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Pamätný reliéf venovaný významnému slovenskému prozaikovi a dramatikovi Martinovi Kukučínovi slávnostne
odhalili vo štvrtok 26. októbra na Základnej
škole Martina Kukučína v Dolnom Kubíne,
pri príležitosti jej 50. výročia.

číslo 10

mesačník
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S cieľom hľadať príležitosti vzájomnej spolupráce prišiel vo štvrtok
19. októbra do Dolného Kubína veľvyslanec
štátu Izrael v Slovenskej republike Zvi Aviner
Vapni. Diplomata s významnými medzinárodnými skúsenosťami čakal bohatý program.

ročník XXXIII

03

V poslednú októbrovú stredu sa
v dolnokubínskom Aquarelaxe slávnostne otvoril a odovzdal do užívania novovybudovaný saunový svet. Po ôsmych rokoch
od otvorenia aquaparku si konečne prídu na
svoje aj milovníci wellnessu.

ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA JE UŽ OTVORENÁ

—

Foto: redakcia

Základná škola Janka Matúšku sa vo štvrtok
5. októbra stala jediným sídlom Športovej
akadémie Mateja Tótha na Orave. Slovenský reprezentant a olympijský medailista
v chôdzi Matej Tóth ju v Dolnom Kubíne
otvoril ako svoju celkovo 37. akadémiu na
Slovensku.
„Hlavným zmyslom akadémie je prilákať

deti k športu a spopularizovať ho. Keď
ich pritiahneme, ponúkneme im kvalitné
športovanie, aby to naozaj bolo v niečom
výnimočné,“ vysvetlil Matej Tóth. Ten škole
udelil certifikát na základe úspechu v súťaži Zapoj sa, behaj a vyhraj. V nej Dolnokubínčania počas behu prostredníctvom
mobilnej aplikácie nahrávali body a napokon Základnej škole Janka Matúšku akawww.dolnykubin.sk

démiu vybehali. Deti ju budú mať na jeden
rok úplne zadarmo. „Pre našu školu je to
obrovský úspech. Ďakujem všetkým ľuďom, Dolnokubínčanom, rodičom, deťom,
učiteľom, blízkym, známym i priateľom
za každý bod, za každý centimeter, meter i kilometer,“ teší sa riaditeľka ZŠ Janka
pokračovanie na 2. strane »
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školstvo
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Matúšku Mária Andrisová. „Klobúk dolu
pred tým, že tie kilometre nabehali. Cieľom bolo nielen víťazstvo, ale aj samotná
cesta bola odmenou. Vyhrali už len tým,
že sa museli hýbať a športovať. Sú to pre
mňa dve odmeny, čo viac si môžem priať,“
chváli Dolnokubínčanov Matej Tóth.
Športová
akadémia
Mateja
Tótha ponúkne žiakom predškolského
a mladšieho školského veku celoročnú
športovú aktivitu a samostatný tréningový program. Ten budú viesť certifikovaní
tréneri, metodici, psychológovia a fyzioterapeuti. Tréningový program je zostavený
tak, že dáva šancu každému dieťaťu stať
sa špičkovým športovcom. „Športová
akadémia bude prebiehať týždenne dve

hodiny, kedy by sme sa mali stretávať
s 20 deťmi, ktorým to uhradí získaný
grant,“ vysvetlil tréner zo ZŠ Janka Matúšku Peter Kiša. Podľa jeho slov bude
tréning zameraný všestranne. „U detí budeme rozvíjať všetky pohybové schopnosti. Pri práci spolupracujeme s celým realizačným tímom Mateja Tótha,“ ozrejmil.
„Do projektu sme vybrali najmladších žiakov, prvákov a druhákov. Deti sú v zlatom
veku motoriky a môžu sa najviac naučiť.
V tomto veku potrebujú získať vzory, ktoré by ich motivovali k pravidelnému športovaniu,“ dodala Mária Andrisová.
Tím okolo Mateja Tótha do metodiky začlenil nielen tradičné športovanie,
ale aj fyzioterapeutické a psychologické

cvičenia. „Vyškolili sme vyše sto trénerov
po celom Slovensku, ktorí budú odovzdávať svoje skúsenosti deťom. Je skvelé, keď
vidím, že chcú športovať a majú o šport
záujem. Myslím, že to nie je tak, ako všetci
tvrdia, že deti sú lenivé. Len ich musíme
k športu trošku prilákať a ponúknuť im
kvalitné podmienky,“ vysvetlil Matej Tóth.
Základná škola Janka Matúšku aj
na základe tohto projektu podala žiadosť
na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR o poskytnutie mimoriadnej
dotácie, z ktorej by chcela obnoviť podlahu a osvetlenie v telocvični. Mestské zastupiteľstvo v Dolnom Kubíne už schválilo
aj potrebnú spoluúčasť.
redakcia
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Foto: redakcia
www.infostudio.sk
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ZŠ MARTINA KUKUČÍNA OSLÁVILA 50. VÝROČIE

—

Pamätný reliéf venovaný významnému slovenskému prozaikovi a dramatikovi Martinovi Kukučínovi slávnostne odhalili vo štvrtok 26. októbra na Základnej škole Martina
Kukučína v Dolnom Kubíne. Súčasťou slávnosti k 50. výročiu otvorenia bolo aj sprístupnenie arboréta v areáli školy pre žiakov a širokú verejnosť.
Nové arborétum, ktoré škola slávnostne
otvorila, je učebňou vo vonkajších priestoroch, kde sa nachádza viac ako 100 rôznych drevín. Plánom je v budúcnosti ho
ešte viac zmodernizovať a vybudovať
v ňom oddychovú zónu pre verejnosť. „Aj
v našej škole si uvedomujeme, že príroda
má pre ľudí veľký význam. S našimi žiakmi
sme teda spoznávali detailnejšie našu záhradu a jednotlivé stromy. Pre každý druh
sme vyrobili tabuľky s charakteristikou danej dreviny,“ uviedol Jaroslav Krška, pedagóg ZŠ M. Kukučína. „Bez mojich kolegov
by sme neurobili nič. Celá naša činnosť nie
je záležitosť jedného alebo troch ľudí, je
to úsilie celého kolektívu,“ zhodnotila riaditeľka Katarína Števonková. Ako dodala,
v ďalších rokoch chcú školu modernizovať, v najbližších dvoch rokoch vybudujú
odborné učebne.
Po otvorení arboréta pokračovali
oslavy výročia v divadelnej sále MsKS, kde
sa na doskách predviedli žiaci v slávnostnom programe. Vo foyeri bola pri tejto
príležitosti nainštalovaná aj výstava zaznamenajúca rôzne aktivity školy. Akadémia
sa však niesla aj v znamení poďakovania.
Na rad prišlo ocenenie pedagógov, ktorí
tu počas svojho pôsobenia zanechali kus
práce a aj naďalej svojim žiakom odovzdávajú základy do života. Ocenenie si prevzalo 23 pracovníkov, pre ktorých sa ZŠ
Martina Kukučína stala neodmysliteľnou
súčasťou života.
Škola svoje brány prvýkrát otvorila 1. septembra 1967, vtedy ešte pod
názvom Základná deväťročná škola na
Bysterci. Počtom žiakov bola najväčšia
v okrese. Až v roku 1978 sa jej pomenovanie zmenilo na Základnú deväťročnú školu Martina Kukučína. Za 50 rokov fungovania sa v škole mnoho zmenilo. Je väčšia,
modernejšia, pribudli v nej dve telocvične,
odborné učebne, počítače a interaktívne
tabule. Pred siedmimi rokmi prešla celkovou rekonštrukciou, pri ktorej pribudlo aj
ihrisko. „Za moje štrnásťročné pôsobenie
boli v škole vynikajúce, ale aj ťažké chvíle,
no všetko sme zvládli s pomocou pedagógov, rodičov a žiakov. Myslím si, že sa nám
darí a stále sa rozvíjame. Napĺňame tým
naše motto: Škola úspešného života. Do
ďalších rokov si želám, aby naša škola na-

