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DNI MESTA A 35. KUBÍNSKY JARMOK

—
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V Dolnom Kubíne panovala jarmočná atmosféra. V piatok 16. septembra začali Dni mesta, oslavy 384. výročia udelenia mestských
výsad Dolnému Kubínu a zároveň 35. kubínsky jarmok. Pri tejto významnej príležitosti
k nám pricestovali hostia z piatich partnerských miest, ktorí sa s primátorom Romanom Matejovom stretli v obradnej sieni MsÚ.
Delegácie zo svojich miest priniesli aj vodu
pre našu Lipku sútokov sveta. Hostia slávnostne otvorili Kubínsky jarmok, a potom už
splynuli s jarmočným davom. Na trhoch si už
tradične prišli na svoje aj milovníci koní pod
kapotou. Pred Gymnáziom Pavla Országha
Hviezdoslava bol pripravený obľúbený jesenný autosalón. Najväčším lákadlom však boli
bezpochyby výrobky remeselníkov z celého

Slovenska. Svoju dlhoročnú prácu tu prezentoval aj Alexander Vučkan z Gôtovian: „Predvádzame košikárske remeslo. Máme v ponuke všelijaké prútené košíky z nešúpaného
prútia, zo štiepanej liesky a veľké noše, ktoré
sú na seno z jaseňovej dýhy.“ Kubínčania si na
jarmoku mohli vybrať z pestrej palety ručne
vyrobených výrobkov. Tvorbu celej rodinu
prišla predviesť remeselníčka Eva Floreková
z Námestova: „Ľuďom ponúkame rôzne
drôtované brošne, staré hrnce, keramiku,
ale aj rôzne prívesky či náramky. Drôtovaná
ruža je napríklad výsledkom 20-hodinovej
práce.“ Každý jarmok je špecifický aj vôňou
jedál rôzneho druhu. Opäť nechýbal trdelník,
cukrová vata, kukurica, cigánska pečienka či
klobáska. Na každom rohu tak rozvoniavali
tradičné jarmočné dobroty. Každý sa navyše
mohol do sýtosti vyšantiť na kolotočoch,
ktoré boli na svojom tradičnom mieste. Aj
súčasťou tohtoročného jarmoku bol bohatý
hudobný program. Kubínčanov bavila kapela Námestie P.O.H., Denisa Mešková, skupina Lojzo či muzikálový recitál piesní z legendárneho predstavenia Na skle maľované v podaní DRaK Prešov. Hlavným
bodom programu bola obľúbená skupina Hex. Piatková jarmočná nálada utíchla
v našom meste až v neskorých večerných
hodinách.
TV DK

ročník XXXII

DEŤOM SPIEVAL MIRO JAROŠ

—
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Spevák, textár a producent Miro Jaroš rozšíril
pred pár rokmi svoje pôsobenie a začal sa
venovať aj tvorbe pre najmenších. S hudobnomotivačným programom, v ktorom oslovuje najvďačnejšie publikum, zavítal
v sobotu 17. septembra aj do Dolného Kubína. Priniesol dobrú náladu a na detských
tvárach vyčaril úsmev. Vďaka chytľavým
piesňam Mira Jaroša odchádzali všetky deti
plné energie. „Miro Jaroš bol úžasný“, „Bol
krásny“, „Koncert bol super“, uviedli dol-

nokubínske deti. Nadšení z vystúpenia však
boli aj ich rodičia: „Bolo to skvelé, zatancovali
a zaspievali sme si do sýtosti. Všetci si užili
veľa zábavy, aj deti, aj dospelí.“ Reakcia detí
a rodičov potešila aj samotného Mira Jaroša:
„Keď vidím tú odozvu, že nielen deti, ale aj
rodičia si spievajú, tak ma to napĺňa takou
užitočnosťou, že som tu pre niečo a tam zhora mi bol daný talent písať spôsobom, ktorý
sa dotýka ľudí.“ Práve pohľad na rozžiarené
oči detí je pre speváka obrovskou vďakou
a motiváciou, aby v tejto tvorbe pokračoval
ďalej. „Najväčší problém som mal s tým, že
som sa hanbil v žltej košeli vystupovať pred
ľuďmi, lebo to nebol môj sen. Nevidel som
sa ako interpret pre deti, ale keď som potom dal dva tajné koncerty, tak som si všimol, že rodičia aj deti na to pozitívne reagujú
a nabral som sebavedomie.“ Mirove videoklipy majú na internete miliónové pozretia.
Po úspešnom prvom albume mu tento mesiac vyšiel druhý s pokračovaním motivačných
veselých a poučných piesní. V súčasnosti však
pracuje v štúdiu aj na vianočno-rodinnom CD,
na ktorom spolupracuje s rovnakými deťmi
ako v projekte (Ne)poslušné deti. Zároveň na
ňom budú aj piesne s hlbokými textami pre
dospelých. Miro Jaroš nahrá nové CD s orchestrom zo Slovenského rozhlasu, čo bol
doteraz jeho veľký sen.
TV DK

