo staré
nefunkčné. Slávnostne ho otvorili zástupcovia mesta, školy a firmy, ktorá realizovala
tento projekt. Vybudovanie športoviska, ktoré bude primárne využívané na futbal a volejbal, vyšlo mesto na viac ako 69-tisíc eur.
„Teší ma, že najstaršia škola v našom
meste má konečne riadne multifunkčné
ihrisko, ako sa patrí. Týmto bolo zavŕšené
30-ročné snaženie školy o vybudovanie
tohto ihriska. Preto veríme, že bude dlho
slúžiť všetkým žiakom a tým, ktorí si chcú
zašportovať. Práve tento rok bude škola
oslavovať aj jubilejné výročie udelenia
čestného názvu po známom slovenskom

romantickom básnikovi Jankovi Matúškovi,“ povedal pri otvorení ihriska primátor
mesta Roman Matejov.
Na území, kde teraz stojí novovybudované futbalovo-volejbalové ihrisko, stálo pôvodne staré ihrisko, ktoré
už nebolo bezpečné a ani využiteľné pre
deti. Preto sa samospráva rozhodla zveľadiť celkový vzhľad areálu a vytvoriť nové
multifunkčné ihrisko, ktoré má rozmery
33x18 metrov a celková hracia plocha je
594 m2. „Stojíme na trávniku tretej generácie so zásypom kremičitého piesku
a gumeného granulátu, ktorý je prakticky
celoročne využiteľný primárne na futbal
a volejbal. Záruka je stanovená až na
osem rokov a životnosť takéhoto ihriska
je 15 rokov. Veríme, že si deti toto ihrisko

Foto: redakcia

užijú v zdraví a že sa bude využívať aj počas hodín telesnej výchovy, ale aj vo voľnom čase,“ vysvetlila Adela Korduliaková
zo zhotoviteľskej firmy MARO, s. r. o.
Základná škola Janka Matúšku
bola posledná z dolnokubínskych škôl,
ktorá ako jediná nemala multifunkčné
ihrisko. „Je to pre nás obrovská radosť,
že po niekoľkoročnom úsilí, keď sme sa
snažili získať nejaké finančné prostriedky
alebo granty na vybudovanie ihriska, sa
nám to dnes podarilo,“ zhodnotila Mária
Andrisová, riaditeľka školy.
Nové multifunkčné ihrisko bude
dopoludnia využívať takmer 700 detí
dolnokubínskej základnej školy v rámci
výchovno-vzdelávacieho procesu. „Popoludní by sme ho chceli zas využiť pre naše
centrum voľného času, kde máme viac
ako 200 detí v záujmových krúžkoch zameraných na šport. To preto, že celkovo
máme v centre voľného času oveľa viac
detí,“ objasnila Andrisová.
Okrem školy bude areál slúžiť aj
širokej verejnosti z Dolného Kubína. Podľa
slov riaditeľky školy je vecou dohody, ako
sa bude toto ihrisko využívať. Preto je potrebné doriešiť iba pravidlá používania.
Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

REKONŠTRUKCIA HLAVNEJ KRIŽOVATKY V MESTSKEJ ČASTI KŇAŽIA

—

V týchto dňoch dolnokubínska samospráva
finišuje s jednou z najväčších investičných akcií v tomto roku. V mestskej časti Kňažia sa rekonštruuje a reorganizuje hlavná križovatka
pred Základnou školou s materskou školou
na Komenského ulici.
Hlavným cieľom úpravy je zvýšenie bezpečnosti chodcov s dôrazom na deti a žiakov miestnej školy. V mestskom rozpočte
je na tieto práce vyčlenených 147-tisíc eur.
„Dôvodom, prečo sme sa rozhodli preorganizovať túto križovatku a priestranstvo
pred miestnou základnou školou, je predovšetkým bezpečnosť chodcov, obyvateľov mestskej časti a v neposlednom rade
žiakov, ktorí tu prechádzajú,“ povedal Roman Matejov, primátor mesta Dolný Kubín.
Práve žiaci, ktorí navštevujú Základnú školu Kňažia, spôsobovali radnici
problémy tým, že často bezprostredne
vybiehali priamo na cestu a dochádzalo ku
kolíznym situáciám. Jedná sa o najvyťaženejšiu križovatku v tejto mestskej časti.
Súčasťou stavebných prác je
okrem rekonštrukcie samotnej križovatky

aj vytvorenie nástupných plôch a zálivu
pre autobus. „Predmetom stavebnotechnických úprav je vybudovanie samostatného zálivu pre autobusy, aby mohli zastaviť
mimo cestu. Súčasťou stavebných úprav je
aj vybudovanie obojstranných nástupných
ostrovčekov tak, aby boli vyvýšené a chránili obyvateľov pred dopravou,“ vysvetlil
Miroslav Kosmeľ, vedúci odboru dopravy,
miestneho hospodárstva a cestovného ruchu na MsÚ.
Okrem toho tam mesto osadí
aj bezpečnostné zábradlie a celý priestor
bude vydláždený tak, aby vznikol priestor,
kde sa môžu žiaci zhromažďovať a čakať na
prichádzajúci autobus. Súčasťou stavby je
aj nový chodník, ktorý odvedie cestujúcich
a obyvateľov na Mládežnícku ulicu. „Tento chodník odčlení aj priestor pre nové
parkovisko, ktoré bude slúžiť pre 19 motorových vozidiel. Keďže v súčasnej dobe
mestská časť Kňažia nedisponuje toľkými
parkovacími plochami, autá často parkujú na Mládežníckej ulici a preto čiastočne
blokujú premávku aj na Komenského ulici,“
doplnil Kosmeľ.
www.infostudio.sk