Foto: redakcia
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predovala, aby sme vychovávali úspešné
deti a aby naši zamestnanci a deti chodili do školy šťastní a spokojní,” zhodnotila
riaditeľka.
ZŠ Martina Kukučína navštevuje
v súčasnosti 650 žiakov v 32 triedach. Na
prvom stupni je 15 a na druhom stupni
17 tried. Žiaci prispievajú k šíreniu dobrého mena školy. Ich mená sú zvučné doma
i v zahraničí, a to nielen v rámci vedomostí, ale i v športovej sfére. „Máme žiakov,
ktorí sú úspešní v rôznych vedomostných
olympiádach a hrdí sme samozrejme aj
na žiakov, ktorí sa venujú futbalu, hokeju,
atletike či volejbalu. Na tejto škole sme
toho prežili už naozaj veľa. Máme tu veľmi dobrý kolektív a navzájom si neustále
pomáhame,“ uviedla Katarína Kováčová,
pedagogička ZŠ M. Kukučína. Základná
škola je známa vďaka svojim športovým
www.dolnykubin.sk

triedam, ktoré otvorili pred štyridsiatimi
piatimi rokmi. „Dnes sa deti v našej škole venujú štyrom druhom športov. Som
veľmi rada, že sa nám za posledných päť
rokov podarilo pritiahnuť dievčatá na volejbal, čo bol v minulosti skôr chlapčenský
šport,“ priblížila Števonková.
Počas 50-ročného fungovania
viedlo školu sedem riaditeľov, pôsobilo
v nej dovedna 261 pedagogických a 100
prevádzkových zamestnancov. Absolvovali ju desaťtisíce šikovných a talentovaných
žiakov. Medzi jej absolventov patrí mnoho úspešných športovcov ako slovenská
biatlonistka Martina Halinárová - Jašicová,
majster Československa v trojskoku Ján
Čado či hokejový útočník Martin Réway. Aj
dnes v jej športových triedach vyrastá veľa
nádejných talentov.
redakcia
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október - mesiac úcty k starším

ZLATÉ RUKY ORAVSKÝCH SENIOROV

—

Seniori majú šikovné ruky. Potvrdila to i akcia, ktorá niesla výstižný názov Zlaté ruky
oravských seniorov. Už po tretíkrát sa na
jednom mieste zišli dôchodcovia, ktorí sa
navzájom i pred verejnosťou popýšili výtvormi, ktoré sami vyrobili.
„Takáto akcia prebieha v Jednote dôchodcov v rámci celého Slovenska, prečo by sme teda aj my na Orave neurobili
prehliadku diel našich seniorov. Môžeme
tu vidieť vskutku úžasné veci,“ vysvetlil
Vladimír Chovanec, predseda okresnej
organizácie JDS. Dolnokubínčania mohli
obdivovať precízne výšivky, torty, ručne
vyrábané mydlá či háčkované odevy. Diela z celej Oravy sú hotovým umením.
„Vo svojom voľnom čase sa venujem ručným prácam, ktoré sú mojou záľubou. Vyrábam venčeky, adventné vence, svietni-

ky, pestujem levanduľu, z ktorej vyrábam
voňavé tyčinky. Venujem sa aj háčkovaniu, robím čelenky a čiapky pre vnúčatá,“
povedala Mária Kyselová z Oravskej Poruby. Nejeden Kubínčan sa pristavil aj pri
kyticiach kvetov, ktoré boli vyrobené zo
saténovej stuhy. Aj keď nevoňajú, určite
urobia rovnakú radosť, ako tie zo živých
kvetov. Majú navyše jednu zásadnú výhodu. Nikdy nezvädnú. A práve výrobe
takýchto kytíc sa venuje Dolnokubínčanka Viera Zacharová. Zákazníci využili jej
kytice na svadby či rôzne rodinné oslavy.
Svojou precíznou rezbárskou prácou sa
prišiel popýšiť i Jozef Ťapák. Jeho zbierke
vystavených predmetov dominovalo zaujímavé dielo, ktorým bola reťaz vyrobená
z jedného kusa dreva. Tá najdlhšia má
neuveriteľných 5 metrov. Rezbárske ruky
Jozefa Ťapáka vyrobili črpáky, ružence,

košíky či kolovrátky ale aj kuchynské náradie. Autor je však hrdý aj na svoj ďalší
výtvor, ktorý na akciu nedoniesol. Jedná
sa o betlehem, ktorý bol počas sviatkov
vystavený v kostole v Dlhej nad Oravou.
Svojimi výtvormi sa prišla pochváliť aj Viktória Žúborová zo Zázrivej.
Kubínčanom ukázala, čo je typické práve
pre Zázrivú, obec kde žije. Priniesla syrové výrobky či predmety z dreva, ktoré vyrába jej manžel. Ostatným seniorom odkázala: „Pozdravujem seniorov a prajem
im veľa zdravia, šťastia, pokoja a hlavne
lásky, aby sme sa mali všetci navzájom
radi.“ Obdivovať výtvory seniorov z celej
Oravy bude možné opäť o rok v rámci
ďalšieho ročníka Zlatých rúk oravských
seniorov.
redakcia

ENERGICKÁ EVA MÁZIKOVÁ BAVILA SENIOROV

—

Mesto Dolný Kubín pravidelne organizuje
v rámci Mesiaca úcty k starším rôzne atraktívne podujatia. Pri tejto príležitosti k nám
tradične prichádzajú aj známi hostia. Tentokrát tunajších seniorov zabávala temperamentná Eva Máziková.
„Cítila som sa veľmi dobre. Každý dá najavo spokojnosť inak. Jeden si zaspieva,
druhý zatlieska. Pre mňa to bol opäť zážitok. Bolo vidno, že sa ľudia tešili. Ďakujem,
bolo to nesmierne pekné a emotívne,“ povedala Eva Máziková. „Perfektne spievala,
skvele sme sa zabávali. Bola vynikajúca,
som rád, že som ju videl spievať naživo
a prišla k nám do Dolného Kubína. Mne
sa jej koncert páčil. Urobila prierez celej
svojej hudobnej kariéry i života,“ uviedli
nadšení Kubínčania.
Pódium však nepatrilo len Eve

Foto: Danka Števonková

Mázikovej. Na spestrenie hudobno-zábavnej talkshow si pozvala aj hostí, a to
Pavla Latáka a Lenku i Evku Bacmaňákové. „Je to iný štýl a ľudové piesne Slováci

milujú, preto som si pozvala práve týchto
hostí. Ako sa povie, treba z každého rožku trošku,“ dodala. Energiou sršiaca Eva
Máziková priniesla do Dolného Kubína
optimizmus a dobrú náladu, ktoré vždy
rozdáva aj svojmu okoliu. „Je to tým, že sa
stále teším, ako sa zabavím, zaspievam,
zatancujem si. Keď skočí iskra, to je tá
správna energia, ktorú dostávam,“ vysvetlila speváčka.
Kroky dolnokubínskych seniorov po skončení koncertu smerovali do
estrádnej sály MsKS, kde sa v dobrej nálade a príjemnej spoločnosti svojich priateľov bavili až do večerných hodín. Ani tento
rok nechýbal program, ktorý bol už tradične v réžii samotných seniorov. Do tanca
im hrala ich obľúbená, už priam domovská skupina Fresh band.
redakcia