NOVÉ EXPOZÍCIE V ORAVSKEJ GALÉRII

BESEDA S ALBÍNOU PÁNIKOVOU

September už tradične so sebou priniesol aj vernisáž nových výstav v Oravskej galérii. V týchto
dňoch tak môžete obdivovať umelecké diela dvoch autorov. Priestory Župného domu patria
Petrovi Kršákovi a Petrovi Pollágovi. Vo Veľkej výstavnej sieni nájdete práve tvorbu Petra Pollága, prierez jeho 10-ročnej tvorby. Vernisáž výstavy Petra Pollága v Oravskej galérii bola o niečo
výnimočnejšia ako všetky doterajšie. Jej súčasťou bolo slávnostné uvedenie reprezentatívnej
monografie o umelcovi. Knihu venoval svojim rodičom a prvý výtlačok putoval do rúk jeho
mamy, ktorá sa vernisáže osobne zúčastnila. Ďalším umelcom, ktorého diela zdobia priestory
Oravskej galérie, konkrétne Malej výstavnej siene, je Peter Kršák. Rodák z Topoľčian sa zaoberá
kresbou, maľbou, grafikou, keramikou i drevorezbou. Návštevníkom galérie tak ponúka nielen
svoje obrazy, ale aj niekoľko zaujímavých objektov. Najnovšie expozície v Oravskej galérii otvorila speváčka Sima Martausová. Tá sa v rámci svojho turné po Slovensku predstaví aj v našom
meste. Po prvýkrát si tak jej hudbu môžete vychutnať už 27. októbra v MsKS.

V piatok 9. septembra sa v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka zišli dolnokubínski žiaci.
Čakala ich tu zaujímavá prednáška spojená s besedou pod názvom Židovské sviatky, tradície a zvyky. Podujatie sa konalo pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového
násilia. Židovskú komunitu v našom meste priblížila žiakom odborníčka Albína Pániková.
Ďalšia prednáška ju čakala v poobedňajších hodinách. Židovskú tematiku si prišla vypočuť
aj ostatná dolnokubínska verejnosť. Albína Pániková sa tejto téme venuje už mnoho rokov.
Stala sa súčasťou jej života a každú voľnú chvíľu venuje získavaniu nových poznatkov. V roku
2013 dostala od predsedu Žilinského samosprávneho kraja Pamätnú plaketu za celoživotný
prínos v oblasti pedagogiky a zachovania židovskej kultúry. Albína Pániková je aj autorkou
dvoch kníh: Priekrstka a Postoj.

—

TV DK

Foto: TV DK

Dolnokubínčan Ondrej Brtiš sa pýši záhradkárskym skvostom. Podarilo sa mu totiž
vypestovať niekoľko nezvyčajne obrovských
tekvíc. Na svoju tohtoročnú úrodu je tak

TV DK

VÝSTAVA DANIELA MARČEKA

—

VYPESTOVAL OBRIE TEKVICE

—

—

patrične hrdý. Záhradkárčeniu sa venuje už
roky, no takýmito veľkými kúskami sa pýši vôbec po prvýkrát. „Jedna, čo som odvážil, mala
až 21 kíl. Postupoval som klasicky. Nasial
som v decembri do kvetináča, a potom som
ich vysadil do kompostoviska a už len hnojil kuracím zákvasom,“ uviedol Ondrej Brtiš.
V jeho záhradke však okrem obrovských
tekvíc nájdete aj čili papričky, a to dokonca až
sedem druhov. Pán Brtiš vo svojej milovanej
záhradke trávi mnoho času. Okrem pestovania tradičnej zeleniny a ovocia je hrdý aj na
svoje chutné hrozno, ktoré si priviezol z Nitry
a je vyšľachtené priamo pre naše klimatické
podmienky. Jeho záhradku zdobí aj niekoľko
druhov kvetov a bylín, venuje sa tiež chovateľstvu prepeličiek.
TV DK

Priestory Florinovho domu zdobí od pondelka 12. septembra nová výstava. Svoje diela tu
Kubínčanom prezentuje Daniel Marček, výtvarník a učiteľ Základnej umeleckej školy Ivana Ballu
v jednej osobe. Vystavené obrazy z autorovej zbierky majú nádych surrealizmu. Expozícia vznikla
pri príležitosti životného jubilea Daniela Marčeka v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a Oravským múzeom Pavla Országha Hviezdoslava. Výstavu pod názvom Z môjho snáru
môžete vo Florinovom dome navštíviť do 16. októbra.
TV DK

NOVÁ KNIHA PETRA HUBU

—

Dolnokubínsky spisovateľ Peter Huba uviedol na knižný trh svoje nové dielo. Slávnostne ho
odprezentoval v pondelok 26. septembra v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka. Kniha nesie
názov Príbeh slovenskej hymny a jej autora. Peter Huba v nej tak spracoval tému vzniku hymny a zároveň približuje aj osobu Janka Matúšku, jeho život i tvorbu. Dielo dopĺňajú historické
fotografie. Janko Matúška je stále súčasťou Dolného Kubína. Je po ňom pomenovaná ulica ale
i ZŠ, pred ktorou nájdete pamätník s bustou a hymnickými veršami. Na Matúškovej ulici sa nachádza aj tabuľa, ktorá stojí na mieste jeho rodného domu.
TV DK

www.dolnykubin.sk

mesto

MESTSKÝ VÝBOR MEDZIHRADNÉ

—

REVITALIZOVANÝ VNÚTROBLOK NA BYSTERCI

O MsV Medzihradné sme sa rozprávali s jeho
predsedom Jaroslavom Prílepkom.
Opíšte nám v krátkosti Mestský výbor
Medzihradné.
Náš mestský výbor tvorí osem členov, ktorí
sa stretávajú v pravidelných dvojmesačných
intervaloch v budove MsV. Na stretnutiach sa
zaoberáme aktuálnymi témami z materiálov
mestského zastupiteľstva a podnetmi od
obyvateľov, ktoré súvisia s každodenným
životom v našej mestskej časti.