Foto: redakcia

Podľa slov Kosmeľa práve vytvorením nových odstavných plôch pre 19 automobilov si mesto sľubuje, že sa zlepší
jednak priechodnosť týchto komunikácií
pre letnú a zimnú údržbu, ale aj samotná
bezpečnosť. Parkovisko bude mať tri dažďové vpuste, ktoré budú doplnené o lapače ropných látok. „V danom území bude
aj vymenený živičný povrch, pretože ten
pôvodný bol značne poškodený a bodová
oprava by nebola finančne efektívna,“ dodal Kosmeľ. Priestranstvo bude tiež doplnené o dva nové priechody pre chodcov,
ktoré budú nasvietené špeciálnymi svietidlami.
Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

samospráva
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REKONŠTRUKCIE ŠKÔLOK POKRAČUJÚ AJ NA JESEŇ

—

Rekonštrukcie materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pokračujú aj na
jeseň. Niektoré si opravu už dlhodobo vyžadovali, iné zvyšujú komfort pre svoje deti.
Reportáž začíname v MŠ na Chočskej
ulici. Jej dva predné vstupy boli v havarijnom stave a vyžadovali si pravidelnú
údržbu. Navyše boli predimenzované
a zbytočne široké. Dnes je tomu už inak.
„Začalo sa demolačnými prácami. Následne sa nainštalovala odľahčená nosná konštrukcia a aktuálne sa namiesto
asfaltu kladie vymývaná dlažba. Pri rekonštrukcii sa riešili aj určité zlepšenia,
kvôli veľkému problému s vodou, ktorá
z cesty odtekala do materskej školy. Pod
vstupom sa tiež zhromažďovali vandali.
Čiže celý ten architektonický návrh je veľmi vhodne spravený a bude dôstojný pre
deti materskej školy,“ vysvetľuje Michal
Švento, vedúci odboru školstva, kultúry,
mládeže a športu MsÚ. Spomínaný návrh
rieši aj závetrie vstupu do MŠ, do ktorého
predtým zatekalo. Predpokladaná suma
za rekonštrukciu oboch vstupov je na
úrovni 42-tisíc eur. Radnica hľadala cestu
úspory, ale súčasne aj vyriešenie mnohých technických problémov.
Čulý stavebný ruch panuje aj
v Materskej škole Na Sihoti. Realizuje sa

tu projekt zníženia energetickej náročnosti budov. V rámci projektu sa realizuje výmena vykurovacieho systému, teda
všetkých rozvodov a telies. Celý systém
sa následne nanovo vyreguluje. „Okrem
toho prebieha zatepľovanie materskej
školy minerálnou vlnou v hrúbke 20 cm,
aby bola splnená podmienka zníženia
energetickej náročnosti. Chceme, aby
materská škola dosahovala úroveň, ktorá je v tejto dobe požadovaná. Ďalej sa
vymieňajú zábradlia, časť oplotenia, musí
sa opraviť atika, lebo zateplenie zasahuje
aj do strechy,“ objasňuje Švento. Celková
výška investície v tejto materskej škole
predstavuje sumu 94-tisíc eur. Zatepľuje sa len hlavná školská budova, kde sa
realizuje vyučovanie. V budúcom roku
je naplánované aj zateplenie hospodárskej budovy, v ktorej aktuálne prebieha
výmena vykurovacieho systému. V rámci
obnovy kuchýň a školských jedální získala
Materská škola Na Sihoti aj nový elektrický sporák.
Presuňme sa ale do Materskej
školy Obrancov mieru. Škôlka sa snaží
postupne vymieňať nevyhovujúce podlahové krytiny, ktoré sú podľa hygieny vo
veľmi zlom stave. Tento rok sa podarilo
podlahu vymeniť v jednej z tried a v telocvični. „Podlaha bola už nevyhovujúca,

morálne a fyzicky zastaraná. Z hľadiska
bezpečnosti bola veľmi šmykľavá, a preto sa v októbri táto oprava zrealizovala. Celková výška investície bola takmer
2 500 eur,“ dodal Michal Švento. Na stĺpy
do telocvične ešte pribudnú ochranné
bariéry. Spolu s protišmykovou podlahou
zabránia možným úrazom detí.
redakcia
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MESTO SA DOPREDU PRIPRAVILO NA SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH

—

Mesto Dolný Kubín sa pravidelne pripravuje na sviatočné dni - Všetkých svätých a na
Spomienku na všetkých verných zosnulých.
Okrem bezplatných spojov mestskej hromadnej dopravy (MHD) obnovovalo počas
celého roka cintoríny.
Mesto v spolupráci so spoločnosťou Arriva Liorbus, a.s. posilnilo linky MHD o mimoriadne spoje a bezplatné cestovanie. Posilnené spoje premávali v utorok
30. októbra a vo štvrtok 1. novembra.
Mimoriadne spoje MHD boli zabezpečené autobusom City Bus, ktorý zastavoval
v rámci trasy na všetkých zastávkach a na
požiadanie obyvateľov aj mimo nich. Cestovanie bolo v tomto čase zadarmo.
Mesto Dolný Kubín v súčasnosti
spravuje celkovo osem cintorínov s viac
ako 3 600 hrobovými miestami. Všetky
cintoríny boli počas sviatkov otvorené
nepretržite. V ostatnom období prešli
niektoré z nich viacerými zmenami. „So
stavebno-technickými úpravami na historickom cintoríne sme začali už minulý

rok, keď sme zrealizovali nový samostatný
vstup. Dôvodom bola bezpečnosť návštevníkov cintorína,“ povedal Miroslav
Kosmeľ, vedúci odboru dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného ruchu
MsÚ. Tento rok prišla na rad rekonštruk-