KOMISÁRKA PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM V MESTE

—

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská navštívila v stredu
18. októbra Dolný Kubín. Dôvodom jej šiestej
pracovnej návštevy po Slovensku bolo oboznámiť verejnosť na Orave s tým, ako Úrad
komisára pre osoby so zdravotným postihnutím funguje.
„Veľmi rada šírim myšlienku pomoci ľuďom. Úrad považujem za službu pre ľudí

s hendikepom. Zdravotne postihnutý človek by nemal byť vyčleňovaný zo spoločnosti a jeho životné podmienky by mali
byť rovnaké ako u človeka bez postihnutia. Sú to napríklad právo voliť, právo na
vzdelanie, osobnú mobilitu či ochranu
súkromia,“ vysvetlila Zuzana Stavrovská.
Okrem mestského úradu navštívila komisárka Špeciálnu základnú školu pre žiakov
s telesným postihnutím a Zariadenie pre
www.infostudio.sk

seniorov a domov sociálnych služieb.
Počas pracovnej cesty sa taktiež
stretla s občanmi, ktorí za ňou prichádzali s rôznymi otázkami. Podľa Stavrovskej
najviac podnetov prichádza vo vzťahu ku
kompenzáciám, ktoré môžu ľudia získať
na úradoch práce. Úrad komisárky dostal
vlani 466 podaní, z ktorých vybavil 212
a z nich v 49 prípadoch skonštatoval porušenie Dohovoru o právach osôb so zdra-

vzácne návštevy
votným postihnutím. Občania môžu komisárke posielať svoje podnety cez formulár
na internetovej stránke, cez email alebo
poštou, keďže na telefonický podnet nemôže reagovať. „Obrátiť sa na mňa môže
každý, kto vidí, že orgán verejnej správy
svojimi rozhodnutiami zasahuje do práv
osoby so zdravotným postihnutím. Nemusí to byť len samotný postihnutý, môžu to
byť aj jeho príbuzní či priatelia,“ podotkla
komisárka.
Ambíciou Zuzany Stavrovskej je
zozbieranie čo najväčšieho počtu podnetov, nadväzovanie spolupráce s mestami
a s ostatnými subjektmi v nich. Aj preto
sa snaží jedenkrát do mesiaca navštíviť
jedno mesto na Slovensku. „Prioritne sa
usilujem vyberať si okresné mestá, keďže
v krajských často sídlia organizácie, ktoré
takýmto ľuďom pomáhajú. Považujem za
veľmi dôležité cestovanie po Slovensku,
nemyslím si, že moja práca sa dá vykonávať len z Bratislavy. Za minulý rok som
precestovala viac ako 30-tisíc kilometrov,“
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uzavrela komisárka.
Do pôsobnosti komisárky patrí
obhajoba práv ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré im vyplývajú z dohovoru
OSN. „Pokiaľ je to možné a ľudia pracujú
s internetom, odporúčam, aby sa pozreli
na stránku Úradu komisára pre zdravotne
postihnutých. Je to transparentný portál

o tom, aké podnety riešime, obsahuje
právne stanoviská, rôzne analýzy či správu
o činnosti,“ ukončila Stavrovská. Viac informácií sa záujemcovia dozvedia na internetovej stránke: www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk.
Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

VEĽVYSLANEC ŠTÁTU IZRAEL NAVŠTÍVIL DOLNÝ KUBÍN

—

S cieľom hľadať príležitosti vzájomnej spolupráce prišiel vo štvrtok 19. októbra do Dolného Kubína veľvyslanec štátu Izrael v Slovenskej
republike Zvi Aviner Vapni. Významného diplomata s bohatými medzinárodnými skúsenosťami prijalo vedenie mesta v úvode jeho
pracovnej návštevy na radnici.
„Ako veľvyslanec Izraela často cestujem do
rozličných častí Slovenska. Hľadám príležitosti spolupráce medzi špecifickými regiónmi, mestami a štátom Izrael. Okrem toho
sa chcem naučiť niečo o židovskej histórii
v týchto miestach,“ povedal Zvi Aviner
Vapni. Kroky izraelského veľvyslanca preto
následne smerovali do Oravskej knižnice
Antona Habovštiaka, kde otvoril vedecký
seminár s názvom Židia na dolnej Orave
a v Kubíne. „Jedným z dôvodov, prečo som
dnes prišiel, je aj veľmi zaujímavý seminár
pre učiteľov z tohto regiónu o histórii židovskej komunity v Dolnom Kubíne a na Orave. Verím, že je dôležité učiť sa o minulosti,
aby sme ju mohli vysvetliť ďalšej generácii
a zabrániť jej prijímať nenávisť a rasistickú
ideológiu, ktorá sa v poslednej dobe znovu objavuje v rôznych častiach Slovenska,“
dodal Vapni.
Vedecký seminár bol určený pre
tunajších učiteľov dejepisu, občianskej náuky, vlastivedy a záujemcov o danú problematiku z radov pedagógov. S odbornou
prednáškou na tému Holokaust na Slovensku vystúpil profesor Eduard Nižňanský.
„V súčasnosti sa ukazuje, že holokaust nebol len otázkou Židov. Musíme sa zamyslieť

aj nad tým, ako to zmenilo slovenskú spoločnosť. Sociálne okolie holokaustu je pojem, ktorý vysvetľuje, do akej miery tragické
udalosti v židovskej komunite ovplyvnili aj
nás. Akým spôsobom mysleli Slováci a čo
si myslel štát? Ak v roku 1942 boli deportovaní len Židia, tak od roku 1944 po Slovenskom národnom povstaní v masových
hroboch ležia vedľa seba tak Židia, ako aj
Slováci, Rómovia, partizáni, vojaci a civilisti,
ktorí im pomáhali,“ vysvetlil historik a vysokoškolský profesor Eduard Nižňanský.
So svojou prednáškou vystúpila
aj doktorandka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Barbora Jakobyová.
Tá svoj príspevok zamerala na dejiny židovskej komunity v Dolnom Kubíne. Spolu
s profesorom Nižnanským pripravujú publikáciu na túto tému, ktorá bude po vydaní distribuovaná do škôl na Orave. „Moja
prednáška bola zameraná na konkrétne
následky politiky v tomto období na lokálnej úrovni v meste Dolný Kubín. Výskum,
na ktorom som sa podieľala, mal prispieť
k poznaniu jednotlivých príbehov tunajších
židovských obyvateľov. Naša monografia
bude prvou ucelenou publikáciou o židovskej komunite v meste. Pracujeme na nej
už viac ako rok. Výskum prebiehal v archíve
v Dolnom Kubíne, v Bytči a samozrejme aj
v Slovenskom národnom archíve,“ objasnila
Barbora Jakobyová.
Ďalšou zastávkou izraelského veľvyslanca bola židovská synagóga. Pamätná
tabuľa umiestnená na jej priečelí pripomína, že v roku 1942 bolo z Dolného Kubína
www.dolnykubin.sk

deportovaných 93 židovských rodín. V roku
1990 ju slávnostne odkryl vtedajší prezident Václav Havel. „Je dôležité zachovávať
židovskú históriu a pamätať na ňu, pretože
bola neoddeliteľnou súčasťou Slovenska
celé stáročia. Taktiež by sme mali pamätať na okolnosti, počas ktorých boli Židia,
vyhnaní a vyvraždení. Mali by sme bojovať,
ako len môžeme proti každej antisemitskej
nenávistnej ideológii a zabezpečiť, aby sa
to už nikdy neopakovalo,“ podotkol veľvyslanec, ktorý svoj program na Orave zavŕšil
prehliadkou Oravského hradu a návštevou
Oravskej vodárenskej spoločnosti.
redakcia
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NOVÝ SAUNOVÝ SVET V AQUARELAXE