Foto: Tvoj Kubín

Čo podľa Vás trápi obyvateľov Medzihradného, aké sú problémy, ktoré je potrebné
riešiť do budúcna?
Hlavne starší obyvatelia by uvítali viac spojov mestskej hromadnej dopravy. Nedostatky má aj
chodník na Medzihradskej ulici popri potoku, na ktorom sa nachádza množstvo bariér a ľudia
veľakrát radšej kráčajú priamo po ceste. Nešťastným sa javí aj minuloročné zrušenie jediného
priechodu pre chodcov na tejto ulici. Aj v našej mestskej časti sa prejavuje niekoľko rokov zanedbávaná údržba chodníkov. Najdlhšie sa opakujúcim problémom je požiadavka na rozšírenie
a osvetlenie miestneho cintorína.

—

Mesto Dolný Kubín v spolupráci s Prvou stavebnou sporiteľňou zrealizovalo projekt revitalizácie verejného priestranstva na sídlisku Bysterec - v časti Západ. Obnovený vnútroblok od
polovice septembra slúži aj ako relaxačná zóna. Tá bude prospešná nielen pre obyvateľov
okolitých bytových domov, ale aj pre deti z neďalekých materských a základných škôl. ,,Prvá
stavebná sporiteľňa oslávi budúci rok 25. výročie založenia. Preto sme sa rozhodli, že v rámci
tejto kampane začneme skrášľovať Slovensko. Vybrali sme 12 projektov. Jedným z nich bolo aj
skrášlenie vnútrobloku v Dolnom Kubíne,“ vysvetľuje Imrich Béreš, predseda predstavenstva
PSS. Vynovené priestranstvo medzi panelákmi zdobí viac ako 70 kusov vysokej a nízkej zelene,
nový trávnik a 10 nových lavičiek. ,,Urobili sme rôzne terénne úpravy. Vysadili sme kríky, stromy
a dreviny. Týmto sme pre obyvateľov sídliska spríjemnili centrálnu zónu, ktorá má prioritne
slúžiť na oddych, kde by mohol byť v budúcnosti tieň, kde by mohli odpočívať matky s deťmi,
dôchodcovia a kde by sa mohli hrať naše deti. Žiaci z okolitých škôl by na tomto mieste mohli
mať prípadne aj hodiny prírodovedy,“ prognózuje Beáta Váleková z finančného odboru MsÚ.
Realizácia projektu stála viac ako 5 000 eur. 70% týchto nákladov poskytla mestu Prvá stavebná
sporiteľňa z grantového programu, do ktorého sa mesto prihlásilo a uspelo. ,,Ak znova bude
takýto projekt, tak sa do neho zapojíme. Ak bude treba niekde hlasovať, budeme opäť hlasovať.
Máme niekoľko projektov aj podaných, tak veríme, že niektorý opäť vyjde,“ dodáva primátor
Roman Matejov na záver.
TV DK

Aké plány a vízie má Váš mestský výbor?
Víziou, ktorú sa nám teraz darí za významnej pomoci mesta a pána primátora napĺňať, je revitalizácia športovo- relaxačnej zóny v centre Medzihradného. Jedná sa o malé futbalové a basketbalové ihrisko, ktoré bude viacúčelovo slúžiť aj iným športom. Do práve prebiehajúcej kompletnej obnovy prvkov na detskom ihrisku a do celkového skrášlenia priestoru okolo budovy
MsV Medzihradné sa dobrovoľne zapájajú členovia výboru a obyvatelia našej mestskej časti, čo
významne prispieva k celkovému výsledku, ale aj upevňuje ducha spolupatričnosti, tak typického
pre Medzihradné. Pokiaľ nám bude priať počasie, radi by sme v zime opäť pre všetkých pripravili
ľadovú plochu.

Foto: D. Števonková

Jaroslav Prílepok, predseda MsV Medzihradné

SEPTEMBROVÉ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

—

Posledný septembrový štvrtok zasadalo po
trojmesačnej prestávke mestské zastupiteľstvo. Poslanci hneď v úvode schválili návrh na
vystúpenie mesta zo spoločného obecného
úradu. Mesto od tohto kroku očakáva predovšetkým získanie úplnej kontroly nad zabezpečovaním jeho úloh stavebného úradu
ako preneseného výkonu štátnej správy.
Poslanci následne hlasovali o majetkoprávnom
vysporiadaní
viacerých
pozemkov na území mesta, ďalej o prebytočnosti a neupotrebiteľnosti navrhovaného
mestského majetku a tiež o vysporiadaní
vlastníckych vzťahov. Rozhodovalo sa aj
o nájmoch majetku mesta.
Poslanci ďalej odklepli návrh na
zmenu rozpočtu, ktorý sa týkal úpravy platov pedagogických zamestnancov. Národná rada Slovenskej republiky totiž novelou
zákona s účinnosťou od 1. septembra 2016
zvýšila tarifné platy pedagogických zamestnancov o 6%. Keďže finančné prostriedky
plánované na mzdové náklady vo všeobecne záväznom nariadení a rozpočte jednotlivých škôl a školských zariadení na rok 2016