Foto: redakcia

cia schodov a hlavného prístupového
chodníka. Zároveň pribudlo aj schodiskové zábradlie. Rekonštrukcia sa dotkla aj
vnútornej strany oplotenia z časti oporného múru. „Finálnou úpravou bolo vysadenie okrasnej zelene priamo pri vstupe a aj
www.dolnykubin.sk

pozdĺž zrekonštruovaných schodov. Toto
sme mohli uskutočniť vďaka grantu od
Žilinského samosprávneho kraja v hodnote 1500 eur,“ doplnil Kosmeľ.
Zmeny prebehli aj na ďalších
cintorínoch. V mestskej časti Mokraď sa
realizovalo prístupové schodisko k domu smútku vrátane zábradlia. „Stavebno-technické úpravy tu prebehli aj na
dome smútku, kde sklenené výplne okien
a vstupných dverí nespĺňali tepelno-izolačné vlastnosti, ktoré sú kladené na takéto budovy a boli tak nahradené novými,“
uviedol Miroslav Kosmeľ.
Na cintoríne v mestskej časti Kňažia prebehol náter betónového oplotenia
v celej dĺžke. Súčasťou bola aj rekonštrukcia vstupnej brány. Na pláne je zároveň aj
oprava oplotenia cintorína v Záskalí, ktoré
je situované zo zadnej strany. Práce budú
pozostávať z doplnenia nových stĺpikov
a podporných konštrukcií plota a prebehne aj výmena samotného pletiva.
redakcia
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MESTSKÁ ČASŤ SRŇACIE MÁ VLASTNÚ MONOGRAFIU

—

Kedysi najmenšia obec na Orave, dnes mestská časť Dolného Kubína. Srňacie, ktoré
pohladí dušu nejednému návštevníkovi.
Toto unikátne miesto ponúka pre mnohých
hľadané ticho a výnimočné prostredie. Aj tieto fakty prispeli k vzniku myšlienky vytvoriť
o Srňacom knihu.
„Srňacie je obec, ktorá má svoje genius
loci a podobá sa na Vlkolínec. Bolo až nezvyčajné, že nikoho doteraz nenapadlo
vytvoriť o tejto zaujímavej lokalite samostatnú knihu. Bol to sen mojej mamy, ktorá sa aktivizuje v tejto časti. Pri príležitosti
470. výročia prvej písomnej zmienky sa
nám to našťastie konečne podarilo,“ povedala Daša Korytárová Lofajová, spoluautorka publikácie.
Kniha nesie názov Srňacie v premenách času. Monografia zachytáva túto
mestskú časť od jej samotného vzniku.
„Kniha je robená formou monografie.
Prispelo nám sedem autorov. Čitateľ sa
môže oboznámiť s dejinami, s rôznymi

udalosťami či kultúrou, ktorá sa odohrávala v tejto lokalite,“ priblížila Lofajová.
Takmer 200 strán knihy prináša mnohé zaujímavosti nielen z bohatej
minulosti, ale i súčasnosti. Dozviete sa aj
o prírodných pomeroch, zvykosloví či
o drevenej ľudovej architektúre. Monografiu navyše dotvárajú aj historické fotografie či zábery z aktuálnych podujatí. „Každý čitateľ si tu nájde niečo zaujímavé, ale
určite každý pozná príbeh Tibora Spitza,
ktorý nám tiež prispel do tejto publikácie,“
uviedla spoluautorka publikácie.
Publikácia si získala obrovské
ohlasy. Kniha venovaná špeciálne Srňaciemu bola vydaná v náklade 500 kusov.
„Ľudia ju vítajú, pretože je to niečo, čo tu
ešte nebolo. Srňacie ešte nemalo svoju
monografiu a ľudia, ktorí tu kedysi žili, si
môžu oživiť svoje spomienky na to, ako to
tu vyzeralo,“ uzavrela Daša Korytárová Lofajová.
Viac informácií o knihe Srňacie
v premenách času nájdete na interneto-

Foto: FB Srňacie

vej stránke: www.srnacie.eu, prostredníctvom ktorej môže monografia rozšíriť aj
vašu súkromnú knižnicu.
redakcia

KRST KNIHY GECEĽ - PERLA ORAVY

—

Foto: FB Kemp Tília Gäceľ

Štvrtok 25. októbra sa niesol vo výnimočnom
duchu. Na Gäceli sa totiž konal krst unikátnej knihy. Významná publikácia prináša
zaujímavosti práve z tejto rekreačnej oblasti. Kniha Geceľ - perla Oravy v sebe ukrýva
minulosť, ale aj súčasnosť.
„V týchto mesiacoch je práve 10 rokov,
ako sme začali s obnovou tohto miesta
a nechceli sme ukázať len súčasnú podobu, ale aj historickú minulosť. Prvá zmien-

ka je z prvej polovice 14. storočia, tak si
toto miesto zaslúžilo mať vlastnú knihu,“
povedal Daniel Škerda, iniciátor publikácie a autor textu. „Kniha ponúka najstaršie
dejiny, keď táto časť patrila šľachtickému
rodu Bajčiovcov, ale venuje sa aj obdobiu, keď tu pôsobila rodina Čaplovičovcov
z Jasenovej,“ doplnil Michal Čajka, zostavovateľ publikácie.
Kniha je výsledkom niekoľkoročného úsilia a bádania. Jej 200 strán
www.infostudio.sk

ponúka aj mnoho zaujímavostí, ktoré
boli doteraz zahalené rúškom tajomstva.
Nechýbajú však ani informácie zo súčasnej doby či z aktuálnych podujatí. Publikáciu dotvárajú aj vízie do budúcnosti.
Ruku k dielu pridalo spolu 5 autorov.
„Pátranie v dejinách vždy prináša mnoho
nových informácií a poznatkov. Každého
z nás niečo prekvapilo. Mňa osobne, že Šimon Čaplovič inicioval výstavbu priehrady
v oblasti Oravského Bieleho Potoka a Habovky. Síce sa stavba nezrealizovala, no
je to pre mňa veľká zaujímavosť,“ priblížil
Michal Čajka.
„Knihu sme krstili lístím z lipy,
pretože lipa je po latinsky tilia. Práve
preto sme zvolili túto možnosť,“ doplnil
Daniel Škerda. Krstnou mamou knihy sa
stala Eva Ľuptáková, riaditeľka Oravskej
galérie. „Knihe prajem, aby si našla svojich
čitateľov, lebo prináša pozitívne hodnoty
a pripomína vzácnu históriu. Našťastie sú
tu stále ľudia, ktorí robia niečo pre našu
minulosť. Ja si to veľmi vážim, pretože je
za ňou veľký kus roboty a táto kniha môže
človeka len potešiť,“ uzavrela Eva Ľuptáková.
Knihu si môžete kúpiť na recepcii
kempu Tília na Gäceli. Viac informácií získate aj na telefónnom čísle 0903 417 269.
redakcia
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RASŤO A MIRO PEŤOVCI NA VIDME 2018