—

V poslednú októbrovú stredu sa v dolnokubínskom Aquarelaxe slávnostne otvoril
a odovzdal do užívania novovybudovaný
saunový svet. Práce na jeho dostavbe trvali
necelé štyri mesiace. Po ôsmych rokoch od
otvorenia aquaparku si konečne prídu na
svoje aj milovníci wellnessu. Tí budú môcť
vyskúšať nové služby už pred Vianocami.
„Mesto Dolný Kubín víta snahu AquaRelaxu stále zvyšovať ponuku služieb a komfort zákazníkov. Otvorením saunového
sveta sa zvýši ponuka poskytovaných služieb pre Kubínčanov, širokú verejnosť
a podporí sa tiež návštevnosť nášho
mesta obyvateľmi okolitých miest a obcí,“
povedal primátor mesta Roman Matejov.
„V novom saunovom svete sú momentálne k dispozícii štyri sauny. Z toho sú dve
parné - bylinková a soľná. Potom je tu
infrasauna a fínska sauna,“ vysvetlil Stanislav Vilček, konateľ spoločnosti AQUA
KUBÍN, s.r.o..
V saunovom svete nájdete aj vírivku, ochladzovací bazén, vyhrievacie lavice a ochladzovacie i masážne sprchy. Nechýbajú
ani relaxačné zóny, nové šatne a moderné toalety. „V priestore recepcie je
vybudovaný malý bufet, kde personál ponúkne návštevníkom kávu a nápoje. Služ-

by budú ponúkané v dvoch variantoch.
V pôvodnej recepcii si zákazník bude
môcť zaplatiť vstup do vodného sveta
a saunového sveta. Ak má záujem iba
o saunový svet, vstup si zakúpi v novovybudovanej recepcii so samostatným
vchodom,“ uviedol Vilček. Podľa jeho slov
by v priebehu mesiaca november malo
prebehnúť odovzdávanie hotovej stavby,
potom skúšobná prevádzka a spustenie
saunového sveta do ostrej prevádzky.
Ceny jednotlivých vstupov a balíkov sú už
prepočítané. Schváliť ich ešte musí dozorná rada spoločnosti. Následne budú zverejnené na webovej stránke Aquarelaxu.
Z finančných dôvodov sa dostavba saunového sveta rozdelila na tri
etapy. „Z technických príčin sa prvá etapa rozšírila aj o časť druhej etapy. Náklady na výstavbu predstavovali takmer
450 000 eur. Vybudovalo sa prostredie,
ktoré bude slúžiť už pre všetky tri etapy,“
dodal Vilček. V rámci nich by do saunového sveta mala v budúcnosti pribudnúť
aj snežná miestnosť, veľká fínska sauna
a veľký oddychový relaxačný bazén. Vedenie tiež pripravuje projekt prechodu
medzi saunovým a vonkajším svetom.

Foto: redakcia

Foto: redakcia

Foto: redakcia
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BUDUJÚ VSTUP DO TELOCVIČNE NA SÍDLISKU BREZOVEC

—

Mesto Dolný Kubín sa za účelom zvýšenia
bezpečnosti a pohodlia užívateľov budovy
rozhodlo na telocvični na sídlisku Brezovec
dobudovať bezbariérový vstup spolu s jeho
rozšírením. V rozpočte mesta je na tieto práce vyčlenených približne 41-tisíc eur.
„Dôvodom prác bola zmena vlastníckych
vzťahov v bývalom areáli budovy školy

a z toho vyplývajúca potreba prístavby
a vytvorenie nového vstupu do budovy telocvične s jej prepojením na vonkajšie športoviská,“ vysvetlil Pavol Starek, vedúci odboru výstavby a životného prostredia MsÚ.
Prístavba je rozdelená na tri stavebné objekty, kde sa bude pristavovať k telocvični
obvodová stena v rozmeroch 15 x 3 metrov
s hlavným vstupom do budovy telocvične,

Foto: redakcia
www.infostudio.sk

ktorá zároveň bude plniť funkciu šatne na
prezutie.
Stavba tiež pozostáva z výkopových prác, betónovania základov, murovania obvodovej steny, izolovania spodku
stavby, hydroizolácie, tepelnej izolácie
v podstrešnom priestore, vnútornej elektroinštalácie a sadrokartónovej konštrukcie.
Strecha dostane pultový sklon s krytinou
z falcovaného plechu. Okná a vstupné exteriérové dvere budú plastové s izolačným
trojsklom. Súčasťou prístavby je aj prístupový chodník k parkovisku mesta a vonkajšie osvetlenie. Podľa slov vedenia mesta
termín začatia výstavby závisel od schválenia finančných prostriedkov pre túto investičnú akciu mestským zastupiteľstvom a od
prípravných prác, ako sú vypracovanie projektovej dokumentácie, územné a stavebné
konanie, verejné obstarávanie a príprava
zhotoviteľa na samotnú realizáciu stavby.
Vzhľadom na zákonné lehoty nebolo možné stavebné práce realizovať skôr.

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín
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ZUŠ P. M. BOHÚŇA PRECHÁDZA REKONŠTRUKCIOU

—

Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa v Dolnom Kubíne prechádza v týchto
mesiacoch rekonštrukciou. Počas nej sa opraví strecha i strešná konštrukcia a zateplí sa
väčšia časť obvodového plášťa. Na celej budove sa vymenia okná a vonkajšie dvere, ktoré
budú rešpektovať historický charakter budovy.

Keďže ide o jednu z najväčších investícií mesta v tomto roku, samospráva na ňu v rozpočte mesta vyčlenila približne 154 000
eur. „Škola sídli v jednej z najstarších budov v našom meste a jej stav si vyžaduje
opravu. Mesto sa preto rozhodlo investovať finančné prostriedky na revitalizáciu
budovy, fasády, okien a strechy,“ povedal
primátor mesta Roman Matejov a doplnil:
„V minulosti sme sa snažili získať peniaze
z Európskych fondov, no neúspešne. Rozhodli sme sa teda, aj vzhľadom k pokročilému veku budovy, pristúpiť k rekonštrukcii
z vlastných zdrojov.“
Budova školy prejde stavebno-technickými úpravami pozostávajúcimi zo zateplenia väčšej časti obvodového
plášťa, výmeny okenných, dverných výplní

Foto: redakcia

a strešnej krytiny. Opraví sa fasádna omietka na čelnej strane, vymení sa strešná krytina vrátane opravy poškodených detailov
krovu, vymenia sa aj zvodové, odkvapové
rúry a klampiarske detaily. Spolu s výmenou strešnej krytiny dôjde k montáži novej
bleskozvodovej sústavy. Súčasťou opráv
bude aj odvodnenie budovy a sanácia nadzákladového muriva. Škola dostane nový
náter, ktorým sa skrášli a obnoví jej vonkajší vzhľad. „Dôvodom týchto prác je predo-

všetkým zníženie energetickej náročnosti
budovy, odstránenie príčin vlhnutia muriva
a výmena strešnej krytiny tak, aby bola zachovaná vzácna kolónia netopiera obývajúca podstrešný priestor. Mesto tieto práce
konzultuje s ochranármi,“ vysvetlil Pavol
Starek, vedúci odboru výstavby a životného
prostredia MsÚ. Predpokladaný termín dokončenia prác je do konca decembra 2017.
Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

REKONŠTRUKCIA BÝVALEJ NOCĽAHÁRNE KOTVA

—

Z bývalej nocľahárne Kotva vznikne začiatkom
budúceho roka dočasné ubytovanie pre rodiny s deťmi s najslabším sociálnym statusom.