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY

nepostačovali, bolo potrebné navýšiť dotácie na jednotlivé školy a školské zariadenia. Celkovo sa v rozpočte mesta navýšili finančné prostriedky na mzdy o viac ako
42 000 eur.
Mestské zastupiteľstvo schválilo aj nové Všeobecne záväzné nariadenie
o poskytovaní dotácií. To oproti predošlému
nariadeniu z roku 2015 neobmedzuje maximálnu výšku dotácií na činnosť, ktorá bola
stanovená vo výške 10 000 eur na mládež,
ale maximálnu výšku dotácie na činnosť pre
jedného žiadateľa stanovuje na maximálne
40% z celkovej výšky dotácií na činnosť v rozpočte mesta na príslušný kalendárny rok.
V závere poslanci schválili ďalšie
všeobecne záväzné nariadenia, ktorými sa
upravuje predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na trhových miestach v meste Dolný
Kubín a tiež Trhový poriadok príležitostných
trhov.
Celý, takmer šesťhodinový záznam
z mestského zastupiteľstva si môžete pozrieť na našej stránke www.tvdk.sk.
TV DK

ADRENALÍN NA KOLIESKACH

—

Foto: D. Števonková

Už po štvrtýkrát sa v našom meste konala
akcia s názvom Turistika alebo adrenalín
na kolieskach. Jej cieľom je mapovanie
odstrániteľných bariér v meste, v inštitúciách a verejne prístupných budovách.
Túžbou je zvyšovať kvalitu života ľudí so
zdravotným postihnutím. Občania si so
zástupcami mesta prešli širšie centrum
a navrhli označiť organizácie spĺňajúce
kritéria bezbariérovosti, teda vyhovujú
občanom so zdravotným znevýhodnením.
Tento rok získali certifikát uvedené inštitúcie a verejne prístupné organizácie: Okresný súd v Dolnom Kubíne, Oravská knižnica
Antona Habovštiaka, hotel Park, cukráreň
Arkáda, Slovenská sporiteľňa, pobočka
na Radlinského ulici, hypermarket TESCO,
lekáreň ALFA a Dolnooravská nemocnica
s poliklinikou MUDr. L. N. Jégeho.
TV DK

—

Cieľom Európskeho týždňa mobility je podpora a propagácia alternatívnych spôsobov
dopravy, t.j. aby občania viac chodili pešo, jazdili na bicykli a využívali hromadnú dopravu
na úkor jazdy osobným automobilom. Mesto Dolný Kubín sa v tomto roku do projektu
zapojilo druhý raz. V spolupráci s občianskymi združeniami, školami, súkromnými firmami, či kultúrnymi inštitúciami pôsobiacimi
v meste zorganizovalo viacero akcií:
„Nedeľa na dvoch kolesách” - v spolupráci s cyklistickými nadšencami zo združenia
R-bike Dolný Kubín sa v nedeľu 18. 09. 2016
uskutočnil cyklovýlet do rázovitej osady Srňacie a pod Kubínsku hoľu. Výletu sa zúčastnilo 12 cyklistov, vrátane najmladšieho,
5-ročného Damiánka.
„Pohyb - investícia do seba” - občianske
združenie Aktív - Relax v spolupráci s mestom Dolný Kubín zorganizovalo v utorok 20.
09. 2016 pohybové popoludnie, zamerané
na zlepšenie činnosti pohybového aparátu.
Nácvik Nordic walking, cvičebného programu
Crossfit a Pilates orientovaný na rôzne
cieľové skupiny ľudí, mal za cieľ poukázať
na starostlivosť o svoj fyzický a zdravotný
stav. Nordic walking absolvovalo 15, Crossfit
16 a Pilates 26 ľudí.

„Otvorený autobus” - mesto Dolný Kubín
v spolupráci so spoločnosťou ARRIVA Liorbus,
a. s., Ružomberok ako prevádzkovateľom
mestskej autobusovej dopravy dňa 21. 09.
2016 v dopoludňajších hodinách pristavili
spojový autobus MAD na Hviezdoslavovom
námestí. Zamestnanci spoločnosti informovali deti materských a základných škôl, ale aj
širokú verejnosť, o výhodách cestovania
verejnou dopravou.
„Predné kolo, zadné kolo, veselo sa točí“ dobrodružstvá s mojím bicyklom. Literárna
súťaž pre deti do 15 rokov, zorganizovaná
Žilinským samosprávnym krajom, Oravskou
knižnicou Antona Habovštiaka a mestom
Dolný Kubín. Žiaci mali opísať svoje zážitky s bicyklom a aj touto formou prispieť
k propagácii pohybových aktivít detí.

www.dolnykubin.sk

„Súťaž zručnosti v jazde na horskom
bicykli” - zorganizovalo mesto Dolný Kubín
v spolupráci s CVČ pri ZŠ Petra Škrabáka,
Mestskou políciou a Okresným dopravným
inšpektorátom v piatok 23. septembra.
Na detskom dopravnom ihrisku súťažilo
5 zmiešaných družstiev.
Oravská knižnica Antona Habovštiaka počas
Európskeho týždňa mobility zorganizovala
ďalšie dve akcie, a to: „Semafor, ktorého
boleli oči“, zážitkové čítanie, a „Cestujeme
po zemi, vode i vo vzduchu“, zábavný kvíz
o doprave. Obidve aktivity boli určené pre
deti MŠ a ZŠ a realizované boli v priestoroch
knižnice.
ARRIVA Liorbus, a. s., Ružomberok v spolupráci s mestom Dolný Kubín pripravili
v rámci ETM 2016 akciu „Deň bez áut”.
Občania a návštevníci mesta Dolný Kubín
mohli 22. septembra 2016 cestovať mestskou autobusovou dopravou zadarmo.
Všetky akcie boli veľmi vydarené,
už dnes sa tešíme na budúci ročník projektu ETM. Zároveň však apelujeme na všetkých
Dolnokubínčanov, aby si radosť z pohybu
užívali nielen v jednom týždni, ale počas
celého roka.
mesto Dolný Kubín