—

13. ročník medzinárodnej prehliadky horských a adrenalínových filmov Vidmo je za
nami. Filmový festival tentokrát ponúkol
37 filmov v 9-tich blokoch. Návštevníci pri
nich strávili celkovo 1 017 minút.
Medzinárodná prehliadka horských a adrenalínových filmov Vidmo sa nenesie
len v duchu premietania. Milovníci hôr si
ich krásu môžu pravidelne vychutnať aj
z priameho rozprávania samotných hostí.
Každý rok prídu svoje zážitky sprostredkovať práve tí, ktorí horám odovzdali svoje
srdce. Na 13. ročník zavítali dokonca dvaja hostia, a to bratia Rasťo a Miro Peťovci
z Liptovského Mikuláša.
Práve pre Mira však Vidmo nebolo premiérové. Úlohu hosťa tu plnil už
v roku 2011. „Keď som bol na festivale
Hory a mesto a videl som prezentáciu
týchto bratov, vedel som, že určite by som
bol veľmi rád, keby prijali pozvanie stať sa
súčasťou nášho festivalu. Chcel som vidieť, ako sa Miro za tých sedem rokov posunul. Bol som presvedčený, že to bude
nádherné, hlboké a príjemné stretnutie
a presne také to aj bolo,“ uviedol programový riaditeľ Patrik Bartoška. „Počas našej prezentácie sme predstavili spoločné
zjazdy v Tatrách, Alpách a v Nórsku a zároveň sme porozprávali o filozofii extrémneho lyžovania, a teda aj o našej motivácii robiť takýto šport, v ktorom ide často
o život,“ uviedol skialpinista a horolezec
Miroslav Peťo. „Ďakujeme organizátorom

Foto: Vidmo 2018

a aj divákom, že sme tu mohli byť. Bolo tu
naozaj príjemne a skvelé boli aj otázky od
návštevníkov,“ doplnil Rastislav Peťo.
Rasťa a Peťa spája vášeň k extrémnemu lyžovaniu už dlhé roky. Sú najlepší kamaráti a v horách aj najlepší parťáci. Skialpinizmus prináša obrovskú radosť,
no stačí malé zaváhanie a výsledok môže
byť tragický. „Človek si viac váži maličkostí
a aj života samotného. Keď prežijete nejaký zjazd, ktorý je veľmi ťažký a ste na
hranici života a smrti, tak si vážite to, čo
iní ľudia prehliadajú v dnešnej uponáhľanej dobe,“ podotkol Rasťo Peťo. „U mňa
je to o odhaľovaní vnútorného šťastia. Je
prirodzené, že sa ľudia smrti boja, ale keď
sa človek vystaví kontrolovane nejakému
ohrozeniu života, práve potom si ho oveľa viac cení. Mňa extrémne lyžovanie učí

akceptovať i možnosť smrti,“ dodal Miro
Peťo.
Vidmo so sebou každoročne
prináša aj mnohé sprievodné aktivity. Dotvárajú ho filmové predstavenia pre školy
či výstava horských a cestopisných fotografií. „Miroslav Šurin, Anton Oščadnický
a Peter Gál, to sú traja autori, ktorí tento
rok ozvláštnili naše Vidmo. Nájdeme tu Tirolské Alpy, Škandináviu, Chočské pohorie,
Západné Tatry či iné slovenské pohoria.
Myslím si, že to bola naozaj veľmi pekná
výstava a ak by som mal zhodnotiť tohtoročné Vidmo, tak som nadšený. Ľudia prišli
a znovu nás naplnili energiou. Je krásne
robiť niečo, čo iných obohacuje a čo dostaneme naspäť vo forme pozitívnej energie,“
uzavrel Patrik Bartoška.
redakcia

MÁME SA TEŠIŤ ALEBO BÁŤ?

—

Krásne októbrové počasie, ešte aj začiatkom
novembra slnečno a teploty nad 15 stupňov.
Mládež v krátkych tričkách, kaviarenské terasy plné ľudí. Hovoríme o Grécku? Španielsku?
Tentokrát nie, hovoríme o vždy chladnom
Dolnom Kubíne.
Nikto nepochybuje, že s našou Zemou sa
niečo deje, pričom čoraz viac ľudí si myslí,
že oteplenie je dôsledkom ľudskej činnosti.
Zatiaľ sa nás to tu, na Orave, až tak netýkalo. Správy o požiaroch v Austrálii, hurikánoch na Floride, či o katastrofálnom suchu
v Afrike, všetko to bolo ďaleko od nás. Lenže tohoročné sucho a vysychanie spodných vôd v Čechách, nízka hladina Dunaja
v Maďarsku či Labe v Nemecku, to už sa
nás týkať začína. Nehovoriac o aprílovom
lesnom požiari v okolí Námestova či septembrovom polome v Oraviciach. Aj to bol
dôsledok zmeny klimatických podmienok.

Vedci varujú, že pokiaľ v blízkej
dobe nedôjde k razantnému zníženiu
skleníkových plynov v ovzduší a zahrievanie planéty sa aspoň nespomalí, prírodné
katastrofy budú pribúdať. A jedným z dôsledkov môže byť aj presun veľkého počtu
ľudí z oblastí, kde sa už kvôli teplotám nedá
vydržať, tam, kde je ešte podnebie znesiteľné.
Upozorňujú aj na skutočnosť,
že ľudia necítia osobnú zodpovednosť za
osud našej planéty. Myslia si, že problém
by mal riešiť niekto iný: vlády, parlamenty
alebo nadnárodné spoločnosti. Je to niečo
podobné ako v prípade volieb, ktoré mnohí ignorujú s tým, že ich hlas nemôže veci
ovplyvniť. Nie je to však pravda.
Každý z nás môže ovplyvniť produkciu skleníkových plynov, hlavne kysličníka uhličitého. Najviac tým, že obmedzí
používanie osobného automobilu. Jedno
www.dolnykubin.sk