Foto: redakcia

Ubytovňa bude pozostávať z nájomných
miestností a spoločných sociálnych zariadení, kuchyne a práčovne. Kapacita je určená
pre 8 až 9 menších rodín. „Jedná sa o zariadenie najnižšieho štandardu, aby tu rodiny
nemali v úmysle zostať, ale splácať svoje
dlhy a postaviť sa opäť na vlastné nohy.
V ubytovni bude fungovať režimový systém

a nízkoprahové sociálne služby pre poskytnutie poradenstva a pomoci,“ uviedla Jana
Mazalánová, vedúca odboru sociálnych vecí
a rodiny MsÚ. V budove aktuálne prebieha
rekonštrukcia spoločných priestorov, sociálnych zariadení a práčovne. Obnovuje sa
aj systém vykurovania. Kotolňu na pevné
palivo nahradí kúrenie plynom. Z mestského rozpočtu je na rekonštrukciu vyčlenených približne 82 000 eur.
redakcia

OBNOVA CIEST NA GACEĽ A SRŇACIE

—

V októbri realizovala Správa ciest Žilinského
samosprávneho kraja (ŽSK) obnovy povrchu
viacerých úsekov ciest II. a III. triedy v okresoch
Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín.
Ich súčasťou bola aj rekonštrukcia cesty
Dolný Kubín – Gaceľ a Dolný Kubín – Srňacie. Dôvodom bol najmä ich zlý stavebnotechnický stav. Vodičov trápili výtlky i rozpad povrchu vozoviek. „Aj keď uvedené
úseky patria z hľadiska intenzity dopravy
medzi menej vyťažené, sú to cesty do re-

kreačných oblastí, a preto sme k nim chceli
vylepšiť cestné spojenie pre Dolnokubínčanov aj návštevníkov okresného mesta.
Finančné možnosti nám dovolili obnoviť
povrch len na niektorých úsekoch, o ďalšom pokračovaní sa ešte bude rokovať aj
za účasti mesta Dolný Kubín a ŽSK,“ uviedol
Jozef Oršuliak, riaditeľ Správy ciest ŽSK Závod Orava Dolný Kubín.
Na ceste Dolný Kubín – Gaceľ obnovila správa ciest povrch v celkovej dĺžke
1 kilometer za 61 750 eur. Na ceste Dolný
www.dolnykubin.sk

Kubín – Srňacie obnovila povrch v celkovej
dĺžke 1,2 kilometra za 73 200 eur. „Okrem
obnovy a zosilnenia povrchu vozovky boli
súčasne na obdivoch úsekoch vyčistené
odvodňovacie zariadenia a krajnice,“ dodal Jozef Oršuliak. Správa ciest ŽSK v roku
2017 opravila aj zosuvy cesty v Záskalí za
138 000 eur a pre nákladné vozidlá i kamióny na Štefánikovej ulici zvýšila podjazdnú
výšku na železničnom moste.
redakcia

8

kultúra

POPREDNÝ VÝŠKOVÝ HOROLEZEC PETER HÁMOR NA VIDME

—

Po roku nadišiel deň, na ktorý milovníci hôr
s napätím čakali. V Dolnom Kubíne sa opäť
konala obľúbená medzinárodná prehliadka
horských a adrenalínových filmov Vidmo. Už
po dvanástykrát sa na jednom mieste zišli
tí, pre ktorých sa hory stali neodmysliteľnou
súčasťou života. Prostredníctvom filmového
plátna si vychutnali čaro prírody a dostali sa
do rôznych kútov sveta.
„Myslím, že záujem o naše podujatie je
znamením toho, že ľudia hľadajú ticho,
unikajú z civilizačného ruchu a snažia sa
regenerovať. Zvyšujúca sa návštevnosť
(celkovo 1909 osôb) je pre nás povzbudením, preto chceme v organizovaní tejto akcie pokračovať aj naďalej,“ povedal Patrik
Bartoška, programový riaditeľ Vidma. Tohtoročný 12. ročník priniesol návštevníkom
konskú dávku adrenalínu prostredníctvom 37 filmov z 11 krajín sveta v celkovej
dĺžke 925 minút. Nechýbali ani sprievodné
podujatia, ako premietania pre tunajšie
školy či výstavy horských a cestopisných
fotografií vo foyeri MsKS od fotografov
Mariky Krížovej, Róberta Buša a Františka
Rišiana. „Je veľmi dobré, že sa ľudia zaujímajú o hory, ja som tu už tretíkrát a vždy si

tie filmy rád pozriem. Chodievam tu pravidelne a je to dobrá akcia. Dúfam, že bude
pokračovať,“ chválili si návštevníci.
Vidmo však nie je len o premietaní filmov. Cestovateľské zážitky si účastníci
môžu užiť nielen prostredníctvom plátna,
ale i pri besedách atraktívnych osobností.
Tento raz do Dolného Kubína zavítal Peter
Hámor, najznámejší slovenský horolezec,
ktorý tohtoročným výstupom na Dhaulágirí dosiahol vrcholy všetkých 14 osemtisícoviek. Stal sa tak prvým Slovákom, ktorý
po Korune Zeme získal aj Korunu Himalájí.
„Výstup bol super, ja som bol spokojný,
lebo sme tam boli sami Slováci, po všetkých tých medzinárodných expedíciách.
Zažili sme tam veľa pekných okamihov.
Toto je môj život, ja si už ani neviem predstaviť iný spôsob života,“ uviedol Peter Hámor. To, že zdolal všetkých 14 osemtisícoviek, neznamená, že si dá od hôr pauzu.
Už onedlho budú jeho kroky smerovať
tam, kde ho to najviac láka. „Na jar ideme
opäť do Himalájí. Ešte síce nie je rozhodnuté, ktorý vrch si teraz vyberieme,“ dodal
horolezec. „Peter Hámor je veľmi milý človek, povedal by som, že najpozitívnejšia
osoba, ktorú som na Vidme videl. Je to

úžasné, že človek investuje toľko energie
do takého krásneho športu, ako je horolezectvo,“ ocenili Petra Hámora i návštevníci
Vidma 2017.
redakcia

Foto: Jozef Jurík

Foto: Jozef Jurík

PETER LIPA VYSTÚPIL V RÁMCI KUBÍNSKEJ HUDOBNEJ JESENE

—

Kubínčania si v utorok 17. októbra vychutnali koncert v podaní najvýznamnejšej osobnosti slovenskej jazzovej scény. Do
nášho mesta zavítal Peter Lipa, ktorý svojim priaznivcom priniesol večer plný pohody
a tej správnej jazzovej atmosféry.