Foto: D. Števonková

školstvo

INDICKÝ VEĽVYSLANEC V ZŠ J. MATÚŠKU

—

ZŠ Janka Matúšku navštívil v stredu 14. septembra vzácny hosť. Bol ním Param Jit Mann, veľvyslanec Indie v Slovenskej republike, ktorý tu prišiel slávnostne otvoriť výstavu fotografií slovenskej fotografky Eriky Litvákovej pod názvom India v priestore a čase. Expozícia pozostávajúca
z 30 záberov približuje život v Indii, druhej najľudnatejšej krajine na svete. Po slávnostnom
otvorení putovnej výstavy smerovali kroky veľvyslanca do tried základnej školy, kde si pozrel
vyučovací proces a zoznámil sa so žiakmi druhých ročníkov. Potom ho už čakala viac ako hodinová beseda, na ktorej odpovedal na zvedavé otázky študentov. Stretnutie s učiteľmi a žiakmi
základnej školy zanechalo vo veľvyslancovi dobré pocity. Na pamiatku im priniesol malé prekvapenie v knižnej podobe. Z Dolného Kubína si taktiež odniesol vzácne dary. „Dolný Kubín je
nádherné mesto, určite sa tu vrátim. Na Slovensku som navštívil mnoho škôl a všetky ma oslovili. Žijem tu dlho a nadobudol som dostatočný prehľad. Máte skutočne dobrý spôsob výučby,“ dodal veľvyslanec Indie v Slovenskej republike Param Jit Mann. Stretnutie s ním zanechalo
dobrý dojem aj v samotných žiakoch školy. „Všetci sme sa veľmi báli, že to bude formálne, ale
prekvapil nás voľnosťou a ľahkosťou, s akou nám odpovedal. Mohli sme sa pýtať na čokoľvek,“
uviedla žiačka ZŠ Janka Matúšku.

Foto: TV DK

TV DK

OBCHODNÁ AKADÉMIA V NOVOM ŠATE

—

Foto: Obchodná akadémia

ZREKONŠTRUOVANÁ TELOCVIČŇA

—

Základná škola Martina Kukučína počas
letných mesiacov zrekonštruovala svoju
takmer päťdesiatročnú telocvičňu. Nová
palubovka je kvôli svojim pružným vlastnostiam unikátom na celom Slovensku.
Žiaci si ju po prvýkrát vyskúšali počas slávnostného otvorenia v pondelok 19. septembra. ,,Kompletne zrekonštruovaná je
po dlhých, štyridsiatich siedmich rokoch.
Samozrejme, robili sme priebežné opravy,
ako výmenu okien či elektroinštalácie. To,
čo nás najviac trápilo, sa podarilo až teraz,“
bilancuje Katarína Števonková, riaditeľka
ZŠ M. Kukučína. ,,Telocvičňa na Kukučínke
si toho už naozaj veľa pamätá. Vychovala
množstvo vynikajúcich a úspešných reprezentantov bývalého Československa, a potom i Slovenska. Vždy sa tak dialo pod drobnohľadom veľmi kvalitných učiteľov telesnej
výchovy. Za všetkých poviem aspoň pána
Benca Üvegeša,“ spomína primátor Roman
Matejov. Telocvičňa Základnej školy Martina Kukučína prešla počas leta výmenou
podlahy v cvičebnom priestore, obnovou
rozvodov ústredného kúrenia, výmenou obkladov stien v telocvični, vymaľovaním stien
a stropu i výmenou cvičebného náradia. ,,Dá
sa povedať, že interiér je kompletne zre-

Otvorenie nového školského roku v Obchodnej akadémii bolo o niečo výnimočnejšie ako
v ostatných školách. Spojené bolo totiž aj s oficiálnym slávnostným otvorením jej zrekonštruovaných priestorov. Rozsiahle práce na budove trvali rok. „Rekonštrukcia sa realizovala v troch
etapách. Najskôr stredná časť budovy, potom prístavba a nakoniec telocvičňa. Vymenili sme
okná, zateplili sme plášť budovy a zrekonštruovala sa strecha. Myslím, že pre každého riaditeľa
je potešiteľné, keď môže pracovať v takejto škole,“ uviedla riaditeľka školy Vilma Janotíková.
Zrekonštruovanú Obchodnú akadémiu prišiel otvoriť predseda Žilinského samosprávneho
kraja Juraj Blanár, ktorý si pri príležitosti slávnostného prestrihnutia pásky pozrel zrekonštruované priestory a zároveň svoj čas strávil aj v dvoch triedach pri rozhovoroch so žiakmi. „Preinvestovali sme tu takmer 400 tisíc eur. Robili sa aj vnútorné úpravy vrátane vykurovania a dnes
môžeme povedať, že táto budova spĺňa všetky parametre na to, aby slúžila pre vzdelávanie,“
poznamenal predseda ŽSK Juraj Blanár. Nadšení zo zmeny svojej školy sú aj samotní študenti.
„Veľmi sa mi páči, že budeme v niečom novom a že je škola konečne taká pekná,“ dodala študentka školy Simona Baricová.
TV DK