vozidlo totiž vyprodukuje v priemere 2,4 tony kysličníka uhličitého ročne. Až štvrtinu
emisií skleníkových plynov vytvára produkcia potravín, na čom sa podieľa hlavne
chov dobytka. Preto aj obmedzenie konzumácie mäsa významne ovplyvňuje našu
klímu. Sme pripravení zmeniť svoje zvyky
v prospech spoločného cieľa? Vedeli by
sme ísť raz do týždňa do práce autobusom
a auto nechať pred domom? Alebo si dať
občas namiesto mäsa zeleninový obed?
Ak nie, skúsme klíme pomôcť aspoň menej bolestivými spôsobmi: znížme
teplotu vykurovania v byte, perme programom s chladnejšou vodou, recyklujme
odpad alebo vymeňme žiarovky za úsporné. Nech nás naše deti a vnuci raz nepreklínajú za to, ako sebecky sme sa k Zemi
správali.
Vladimír Adamec
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október - mesiac úcty k starším

ZLATÉ RUKY ORAVSKÝCH SENIOROV

—

O tom, že seniori majú výnimočné ruky,
niet ani najmenších pochýb. Opäť to potvrdili na akcii Zlaté ruky oravských seniorov.
Dôchodcovia sa zišli na jednom mieste, aby
sa pochválili svojou šikovnosťou, a to nielen
pred svojimi priateľmi, ale aj pred širokou
verejnosťou.
„Podobné akcie robia aj v iných okresoch
a krajoch. Chceli sme teda zapojiť i našich dôchodcov, aby sa ukázali, predviedli

svoju zručnosť a výrobky, ktoré potešia
nejedno oko a dušu,“ povedal Štefan Stieranka z Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska.
Zlaté ruky oravských seniorov
majú za sebou už štvrtý ročník. Na premiérovom sa svojou prácou pýšilo 17 seniorov. Záujem však z roka na rok stúpa. Tentokrát tu svoje precízne výrobky
prezentovalo až 33 dôchodcov. Obdivovať bolo možné umenie každého druhu. „Máme tu naozaj všetko, od výšiviek,
háčkovania, pletenia, prác s papierom či
vyrezávanie do dreva alebo maľovanie obrazov,“ uviedol Štefan Stieranka.
Svoju tvorbu prišla prezentovať
aj Viktória Žúborová zo Zázrivej. „Ja som
pásla ovce do svojich 16-tich rokov, preto
rada robím korbáčiky. Teraz mi už pomáhajú aj deti. Okrem ochutnávky syrových
produktov som priniesla aj výšivky,“ pochválila sa šikovná seniorka.
„Drevorezbe sa venujem už od

detstva. Na ukážku som so sebou doniesol aj istebniansky betlehem a mám tu aj
ostatné výrobky z dreva,“ podotkol Peter
Pagáčik z Istebného. „My prezentujeme
vianočnú výzdobu. I keď do sviatkov je
ešte nejaký čas, no už svedomito tvoríme. Priniesli sme aj ochutnávku šišiek
a fánok,“ doplnila Elena Žitková z Párnice.
redakcia

SENIOROV BAVIL OTTO WEITER A ANDREA FISCHER

—

Október je mesiacom úcty k starším. Mesto Dolný Kubín preto pravidelne pri tejto
príležitosti organizuje rôzne podujatia. Stalo
sa už tradíciou, že k nám prichádzajú aj hudobní hostia.
Pódium MsKS tentokrát patrilo dvom obľúbeným spevákom. Seniorov bavil Otto
Weiter a Andrea Fischer. „Pocity máme
nádherné, pretože sála bola plná a spievali naozaj všetci od tých mladších až po
starších,“ povedal Otto Weiter. „Atmosféra bola vynikajúca. Boli sme tu už niekoľkokrát a ľudia sú vždy fantastickí. Vždy sa
ku vám tešíme,“ doplnila Andrea Fischer.

„Skvelé, naozaj úžasné. Sú
famózni, stále plní energie, elánu do života. Sme Ottove dlhoročné fanúšičky a chodíme na každé ich vystúpenie. Sú to piesne našich mladých čias, takže sme nadšené,“ uviedli seniorky. Samotnému vystúpeniu Otta Weitera a Andrey Fischer
predchádzalo tradičné slávnostné ocenenie tunajších dobrovoľníkov. „V tomto
roku sme opätovne ocenili ich prácu. Na
základe nominácií Denných centier na
Obrancov mieru a v Kňažej, ale i odboru
sociálnych vecí a rodiny na MsÚ a Základnej organizácie zväzu telesne postihnutých v Dolnom Kubíne bolo ocenených

Foto: redakcia

16 dobrovoľníkov za ich prístup, prácu a filantropiu,“ objasnila Eva Palugová z odboru sociálnych vecí a rodiny MsÚ.
Podujatie však pokračovalo ďalším bodom. Kroky seniorov smerovali do
estrádnej sály, kde na nich čakala zábava
v réžii samotných členov tunajšieho denného centra, ale i centra v Kňažej. Opäť
tak nechýbala typická skvelá nálada. „Ľudia sa tu stretávajú, sú k sebe milí, býva
tu krásny program, zatancujeme si tu, je
nám tu všetkým fajn. Ľudia sú tu navzájom tak spätí," uzavreli prítomní seniori.
redakcia

Foto: redakcia
www.infostudio.sk
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OKTÓBER BOL PRE SENIOROV NA KŇAŽEJ BOHATÝ

—

Mesiac október bol bohatý na rôzne podujatia hlavne pre seniorov. Aj pre nás, členov
Denného centra Kňažia, bol tento mesiac
veľmi zaujímavý.
Niektorí z nás sa zúčastnili na vystúpení
speváka Otta Weitera, ktoré organizovalo mesto Dolný Kubín. V jeho úvode boli
ocenení dobrovoľníci za mimoriadne humánnu činnosť a originálnu aktivitu. Medzi ocenených patrili aj niektorí naši členovia z výboru DC Kňažia. Na pódium boli
pozvaní i manželia Batunovci, ktorí svoj
voľný čas venujú okrem iného aj nám, seniorom. Po príjemnom kultúrnom zážitku
nasledovalo posedenie pre seniorov mesta, ktoré sme spestrili aj my svojím pripra-

Foto: autor

veným tancom. Aj v našej mestskej časti
Kňažia sme pripravili pre našich starších
občanov a členov DC príjemné nedeľné
popoludnie, ktoré sa nieslo v duchu priateľského posedenia a spevu.