Foto: Art Air Center

Foto: Art Air Center

„Na koncert prišlo dosť veľa ľudí, takže bol
dobrý zvuk, čo je pre nás veľmi dôležité.
Začali spolupracovať, čo je veľký úspech,
a tak cítili to, čo my na pódiu. Keď nastane
interakcia medzi poslucháčmi a kapelou,
je to skvelé. Tu to bezpochyby fungovalo,“
pochvaľuje si Peter Lipa. Popredného slovenského jazzmana sprevádzalo AMC trio,
ktoré bolo zárukou dokonalého hudobného zážitku a majstrovského umenia. „Pred
šiestimi rokmi ma vyzvali k spolupráci, na
základe ktorej sme robili vianočné koncerty a odvtedy spolu hrávame každý rok.
Teraz sme už pokročili, nakoľko máme
spoločné piesne, a to je už vyšší level spolupráce,“ teší sa spevák.
Z koncertu Petra Lipu sa radovali
Dolnokubínčania, ktorým ulahodil práve
svojím štýlom hudby a spevu. „Peter Lipa
je fantastický spevák, vynikajúci jazzman
svetového mena. Mali sme obrovské
šťastie, že sme ho videli i počuli. Pri takomto spevákovi si človek uvedomí, že jedna
vec je spievať klasickú pieseň a druhá pieseň jazzovú. Je to ozajstné majstrovstvo.
Sme nadšení. Bol to neskutočný zážitok
a špičková kvalita,“ dodali milovníci jazzu.
Dokonalé spojenie hudobníkov
www.infostudio.sk

si návštevníci koncertu vychutnali vďaka
Kubínskej hudobnej jeseni, ktorá má v kultúrnom kalendári stále miesto. V rámci
nej sa v Dolnom Kubíne predstavujú zvuční hostia. „V našom meste fungoval pred
rokmi Klub priateľov vážnej hudby. Na základe toho sme začali organizovať viaceré
koncerty, kým to nedostalo podobu festivalu. Dnes ide o renomovaný festival, ktorý má svoje meno aj v zahraničí. Umelci
spoza hraníc sa nám ozývajú sami,“ uviedol Leonard Vajdulák, organizátor Kubínskej hudobnej jesene.
Práve prebiehajúci 14. ročník
medzinárodného hudobného festivalu
priniesol a ešte prinesie mnoho koncertov
na rôznych miestach, napríklad v MsKS,
v Oravskej galérii či v ZUŠ P. M. Bohúňa.
„V rámci tohto ročníka máme pripravených 20 koncertov, z toho 5 je jazzových
a počas 15 koncertov si ľudia môžu vychutnať klasickú hudbu,“ doplnil Leonard
Vajdulák. Informácie a podrobný rozpis
koncertov Kubínskej hudobnej jesene nájdete na internetovej stránke www.khj.sk.

redakcia
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MLADÍ AUTORI A ICH PRÍBEHY

—

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja realizovalo v tomto
roku už štrnásty ročník celoštátnej literárnej
súťaže mladých autorov pod názvom Mladá
slovenská poviedka 2017.
Do súťaže sa zapojilo celkom šesťdesiatsedem mladých autorov v troch vekových
kategóriách, pričom najviac prác, tak ako
v uplynulých ročníkoch, zaslali stredoškoláci. Literárne texty si našli svojho adresáta a súťaž i pevné miesto medzi inými
obdobnými aktivitami v rámci Slovenska.
Poslaním súťaže je verejne prezentovať
a tvorivo konfrontovať tvorbu mladých literárnych talentov, k čomu slúži aj vydanie
zborníka ocenených prác. Organizátorov
teší i skutočnosť, že mnohí mladí autori sa
prostredníctvom svojich textov do súťaže
pravidelne vracajú, a tak literárne rastú.
Porotu, v zložení predsedníčka
prof. Eva Kollárová, prof. Etela Farkašová
a prof. Eva Maliti Fraňová, zaujali príbehy
napísané jednoducho a úprimne, ako aj

individuálny spôsob vyjadrenia myšlienok
a názorov. Potešilo i to, s akou vážnosťou

sa postavy v príbehoch zamýšľajú nad dôležitými otázkami, ako sú napríklad láska,
priateľstvo, úcta k starším, porozumenie
v rodine i mimo nej.
Víťazstvo v najmladšej kategórii žiakov 6. - 9. ročníkov základných škôl
a primy až kvarty osemročných gymnázií
získala za poviedku Zimný kvet Tamara
Kenderová z Ružomberka. V kategórii
stredoškolákov a študentov kvinty až oktávy osemročných gymnázií si prvenstvo
odniesla Hana Pastoreková z Hurbanova
s poviedkou Eugénia. Z dospelých autorov do 30 rokov porota ocenila Tomáša
Kičinu z Bratislavy s poviedkou Si tam?
Vyhodnotenie celoštátnej súťaže spojené s vyhlásením výsledkov, prezentáciou zborníka a stretnutím autorov
s členmi poroty sa uskutoční 7. novembra
2017 o 13.00 v Oravskej knižnici Antona
Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Podujatie
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Mária Janotíkova, Oravské kultúrne stredisko

NOVINKY V CIRKEVNEJ SPOJENEJ ŠKOLE

—

Cirkevná spojená škola sa pýši unikátnou interaktívnou výstavou, ktorá našla na určitý
čas svoje miesto práve v našom meste. Hneď
pri samotnom vstupe do školy sa môžu žiaci i verejnosť dozvedieť mnohé zaujímavosti
o Andrejovi Ľudovítovi Radlinskom.
„Túto výstavu pripravil Spolok sv. Vojtecha,
jedná sa o putovnú expozíciu. Dostane sa
do všetkých škôl, ktoré o ňu prejavili záujem na webovej stránke spolku. Keďže
naša škola nesie názov po Andrejovi Radlinskom, máme tú česť ju vystavovať ako
prvá škola na Slovensku,“ povedal Ľudovít
Mačor, riaditeľ Cirkevnej spojenej školy. Interaktívna výstava je určená primárne žiakom druhého stupňa základných škôl. Je
zložená z ôsmich panelov. Pedagógovia ju
môžu využiť v rámci rôznych vyučovacích
predmetov, ako je napríklad náboženstvo,
dejepis, slovenský jazyk či občianska náuka.
Nadobudnúť nové vedomosti je
možné pomocou priamych aktivít s panelmi alebo aj prostredníctvom počítačovej
hry. „Ukazuje život nášho rodáka, ktorý
v našom meste žil a bol preň veľkým prínosom. Žiaci sa dozvedia rôzne zaujímavosti
o tejto osobnosti,“ pripomenul Ľudovít Mačor. „Je to isté spestrenie, žiaci, ale aj rodičia, ktorí prídu do školy odprevadiť svo-

je deti, si môžu rozšíriť poznanie o tomto
oravskom velikánovi.“ Z ich slov sa dá vytušiť, že vnímajú výstavu pozitívne. „Ja som
napríklad vôbec nevedel, že bol prírodovedec. Som rád, že som sa dozvedel kadečo
nové takýmto interaktívnym spôsobom,“
zneli rekcie žiakov Cirkevnej spojenej školy.
Putovná expozícia o Andrejovi
Ľudovítovi Radlinskom však nie je jedinou
zaujímavosťou, ktorú v škole nájdete. Pedagógovia, ale i samotní žiaci sú nesmierne
hrdí i na vlastnú solárnu elektráreň. „Tento
solárny systém pribudol v našej škole vďaka projektu Erasmus+. Rozmýšľali sme, čo
by sme spravili, aby nám po tomto projekte v škole niečo ostalo. Vymysleli sme teda
solárny systém, ktorý by do nášho školského elektrického systému vháňal trochu
elektriny. Žiaci môžu sledovať cez online
aplikáciu v mobilnom telefóne alebo cez
počítač, koľko elektriny vyrobíme, prípadne
koľko oxidu uhličitého ušetríme,“ uviedol
Ľudovít Mačor. Solárny systém pozostáva
celkovo zo šiestich panelov. Podrobné informácie o tejto významnej novinke, ako
aj o celom projekte, v rámci ktorého škola
pripravila mnoho zaujímavých aktivít, nájdete na internetovej stránke www.erasmus.radlinskeho.sk.
redakcia
www.dolnykubin.sk