PRVÝ ŠKOLSKÝ DEŇ

konštruovaný. Raritou je, že táto telocvičňa
má prvý športový povrch v hrúbke 10 mm
inštalovaný na Slovensku. V tejto hrúbke to
už robí celkom slušné pružné vlastnosti,“
pochvaľuje si palubovku Milan Kusalík, generálny dodávateľ rekonštrukcie. ,,Potom
sme inštalovali nové rebriny, laná a tyče.
Kupovali sme nové náradie do telocvične.
Myslím si, že sme ju do veľkej miery zmodernizovali,“ konštatuje riaditeľka. Na novej palubovke je vyznačených hneď niekoľko ihrísk.
Tie sú nevyhnutné pre športové triedy. ,,Je tu
basketbalové, volejbalové a florbalové ihrisko. Sú tu dve bedmintonové ihriská, samozrejme nechýba ani futbal alebo vybíjaná. Je
to naozaj multifunkčne urobené,“ vysvetľuje
Kusalík. ,,Celé materiálne vybavenie je pre rast
a rozvoj detí na veľmi dobrej úrovni. Samozrejme sme veľmi radi a šťastní, že to môžeme
využívať. Dúfam, že tu v budúcnosti vyrastú
výborní športovci, ktorí budú reprezentovať školu a mesto,“ dodáva telocvikár Pavol
Bača. Rekonštrukcia telocvične bola hradená
z projektu Ministerstva školstva, z vlastných
zdrojov základnej školy a z rozpočtu mesta
Dolný Kubín. Celková suma za rekonštrukciu
predstavovala takmer 67 000 eur.
TV DK

Foto: ZŠ M. Kukučína

—

Po dvojmesačných letných prázdninách sa
priestory škôl opäť zaplnili žiakmi. Práve
pondelok 5. septembra bol dňom, keď sa
začal nový školský rok 2016/2017. My sme
sa na jeho slávnostné otvorenie boli pozrieť v ZŠ Petra Škrabáka. Na najmenších
žiakov školy čakalo špeciálne privítanie v priestoroch školskej knižnice, kde
spoločnosť prváčikom robili ich rodičia.
Práve toto obdobie im prinesie veľa
nového. Musia si zvyknúť na zmenu režimu
a pribudne im aj mnoho povinností oproti dobe, keď boli ešte v škôlke. „Teším sa
veľmi do školy,“ , „Ja sa teším na matematiku, a potom sa teším aj na výtvarnú,“ , „Ja
sa najviac teším na kamarátov,“ s radosťou

poznamenali prváčikovia. Nástup do školy
je veľkou udalosťou nielen pre deti, ale aj
pre samotných rodičov. Z ich detí sa tak
stávajú už veľkí školáci. „Prajem im, aby
výchovno-vyučovací proces bol pre nich
zaujímavý, aby sa v škole cítili dobre a aby
naša škola mala srdce, dušu a samozrejme
pohladenie, ktoré každý žiak potrebuje,“
uviedla riaditeľka ZŠ Petra Škrabáka Magdaléna Kubisová. Počas tohto roka čaká
všetkých žiakov spolu 188 vyučovacích dní.
Prvé prázdniny budú mať žiaci už tento mesiac, a to jesenné v termíne od 28. do 31.
októbra.
TV DK

ZRENOVOVALI ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ

—

V najväčšej školskej jedálni v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta na Základnej škole Janka
Matúšku sa v posledných rokoch udialo niekoľko havarijných situácií. Tie súviseli s poruchami elektrických rozvodov a kanalizačných
i vodovodných potrubí. Takisto hygiena pri
svojich opakovaných kontrolách konštatovala
zastaranosť celého technologického zariadenia. Aj kvôli tomu mesto vyčlenilo 70 000 eur
na rekonštrukciu tejto školskej jedálne. Tá
úspešne prebehla v letných mesiacoch. ,,Je tu
nový rozvod kanalizácie a vody, takisto obklady
a dlažba. Na prvý pohľad pôsobí jedáleň útulnejšie. Celková rekonštrukcia myslela na niektoré detaily, na ktoré pôvodná kuchyňa nemyslela, napríklad na umiestnenie zariadení,“
prezrádza Michal Švento, vedúci odboru školstva MsÚ. ,,Je dobré, že sa to urobilo, pretože
keď denne varíme okolo 550 obedov a odrazu
by toľko stravníkov ostalo bez stravy, tak to by
bol veľký problém,“ dodáva Mária Andrisová,
riaditeľka ZŠ J. Matúšku. Projekt rekonštrukcie školskej jedálne je plánovaný v dvoch
etapách. Prvou bolo práve odstránenie havarijného stavu. Druhá etapa počíta s doplnením

www.dolnykubin.sk

chýbajúcich a s výmenou nefunkčných technologických zariadení. ,,V budúcom roku
a v ďalších rokoch plánujeme takisto investovať
aj do technologických zariadení. Všetko má
svoju životnosť. Počet stravníkov je tu enormný,
preto budeme musieť tieto zariadenia postupne obmieňať,“ vysvetľuje Švento. Základná škola Janka Matúšku sa môže pochváliť aj
novým prístrojom na automatické zmäkčovanie vody. Ten dokáže zachytiť mechanické
častice, ktoré sa dostanú do vody a zároveň
ju odmineralizovať a upraviť jej tvrdosť. ,,Voda,
ktorá sa nám dostane do kuchyne, s ktorou
pracujeme, ktorú pijeme a používame na
varenie, už bude takto špeciálne upravená,“
chváli zariadenie Iveta Holková, vedúca
školskej jedálne. V letných mesiacoch sa
základná škola svojpomocne pustila aj do reno
vácie podlahy telocvične. Štvorica zamestnancov v zložení školník, údržbár, telocvikár
a zástupca riaditeľky ju kompletne zbrúsili, vymaľovali a nalakovali. Hlavný vstup do Základnej školy Janka Matúšku rovnako zdobí aj nové
oplotenie.
TV DK