Chcela by som vyzdvihnúť všetkých, ktorí
akoukoľvek činnosťou nezabúdajú na túto
vekovú kategóriu.
Vlasta Dúhová, členka výboru DC Kňažia

FS KŇAŽAN OPÄŤ U SENIOROV

—

Po májovej návšteve Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb v Dolnom
Kubíne sme sa rozhodli, že podobnú akciu
zopakujeme v októbri. Pani riaditeľka Tatiana Nesvadbová tento náš návrh uvítala.
Tentokrát to bolo pri príležitosti mesiaca
úcty k starším.
Okrem iného bola hnacím motorom pre
nás i skutočnosť, že v tomto zariadení sa
nachádzajú aj seniori z našej mestskej
časti Kňažia. Často sa stáva, že hostiteľ
dá najavo, že návšteva nie je vítaná. Pri
tejto návšteve to bolo inak. Už pri prvom
zaznení tónov harmoniky bolo vidno, že
všetci sa úprimne tešia. Každý to prejavil
spôsobom, akým mohol. Či už sa pridal do

spevu, vylúdil úsmev na perách, ale niektorí sa odvážili aj do tanca. Bolo zrejmé, že
srdcia sa im tešia.
V tých dňom oslavovala jedna
čiperná pani krásne osemdesiatiny, takže
naše vystúpenie sme spojili s gratuláciou,
ktorú si veľmi vážila. Za všetko sme si vyslúžili mohutný potlesk. Rozlúčili sme sa
s prísľubom, že v najbližšom čase k nim
opäť zavítame. Aj keď ten deň bol typicky jesenný, v ich srdciach panovalo teplo
a neha. Títo ľudia sú odkázaní na pomoc
iných z rôznych dôvodov. Ale už pri prvom
kroku cez prah zariadenia bolo jasné, že
je o nich postarané v čo najlepšej miere.
V ten deň sme sa utvrdili v tom,
že staroba nemusí byť len o bolesti a smút-

ku, ale môže byť aj o radosti, ktorá mnohým starým ľuďom chýba.
Vlasta Batunová, FS Kňažan

Foto: autor

PÄTNÁSŤ ROKOV POVIEDKY

—

Slávnostné vyhodnotenie celoštátnej súťaže
Mladá slovenská poviedka spojené s vyhlásením výsledkov, prezentáciou zborníka
a stretnutím autorov s členmi poroty sa uskutočnilo 19. októbra v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne.
Umeleckým slovom nás sprevádzal dr.
Jozef Brezovský a Mária Ferancová z Dolného Kubína. Program vhodne vyplnili
i hudobné vstupy folkového speváka
a skladateľa Róberta Huleja zo Štefanova
nad Oravou.
Vo vydanom zborníku súťaže sú
zverejnené ocenené poviedky autorov.
V najmladšej kategórii žiakov 6.-9. ročníkov

základných škôl a primy až kvarty osemročných gymnázií získala prvé miesto za poviedku Cesta ku šťastiu Marianna Ibrahimi
z Topoľčian, v kategórii stredoškolákov
a študentov kvinty až oktávy osemročných
gymnázií boli udelené dve prvé miesta pre
Denisu Lutovskú s poviedkou V ten večer
som mala fialové krídla a Emmu Urbanovú
s poviedkou s názvom Zlaté trúbky. Medzi dospelými autormi do 30 rokov porotu najviac zaujal Tomáš Kičina z Bratislavy
s poviedkou Zostal som stáť.
Osemdesiatsedem
súťažných
textov hodnotila odborná porota, ktorej
predsedala prof. Eva Kollárová z Nižnej,
s členmi doc. Júliusom Lomenčíkom z Banwww.dolnykubin.sk

skej Bystrice a prof. Etelou Farkašovou
z Bratislavy. Povedané slovami poroty, tohtoročné príbehy „tematicky hýrili pestrými
farbami s pastelovými nežnými odtienkami, skromnosťou, bolesťou i radosťou
doma i v škole, napovedali o predstavách
o budúcnosti, o ideáloch, ktoré nie sú ideálne, o hľadaní istoty, lásky, ale aj o závisti,
žiarlivosti, depke, či drogách.“
Podujatie pripravilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Oravskou
knižnicou A. Habovštiaka v D. Kubíne.
Mária Janotíkova, Oravské kultúrne stredisko
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zaujímavosti

HENDIKEPOVANÍ OBČANIA MAPOVALI BEZBARIÉROVOSŤ ŠKÔL

—

Po piatykrát sa v Dolnom Kubíne začiatkom
októbra uskutočnila akcia Turistika alebo
adrenalín na kolieskach, ktorú každoročne
organizuje Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Dolnom
Kubíne (ZO SZTP) v spolupráci s mestom.
Cieľom tejto akcie je zmapovanie odstrániteľných bariér v inštitúciách a vo verejne
prístupných budovách na území mesta
a taktiež zvýšenie kvality života občanov
so zdravotným postihnutím alebo odkázaným na pomoc inej osoby, či občanom
v dôchodkovom veku.
„Tento rok sme sa rozhodli navštíviť základné školy pôsobiace na
území mesta, pretože aj niektoré dolnokubínske deti sú v našom zväze a potrebujú bezbariérový prístup. Musíme
konštatovať, že sme boli spokojní s bezbariérovosťou a prístupom zamestnancov
škôl sídliacich v meste,“ vysvetlila Ružena
Sekerková, predsedníčka ZO SZTP Dolný
Kubín.