Foto: Cirkevná spojená škola

Foto: Cirkevná spojená škola
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životné prostredie

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA JE ZÁROVEŇ I OCHRANOU ČLOVEKA

—

Keď sa ľudstvo prvýkrát začalo zaoberať
ekológiou, hlavnou myšlienkou bola ochrana prírody pred činnosťou človeka. Dnes je
situácia ešte vážnejšia. Ochrana životného
prostredia je už aj ochrana človeka a jeho
zdravia pred činnosťou človeka. (Ing. László
Sólymos, minister životného prostredia SR
v roku 2017).

v znamení zápachu z komínov“. V januári
2017 reagovala na výzvu MŽP SR podnetom (zákonom prikázať ekologickú likvidáciu spáliteľného odpadu u jeho pôvodcov /
neposkytovať ho verejnosti často zdarma,
či len za odvoz / prehodnotiť možnosti fyzickej kontroly v domácnostiach u porušovateľov zákona o odpadoch a ovzduší).

Prichádzajú studené dni a s nimi sa rozbieha aj vykurovacia sezóna. Rozšíreným
neduhom, a to nielen v našom regióne, je
nelegálne spaľovanie odpadov v domácich
kotloch. Spaľuje sa farbami natreté a chemicky ošetrené drevo, drevotrieska, plasty
a iný horľavý materiál, čo podľa zákona
o ovzduší nie je palivo. Šetrnosť je prirodzená ľudská vlastnosť, ale je neprípustné,
ak chce niekto ušetriť na vykurovaní za
cenu bezohľadného ohrozovania zdravia
svojho i svojich spoluobčanov, znečisťovaním ovzdušia jedovatými škodlivinami
a za cenu obťažovania okolia nepríjemným dusivým zápachom. Týmto konaním
sa porušuje zákon o odpadoch a ovzduší
a podľa Ústavy SR sa aj narušuje právo občanov na priaznivé životné prostredie.
Rada seniorov (RS) už dlhšiu
dobu vyvíja v záujme zlepšovania čistoty
ovzdušia v regióne aktivity, ktoré sú v plnom súlade s rozbiehajúcimi sa zámermi
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). Vlani už iniciovala spolu s mestom Dolný Kubín v rámci
osvety obyvateľov publikovanie vyhlásenia
v novinách Kubín (č.11/2016) „Šetríme
vždy na tom správnom mieste? - Zima

Oprávnenosť týchto návrhov
potvrdilo aj MŽP SR na bratislavskom
medzinárodnom seminári v apríli 2017
s názvom Ako zlepšiť kvalitu ovzdušia na
Slovensku, kde v rámci STRATÉGIE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY SR DO 2030 sa
okrem viacerých opatrení pre lokálne kúreniská zvažuje, ako eliminovať spaľovanie
odpadu v domácnostiach a zavádzať možné kontroly i inšpekcie v domácnostiach.
Na základe výskumov bolo deklarované,
že hlavným zdrojom závažných znečisťujúcich látok v ovzduší, spôsobených ľudskou
činnosťou, sú v zime na väčšine Slovenska
lokálne kúreniská na pevné palivo, a to
nehovoriac o tom, ak sa v domácich, zväč-

ša technicky zastaraných, kotloch spaľuje
aj rôzny škodlivý odpad. V tejto súvislosti
RS ocenila ponuku neziskovej organizácie
Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy
CEPTA presadzovať tieto podnety z Dolného Kubína v pracovnej skupine pri tvorbe
environmentálnej stratégie SR.
Pádnym dôkazom toho, že nejde o zástupný, ale vážny celospoločenský problém, je aj fakt, že v októbri 2017
boli poslancami NR SR prerokovávané
dva piliere ochrany zdravia obyvateľov
a životného prostredia na Slovensku. Išlo
o novelu zákona o odpadoch a novelu
zákona o ochrane ovzdušia. Ako každý
zákon, tak aj spomínané zákony obsahujú
za ich porušovanie sankcie, a to v nezanedbateľných sumách. Zámerom RS však
prioritne nie je „hon“ na porušovateľov
týchto ekologických zákonov, čo narúšajú
dobré susedské vzťahy. Snahou je predovšetkým ďalšou propagáciou poučiť
o škodlivosti daného konania s výzvou,
aby boli tieto aktivity ukončené.
V právnom štáte však nemožno
tolerovať porušovanie zákonov. V prípadoch, že sa osveta nestretne s porozumením a porušovanie sa bude aj napriek
upozorneniam opakovať, nebude sa dať
vyhnúť ani finančne citeľným sankciám.
V neposlednom rade však treba zdôrazniť,
že východiskom nie je skládkovanie a spaľovanie odpadov s negatívnymi dopadmi
na životné prostredie, ale ich triedenie
a recyklovanie.
Andrej Švehla, člen Rady seniorov

VYPESTOVALI 101 CM DLHÚ ČÍNSKU UHORKU

—

Víťazom tradičnej výstavy ovocia a zeleniny z tohtoročnej úrody členov Denného
centra Klubu dôchodcov sa stala Mária
Meleková, ktorej sa podarilo vypestovať
101 cm čínsku uhorku, tekvicu a liečivé bylinky. Tento rok sa do súťaže zapojilo spolu
15 vystavovateľov. Na druhom mieste skončila Eleonóra Surinčiková, ktorej sa urodil
ukážkový ružičkový kel a rôzna iná zelenina. Tretie miesto obsadila Emília Majdišová
s vlašskými orechmi a jablkami. Na štvrtom
mieste sa umiestnila Anna Tabačíková,
ktorá zožala úspech s krásnym druhom
celoročnej maliny i so svojou zeleninou
a bylinami. O víťazovi súťaže rozhodovala
šesťčlenná porota. Výstavu otvorili koncom
septembra počas členskej schôdze v Dennom centre klubu dôchodcov.

Foto: redakcia

redakcia
www.infostudio.sk
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HISTORICKÝ ÚSPECH DORASTENCOV VZPIERAČSKÉHO KLUBU

—

Dolnokubínskym dorastencom sa v tejto
sezóne podaril husársky kúsok. Z priebežne
piateho miesta dlhodobej súťaže dokázali
vystúpiť na bronzový stupienok a zaknihovali tak pre klub WLC Elkop historicky prvú
medailu z mládežníckeho vzpieračského
fóra.
O všetkom sa rozhodlo v záverečnom ligovom kole, ktoré sa konalo 21. októbra
2017 v Krásne nad Kysucou. Dolnokubínčania naň nastupovali s mankom
24 bodov na dovtedy tretí tím Ružomberka. Napriek citeľnej absencii Rasťa
Záhradníka, ktorý zostal doma kvôli viróze, podalo kvarteto vzpieračov výkony na
hranici osobného maxima. V konečnom
súčte preskočili dolnokubínski vzpierači
Ružomberčanov presne o 24 bodov.