šport

HOKEJISTI PORAZILI LEVICE 13:1

ÚSPECHY DOLNOKUBÍNSKYCH ATLÉTOV

—

—

Foto: MŠK Hviezda

domáci zápas. Pripravili sme sa naň dobre. Prvá tretina nám síce nevyšla podľa
predstáv, ale zvyšné už boli úplne o niečom
inom.“ Prvý domáci zápas zhodnotil aj Karol
Divok: „Po zbabranom prvom zápase sme si
povedali, že sa nám treba prebrať, tak sme
do toho dali všetko. Výsledok už hovorí sám
za seba.“ Hviezdou stretnutia s Levicami
sa stal Karol Divok, ktorý bol opäť aktívny.
Strelil prvý aj posledné dva góly stretnutia
a zároveň zvyšoval v oslabovke. Naši chlapci
odohrali ďalší zápas v sobotu 1. októbra, na
ktorý vycestovali do Piešťan. Tu šťastena na
ich strane veľmi nestála, zo stretnutia si po
predĺžení odniesli prehru 5:4.

Pre dolnokubínskych hokejových fanúšikov
bol po niekoľkomesačnej odmlke opäť veľký
deň. V sobotu 24. septembra prišli podporiť
chlapcov z MšK Hviezda, ktorých čakal prvý
domáci zápas v novej sezóne. Na ľade privítali tím z Levíc. Aj v tomto stretnutí potvrdili
svoje kvality a odniesli si zaslúžené víťazstvo
13:1. „Som rád, že sa nám podarilo vyhrať
a navyše tak vysoko, trošku sme si napravili
renomé po vysokej prehre v Bratislave. Som
naozaj rád, že si zahrali všetci hráči, ktorí
boli na súpiske. Všetci odviedli naozaj skvelý
výkon, za čo im veľmi ďakujem,“ uviedol
tréner MšK Hviezda Ivan Oško. Z víťazného
záverečného stavu sa tešili aj naši hráči.
Adam Zámečník poznamenal: „Bol to prvý

TV DK

VZPIERAČI ZAČALI DRUHÚ ČASŤ SEZÓNY

—

Dňa 24. 09. 2016 sa dolnokubínski vzpierači predstavili v dvoch súťažiach. Terézia Sasaráková
s reprezentáciou Slovenska na V4 Cupe v Prahe, kde naše družstvo obsadilo 4. miesto. Terézii
sa viac darilo v trhu, keď druhým pokusom vzoprela 67 kg, tretím sa pokúšala o 70 kg, čo však
dostatočne nevytiahla a činka jej v drepe spadla. V nadhode ostala na základe 83 kg, dvakrát
sa pokúšala o 87 kg, ale obidva pokusy nevyrazila do vystretých rúk, čo rozhodcovia ocenili neplatným pokusom. Naši mladší žiaci sa predstavili v treťom kole ligy mladších žiakov v Likavke.
Aj napriek absencii Romana Benku z dôvodu zlomenej ruky sa uviedli v dobrej forme, keď vo
východnej skupine obsadili 3. priečku. V celkovej 12 člennej tabuľke skončili na 6 mieste, čím
ukázali potenciál do novej sezóny, v ktorej sa už predstavia v kategórii starších žiakov. Naše
družstvo reprezentovali bratia Marián a Timotej Kázikovci a Frederika Stuchlá.
Tomáš Chovanec

Dolnokubínski atletickí veteráni nás reprezentovali na Moravskej veteraniáde. Opäť
potvrdili svoje kvality a domov priniesli
pekné ocenenia. Majster Európy v päťboji
Peter Sládek získal prvenstvo v behu a rovnako i v skoku do výšky a aj v hode oštepom.
Druhé miesto si vybojoval v hode diskom.
Katarína Marettová si víťazstvo odniesla
v hode diskom aj v hode oštepom a rovnako aj v hode kladivom. Víťazstvo si vybojoval
aj Jaroslav Lupák, a to vo vrhu guľou, v hode
diskom a v hode kladivom. Druhú priečku
obsadil v hode oštepom. Náš ďalší reprezentant Jozef Osadský zvíťazil v hode kladivom.
V sobotu 10. septembra sa zas areál Cirkevnej spojenej školy stal dejiskom Majstrovstiev SR veteránov v ťažkom päťboji a v hode
bremenom. Kubínčanom sa opäť darilo.
V ťažkom päťboji mužov zvíťazil Jaroslav
Lupák počtom 3224 bodov, Marek Lupák
obsadil štvrté (2789 b) a Jozef Osadský šieste miesto (2737 b). V kategórii žien zvíťazila
Katarína Marettová s počtom 3407 bodov.
V hode bremenom sa majstrom Slovenska stal Jozef Osadský výkonom 826 bodov,
Jaroslav Lupák obsadil so 730 bodmi štvrté

a Marek Lupák so 630 bodmi šieste miesto.
V kategórii žien sa vicemajsterkou Slovenska stala Katarína Marettová so 764 bodmi.
Významnými úspechmi sa pýšia aj naše
mladé atlétky, ktoré nás reprezentovali na
MS v atletike žiactva na dráhe. O prvenstvo bojovala Nikola Ganobčíková a Simona
Kereškényová, zverenkyne trénera Jaroslava
Lupáka. Nikola Ganobčíková získala titul majsterky SR v hode kladivom starších žiačok.
Darilo sa aj Simone Kereškényovej, ktorá sa
umiestnila na 4. mieste. V hode diskom nás
reprezentovala len Nikola, ktorá si vybojovala 4. priečku a ziskom titulu majsterky SR
v hode kladivom reprezentovala Slovenskú
republiku na medzinárodnom atletickom
päťstretnutí U 18 MeS, ktoré sa konalo 24.
septembra v Trnave za účasti pretekárov
z Česka, Maďarska, Slovinska, Chorvátska
a Slovenska. Nikola Ganobčíková obsadila
6. miesto a pre výber Slovenska získala
6 bodov z možných 11. Hneď v druhej sérii
si vylepšila osobné maximum na 44,46 m
a ďalšie 4 pokusy merali viac ako 43 m.
TV DK