Foto: Jozef Čajka

Podľa slov predsedníčky ZO SZTP
Dolný Kubín si na vlastnej koži niektorí
účastníci akcie otestovali, či sú dolnokubínské základné školy pripravené na hendikepovaného žiaka nielen po materiálnej
stránke, ale či vedia vytvoriť aj podmienky
pre to, aby sa mohol v ich škole vzdelávať.
„Preto sme sa rozhodli, že v spolupráci
s mestom udelíme všetkým šiestim základným školám certifikát bezbariérovosti,“
doplnila Sekerková.
Okrem certifikátu získavajú inštitúcie aj nálepku s logom organizácie, že

spĺňajú kritériá vyhovujúce občanom so
zdravotným znevýhodnením. Následne
bolo so školami podpísané memorandum, ktoré je založené na inovatívnom
neziskovom partnerstve verejného a neverejného sektora, na princípoch vzájomnej výhodnosti v záujme vytvorenia
optimálnych podmienok pre znevýhodnených spoluobčanov a návštevníkov
mesta. „Zaviazali sa napríklad k tomu, že
zamestnanci školy budú pomáhať a asistovať sociálne znevýhodneným a zdravotne postihnutým spoluobčanom pri vstupe
do školy alebo pri jej opustení a tiež, že
im vytvoria potrebné podmienky na vzdelávanie,“ povedala Eva Palugová, vedúca
odboru sociálnych vecí a rodiny na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne.
Počas predchádzajúcich ročníkov navštívili pracovníci mesta a členovia
SZTP štátne i súkromné inštitúcie, reštaurácie, lekárne či predajne.
Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

MALIARI Z TROCH KRAJÍN SKRÁŠLILI DOLNOKUBÍNSKU NEMOCNICU

—

Stačil jeden deň a detské oddelenia Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou Ladislava Nádašiho Jégého dostali nový vzhľad. Na
svedomí ho má Cech maliarov Slovenska, pod
ktorého taktovkou sa tu v piatok 5. októbra
uskutočnila charitatívna akcia. Jej cieľom bolo
zviditeľniť maliarske remeslo prostredníctvom
pomoci iným.
„Robíme tu nielen charitatívnu akciu, ale
zároveň aj súťaž, do ktorej sa zapojili priateľské cechy zo Slovinska a Maďarska,“ povedal Ladislav Konkoly z Cechu maliarov
Slovenska.
Do dvoch detských oddelení sa
pustilo celkom 40 maliarov a 12 žiakov zo
Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou. Na Slovensku išlo o druhý ročník tejto charitatívnej
akcie. Premiérový sa konal pred dvomi
rokmi v Považskej Bystrici.
„V jednej miestnosti pracuje dvojica maliarov, kde maľujú steny a stropy.
Konkrétne na týchto dvoch oddeleniach
sa maľuje 3 000 m2 spoločne so soklami
a zárubňami,“ dodal Konkoly. „My sa veľmi
tešíme tejto aktivite, je to krásny skutok
šikovných ľudí, ktorí zorganizovali takúto
prerábku nášho oddelenia za taký krátky
čas,“ dodala Beáta Dudášiková, primárka
detského oddelenia Dolnooravskej nemocnice. „Ja som sa takejto akcie zúčastnil

v Považskej Bystrici, a preto som sa okamžite rozhodol, že pôjdem aj teraz,“ objasnil
Rastislav Trajda z Modry.
Na charitatívnej akcii v Dolnom
Kubíne sa zúčastnil aj Majdič Matjaž zo Slovinska. „Túto aktivitu sme s radosťou prišli
podporiť. Myšlienka projektu vznikla u nás
v Slovinsku už pred dvadsiatimi rokmi a za
ten čas sme pomohli mnohým ľuďom. Slováci nám už dlho chodili pomáhať, a keďže
ich tento charitatívny projekt oslovil, radi
vám teda pomôžeme, aby sa táto skvelá
akcia rozbehla aj u vás,“ povedal slovinský
maliar.
Súčasťou akcie boli aj maliari
z Maďarska: „Sme tu v rámci solidarity.
Máme dobrú spoluprácu so slovenským

www.infostudio.sk

cechom, a tak sme radi prišli pomôcť. Slovenský a maďarský cech sú súčasťou Európskeho cechu, kde spoločne podporujeme tieto charitatívne akcie,“ zdôraznil Toth
Antal. „Oddelenie sme naposledy maľovali
pred desiatimi rokmi, takže vynovenie bolo
naozaj nutné,“ zhrnula primárka Beáta Dudášiková.
Profesionálnych maliarov následne vystriedali samotní zdravotníci, ktorí sa
rovnako chopili práce a pridali ruku k dielu.
Detským oddeleniam dodali čistotu, aby sa
do zrenovovaných priestorov mohli opäť
vrátiť pacienti. Tí boli v čase zmien v okolitých nemocniciach.
redakcia

šport
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MESTSKÝ PLAVECKÝ KLUB ZÍSKAL NA TRIGALA 14 POHÁROV

—

Slovenská triatlonová únia každoročne udeľuje ceny najlepším pretekárom ako aj klubom
v jednotlivých disciplínach. Slávnostné dekorovanie pódiovo umiestnených športovcov vo
všetkých dlhodobých súťažiach vyhlásených
Slovenskou triatlonovou úniou sa koná vždy
po ukončení celej triatlonovej sezóny vo všetkých disciplínach, tj. triatlon, duatlon, akvatlon, kross triatlon, zimný triatlon, pohárová
súťaž žiakov a pohárová súťaž klubov.
Nebolo tomu inak ani tento rok, a tak sa
triatlonová špička z celého Slovenska opäť
zišla 28.októbra v Leviciach na galavečere TriGala 2018. Už tradične na tomto
slávnostnom podujatí nechýbali ani zástupcovia Mestského plaveckého klubu
z Dolného Kubína. Opäť dokázali, že aj klub
s tak malou historickou tradíciou v triatlone
dokáže konkurovať klubom ako ŠK Atóm
Levice, TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica,
TTK Košice, KPŠ NEREUS Žilina a mnohým
iným. Do Dolného Kubína priniesli spoločne až 14 pohárov.
Bibiana Snováková ako najmladšia zástupkyňa v žiackej kategórii Nádeje
A získala zaslúžené tretie umiestnenie.
Kategóriu starších žiakov ovládli pretekári
Filip Lizák ako aj Martina Mesárošová, ktorí
svojimi jasnými víťazstvami počas celej sezóny jednoznačne preukazovali, že patria
medzi elitu v žiackych kategóriách. Domov
si odniesli prvé umiestenie. Celoročnú
snahu na pretekoch ako aj tréningové úsi-