Foto: Elkop WLC DK

Výkony našich: Ján Trebichavský
– 319 bodov (trh 128 kg, nadhod 142 kg),
Dominik Chovanec – 284 bodov (trh 110
kg, nadhod 130 kg), Jozef Gašpar – 204
bodov (trh 80 kg, nadhod 96 kg), Marián

Bobček – 195 bodov (trh 68 kg, nadhod
75 kg). Víťazom ligy sa stal domáci oddiel,
druhé miesto obsadili mladí vzpierači
z Bobrova.
Jozef Kaščák

EVA MIKULÁŠOVÁ BRALA LEN PRVÉ A DRUHÉ MIESTA

—

V sobotu 7. októbra sa mladý Triatlon team
Dolný Kubín znova predstavil na Veľkej cene
Púchova v plávaní.

Foto: Triatlon team Dolný Kubín

Tohtoročný už 14. ročník bol pre Dolnokubínčanov znova veľmi úspešný, aj keď sa
pretekárska sezóna len rozbieha. Všetci
účastníci absolvovali počas dvoch dlhých
poldní dokopy takmer 1500 štartov. Naši
mladí pretekári si zo svojich 56 štartov
vyplávali až 11 pódiových umiestnení –
3 zlaté, 3 strieborné a 5 bronzových medailí. Najúspešnejšou sa stala Eva Miku-

lášová, ktorá získala všetky prvé a druhé
miesta. O ďalšie pódiá sa postarali Nina
Hodoňová, Karolína Salcerová a Michaela
Porvazníková.
Preteku sa zúčastnilo celkom
290 plavcov z 25 klubov Slovenska, Česka
a Nemecka, medzi ktorými nechýbali ani
viacerí slovenskí reprezentanti ako Barbora Mišendová, Laura Benková, Nikoleta
Trníková či Sabína Kupčová.

Triatlon team Dolný Kubín

DAR PRE CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRAMEŇ

—

Unikátne športové podujatie King of the
North v réžii dolnokubínskych street workoutistov prinieslo okrem skvelých výkonov
a adrenalínovej atmosféry aj finančný
výťažok, ktorý putuje do rúk tých, ktorí to
najviac potrebujú.
„Keď sme od mesta dostali do užívania
street workout park, už vtedy sme uvažovali, že ak budeme robiť nejakú akciu, mala
by mať zmysel nielen pre nás, ale aj pre
niekoho iného. Preto sme sa rozhodli poňať každé podujatie v charitatívnom duchu.
Výťažok vždy venujeme hendikepovaným
ľuďom,“ povedal Juraj Fačko, organizátor
street workoutových akcií v Dolnom Kubíne. Takýto úžitok priniesla aj zatiaľ posledná
akcia King of the North. Kroky Juraja Fačka

viedli do tunajšieho Centra sociálnych služieb Prameň na Matúškovej ulici, aby jeho
klientom do vlastných rúk odovzdal dary,
ktoré im spríjemnia čas strávený v centre.
„Za 400 eur sme nakúpili televízor, po ktorom deti túžili a tiež fitlopty,“ dodal Juraj
Fačko. „Tento dar vnímame veľmi pozitívne.
Je to naozaj vzácne, že v tejto dobe si ľudia spomenú aj na našich klientov.“ uviedol
Jozef Kazárik, riaditeľ Centra sociálnych služieb Prameň. „Sme nesmierne šťastní a ďakujeme za tieto dary. Naši klienti sú rovnako nadšení, využijú ich na trávenie voľného
času,“ pripomenula Zuzana Mesárošová,
pracovníčka centra. Stretnutie organizátora street workoutových akcií so samotnými klientmi centra potvrdilo, že podujatia
charitatívneho typu majú význam. Tunajší
www.dolnykubin.sk

športovci chcú preto naďalej s takýmito aktivitami pokračovať.
redakcia

Foto: Juraj Fačko
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Kalendár podujatí

Pohotovosť lekární

Kultúra
Filip Straka, koncert KHJ
5.11.
Lepší čepiec než vrkoč, výstava
6.11.
Mladá slovenská poviedka
7.11.
Róbert Ragan j.r. Project, KHJ
7.11.
Inšpirácie 2017
8.11.
Zlatá baňa, divadelné predstavenie
9.11.
Sima Martausová, koncert
13.11.
Daniel Buranovský, koncert KHJ
14.11.
Katarínske trhy
20.11.
Koncert pre mesto, ZUŠ I. Ballu
22.11.
Podzemné bohatstvo Oravy, výstava
do 3.12.
Andy Warhol v Oravskej galérii, výstava do 19.11.
Fotografie Antona Diváckého, výstava do 19.11.
Z náručia poznania, výstava detí MŠ
do 21.11.

Lekáreň Schneider, OD Tesco
3. 11. – 1. 12.

Šport
Benefičné angličáky, charitatívna akcia

17.00 h Or. kultúrne stredisko
13.00 h Or. kniž. A. Habovštiaka
17.00 h
19.00 h
19.00 h

MsKS
MsKS
MsKS

Lekáreň Dr. Max, OD Kauﬂand
3. 11. – 1. 12.

MsKS
MsKS
Florinov dom
Oravská galéria
Oravská galéria
Or. kultúrne stredisko

3.11. 18.00 h

ZŠ Janka Matúšku

OZNAM PRE RODIČOV DETÍ
NAVŠTEVUJÚCICH ZŠ J. MATÚŠKU

—

Mesto Dolný Kubín oznamuje obyvateľom mesta a rodičom
školopovinných detí, ktoré navštevujú Základnú školu Janka
Matúšku, že od 24.10.2017 do konca decembra 2017 budú
čiastočne uzavreté prístupové komunikácie k tejto ZŠ z dôvodu
realizácie investičnej akcie zameranej na bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky v tejto časti mesta. Súčasťou stavebných prác
bude vybudovanie chodníkov pre peších, aby nedochádzalo ku
kolíznym situáciám chodcov s motorovou dopravou. Súčasťou
stavby bude aj osvetlenie existujúcich a nových priechodov pre
chodcov, ako aj novovybudovaných chodníkov.
Týmto prosíme rodičov, ktorí privážajú svoje deti do školy, aby
od nasledujúceho dňa najneskôr od 2.11.2017 využili na zastavenie parkovisko pri Daňovom úrade. Vedenie školy dočasne
umožní vstup do školy bočným vchodom od Daňového úradu
pre uvedených žiakov a žiakov z Bysterca.
Uvedomujeme si, že z dôvodu realizácie navrhovanej akcie bude
komfort dopravy žiakov narušený, avšak zároveň Vás prosíme
o pochopenie a trpezlivosť, pretože veríme, že zrealizovaním
navrhovaných bezpečnostných opatrení sa výrazne zvýši bezpečnosť ako už aj spomínaný komfort dopravy žiakov do školy.
V záujme bezpečnosti prosíme všetkých návštevníkov školy
a hlavne žiakov, aby dodržiavali a rešpektovali dopravné značenie
a nezdržiavali sa pred školou dlhšie, ako je nevyhnutne nutné.
mesto Dolný Kubín a ZŠ Janka Matúšku
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