3. KOLO SEVEROSLOVENSKEJ LIGY V PLÁVANÍ

—

Po dvojmesačnej letnej prestávke sa v sobotu 24. septembra 2016 v Dolnom Kubíne
tretím kolom Severoslovenskej ligy v plávaní
začala jesenná časť plaveckej sezóny. V dolnokubínskom Aquarelaxe si zmeralo sily
dvesto plavcov zo siedmich severoslovenských plaveckých klubov. Nechýbali ani
zástupcovia domáceho Mestského plaveckého klubu, ktorý tentokrát reprezentovalo 17 plavcov. Na štartové bloky sa postavili
70× a podarilo sa im vyplávať 31 osobných
rekordov a až 19 pódiových umiestnení:
7x zlato – Margaréta Moskaľová v disciplínach 200 m znak, 50 m prsia, 200 m prsia
a 200 m znak, Kristína Moskaľová v disciplíne
400 m voľný spôsob, Petra Sabová v disciplíne 50 m znak a Linda Urbanová v disciplíne 50 m prsia, 7x striebro – Laura Piecková v disciplínach 50 m voľný spôsob a 50 m
motýlik, Kristína Moskaľová v disciplínach 50 m
voľný spôsob a 200 m polohové preteky,
Ivana Ščerbíková v disciplíne 200 m prsia,
Aneta Sabová v disciplíne 50 m znak a Líza
Hazuchová v disciplíne 400 m voľný spôsob
a 5x bronz – Samuel Foltin v disciplínach 50 m
voľný spôsob a 50 m znak, Patrícia Štubendeková v disciplínach 200 m znak a 200 m polo-

hové preteky a Kristína Moskaľová v disciplíne
50 m motýlik. Najúspešnejšou plavkyňou
domáceho plaveckého klubu sa stala Mar-

Foto: Peter Sukenik

garéta Moskaľová, ktorá všetky svoje štarty
premenila nielen na „zlaté“ umiestnenia, ale
rovnako na štyri osobné rekordy.
Zuzana Katreniaková

POHOTOVOSŤ LEKÁRNÍ
Žilinský samosprávny kraj
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
Vás srdečne pozývajú na prezentáciu novej knihy

Jozef Banáš

KÓD 7 – KONIEC ZLA

Voľné pokračovanie bestsellerov Kód 9 a Kód 1

13. október 2016 | 16.00 hod.
spoločenská miestnosť knižnice
www.oravskakniznica.sk
www.facebook.com/oravskakniznica

—

Lekáreň AZITEA, Odbojárov 1959
Lekáreň VIA NATURA, A. Sládkoviča 14
Lekáreň ANNA, Nemocničná 1987/24
Lekáreň Dr. Max, OD Kaufland
Lekáreň ALFA, SNP 1203/10

7. 10. – 9. 10.
10. 10. – 16. 10.
17. 10. – 23. 10.
24. 10. – 30. 10.
31. 10. – 6. 11.

pracovné dni: od 15.30 do 21.00 hod.
sobota, nedeľa a sviatky: od 8.00 do 21.00 hod.

Oravská knižnica Antona Habovštiaka, Samuela Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín
LATITUDE: 49° 12' 31,967" N • LONGITUDE: 19° 17' 45,316" E | LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358

KALENDÁR PODUJATÍ

—

REŠTAURÁCIA RADNICA V DOLNOM KUBÍNE.
Prijmeme do TPP vyučeného kuchára/ku, pomocného kuchára/ku (nie umývanie riadu).
Nástup možný ihneď. Veľmi dobré platové podmienky.
Informácie na tel. čísle: 0911 878 188, 0907 878 188
Prípadne priamo v reštaurácii.
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Kubínska hudobná jeseň, Bratia Kapalovci
9. 10.
Spisovateľ Jozef Banáš, prezentácia knihy
13. 10.
Ilúzie, predstavenie SND
20. 10.
Kubínska hudobná jeseň, Mike Parker’s Trio Theory
23. 10.
Koncert Simony Martausovej
27. 10.
Kubínska hudobná jeseň, Matej Arendárik
27. 10.
Mladá slovenská poviedka, vyhlásenie výsledkov
27. 10.
Kubínska hudobná jeseň, Ondrej Juraši Quintet
3. 11.
Inšpirovaní domovom, výstava
7. 10 - 31. 10.
Obrazy a objekty, výstava
8. 9. - 6. 11.
Ľubovník bodkovaný, výstava
8. 9. - 6. 11.
Z môjho snáru, výstava
12. 9. – 16. 10.

www.dolnykubin.sk

16.00 h
19.00 h

Kostol na Brezovci
Or. knižnica A. Habovštiaka
MsKS

19.00 h

MsKS

13.00 h

Or. knižnica A. Habovštiaka
Or. kultúrne stredisko
Oravská galéria
Oravská galéria
Florinov dom