Foto: MPK DK

lie tentokrát pretavila na úspech aj Zuzana Katreniaková, ktorá v tej istej kategórii
obsadila úspešné tretie miesto. Žiacke
kategórie pozostávali z bodov získaných
počas sezóny, z absolvovaných pretekov
4x akvatlon, 3x duatlon a 4x triatlon.
Ďalšia elitná pretekárka, tentoraz
už v kategórii dorasteniek, Líza Hazuchová
získala dokonca štyri pohárové umiestnenia. V disciplíne duatlon nenašla premožiteľku, a tak sa stala absolútnou víťazkou
v kategórii dorasteniek ako aj žien absolut.
A v disciplíne kros tri/du -atlon obsadila
dvakrát druhé miesto v tých istých kategóriách. MPK DK sa teší aj rozšíreniu klubových aktivít v rámci kategórií iných ako žiackych, kde má taktiež nemenej úspešných
pretekárov. Najviac ocenení si tentoraz
zaslúžene prevzal Ján Mičík, ktorý vo svojej vekovej kategórii získal druhé miesto
v duatlone, tretie miesto v triatlone a tretie

miesto v kros tri/du -atlone. Igor Otepka
pridal úspešné 2. miesto v disciplíne kros
tri/du -atlon. MPK DK získal aj dve ocenenia v rámci celosezónnej súťaže klubov,
a to druhé miesto v disciplíne akvatlon a tretie miesto v disciplíne kros tri/du -atlon.
Celkovo skončil s tesným rozdielom na
úspešnom štvrtom mieste zo všetkých klubov pretekajúcich v triatlone na Slovensku.
Dúfame, že aj nadchádzajúca sezóna bude nemenej úspešná pre celý klub
MPK DK, radi privítame ďalších nových
záujemcov tohto náročného športu. Odchovancom klubu prajeme ďalšie úspešné športové výsledky. Zároveň by sme sa
chceli poďakovať trénerom, rodičom ale aj
našim priaznivcom za podporu, bez ktorej
by nebolo možné dosahovať také skvelé
úspechy počas celej sezóny.
Zuzana Katreniaková, MPK DK

POHYBOVÉ KRÚŽKY V RÉŽII MBK RUŽOMBEROK

—

Mestský basketbalový klub Ružomberok
rozširuje svoje pôsobenie a do Dolného
Kubína prichádza so zaujímavou myšlienkou. V našom meste rozbieha pohybové
krúžky. Vďaka nim sa tunajšie deti môžu stať
súčasťou práve tohto úspešného klubu.
„Myslíme si, že Dolný Kubín a celkovo Orava má veľký potenciál hlavne v produktivite
detí. Na celom Slovensku sa tréneri sťažujú, že majú v kluboch málo detí. Podľa nás
je tu opačný problém. Orava má detí neúrekom, ale organizovaného športového vyžitia je tu pomenej,“ povedal Radoslav Popelka, výkonný riaditeľ MBK Ružomberok.
Mestský basketbalový klub Ružomberok na spoluprácu v podobe pohybových krúžkov oslovil viaceré tunajšie
školy. Činnosť je tak v plnom prúde. Krúžky má pod palcom dovedna 7 trénerov.
„Kontaktovali sme ZŠ Petra Škrabáka, Cirkevnú spojenú školu či tunajšie materské

školy, ale i ZŠ v Oravskom Podzámku,“ doplnil Popelka. „Reakcia škôl bola pozitívna
a s radosťou sa zapojili do tohto projektu
s tým, že tento krúžok je určený pre deti
predškolského veku i pre žiakov prvého stupňa a spolu s materskými školami
je zapojených celkovo 150 detí,“ uviedol
Tomáš Hacaj, oblastný manažér MBK Ružomberok. „Postupujeme podľa metodiky,
ktorú máme určenú. Každý krúžok začína
rozcvičkou, máme aj prvky hry na motiváciu, nechýbajú drilové časti, preskakovačky
či aktivity s loptami. Je to spojenie atletiky, gymnastiky, pohybových a športových
hier.“ vysvetlil Dušan Janák, tréner v ZŠ Petra Škrabáka.
Primárnym cieľom rozbehnutých
aktivít v Dolnom Kubíne je výber dievčat,
ktoré budú následne reprezentovať tím
MBK Ružomberok. „Chceli by sme postaviť tímy. Pravdepodobne to budú ročníky
2009 a 2010,“ dodal Hacaj. Aj keď sa MBK
www.dolnykubin.sk

Ružomberok prednostne zameriava na
dievčatá, súčasťou pohybových krúžkov
môžu byť aj chlapci. „Chlapci po absolvovaní krúžku môžu nabehnúť do klasického
basketbalu,“ pripomenul Hacaj.
Do pohybových krúžkov sa môžu
zapojiť aj predškoláci a žiaci prvého stupňa
tých škôl, ktoré sa zatiaľ k tejto aktivite ešte
nepridali. Viac informácií môžete získať na
uvedených kontaktoch: tomashacaj@gmail.com, 0917 642 733.
Malou ukážkou na prilákanie mladých k športu bol aj zápas extraligy žien
v basketbale, ktorý sa odohral v športovej
hale Gymnázia P. O. Hviezdoslava, a to medzi Šamorínom a ružomberským tímom,
ktorý je najúspešnejší slovenský ženský
basketbalový klub. Ako jediný československý a zároveň slovenský klub získal dvakrát
po sebe titul európskeho šampióna.
redakcia
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