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Vo štvrtok 8. marca zomrel vo veku
87 rokov autor dolnokubínskych
binárnych hodín Pavol Novák. Skromný, ale
svetovo uznávaný inžinier, konštruktér a vynálezca umiestnil prvé binárne hodiny na
svete ešte v roku 2002 na Námestie slobody.

číslo 4

mesačník
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Rok 2018 je v divadelnom dianí na
Orave mimoriadne plodný. Svedčí
o tom i počet zúčastnených súborov na 16. ročníku Oravských divadelných dní. Festival,
ktorý v sebe zahŕňal celkovo tri súťažné prehliadky, usporiadali 15. a 16. marca.

ročník XXXIV
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Účastník tohtoročných XII. zimných
paralympijských hier v kórejskom
Pjongčangu, Marek Kubačka, navštívil v stredu 28. marca radnicu, aby si prezval ďakovný list za úspešnú reprezentáciu mesta Dolný Kubín a Slovenska v zahraničí.

OTVORILI NOVÉ ZARIADENIE PRE DOLNOKUBÍNČANOV V NÚDZI

—

Foto: redakcia

Dolnokubínska samospráva začiatkom
apríla spustila do prevádzky Zariadenie
dočasného bývania (ZDB) pre rodiny s deťmi, ktorého cieľom je poskytnúť ubytovanie
pre rodiny s deťmi a fyzické osoby s trvalým
pobytom v Dolnom Kubíne, ktoré sa ocitli
v nepriaznivej sociálnej situácii a sú ohrozené stratou bývania.

Mesto preto minulý rok začalo s prestavbou budovy na Ulici Milana Rastislava
Štefánika, ktorá už v minulosti slúžila na
sociálne účely. Za necelých 12 mesiacov
sa vybudovala kotolňa s prívodmi a kuchynka. Zrekonštruovali sa tiež všetky
miestnosti vrátane sociálnych zariadení.
Investícia do rekonštrukcie vyšla radnicu
približne 90 000 eur. „Mestu Dolný Kubín
www.dolnykubin.sk

v koncepcii starostlivosti o občanov chýbalo v sociálnom systéme práve takéto
zariadenie, pretože nastávajú situácie,
keď rodiny s deťmi, ktoré sa ocitnú v ťažkej životnej situácii, je potrebné niekde
ubytovať, a práve toto zariadenie nám to
umožní. Verím, že takéto osoby tu nájdu
pokračovanie na 2. strane »
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dočasné bývanie,“ povedal Roman Matejov, primátor mesta.
O pridelenie obytnej nájomnej
miestnosti v ZDB môžu požiadať osoby, u ktorých súd rozhodol o vyprataní
z nájomného bytu mesta, ktoré je viazané
na poskytnutie náhradného ubytovania,
rodičia s nezaopatreným dieťaťom, resp.
deťmi do 25. roku, u ktorých súd rozhodol o vyprataní z nájomného bytu mesta
bez poskytnutia bytovej náhrady, obete
domáceho násilia, obchodovania s ľuďmi
alebo obete nepriaznivej situácie, vyžadujúcej okamžité riešenie.
O ubytovanie môžu žiadať aj
osoby do 30 rokov, u ktorých zanikla
ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť
a v čase umiestnenia do náhradnej osobnej starostlivosti mali trvalý pobyt na území mesta, prípadne vyrastali viac ako päť
rokov v náhradnej osobnej starostlivosti
na území mesta.
Podľa slov Evy Palugovej z odboru sociálnych vecí a rodiny MsÚ musí
byť žiadosť o pridelenie nájomnej obytnej
miestnosti doručená v písomnej podobe
na Mestský úrad Dolný Kubín a jej súčasťou má byť doklad o výške príjmu žiadateľa a všetkých osôb, ktoré so žiadateľom
budú žiť v spoločnej domácnosti za predchádzajúci rok k 31. decembru a doklad
o výške aktuálneho príjmu. „Taktiež sa
pri posudzovaní žiadosti skúmajú majetkové pomery, záväzky voči mestu a voči
správcovi bytového fondu vo vlastníctve
mesta po lehote splatnosti. Pri rodinách
s maloletými deťmi aj skutočnosť, či si plnia povinnú školskú dochádzku,“ vysvetlila. V prípade, že plynie plnenie rozhodnutia súdu o vyprataní z nájomného bytu
mesta, viazané na poskytnutia náhradného ubytovania, žiadateľ nemusí dokladovať výšku príjmu.
Ľudia v núdzi môžu požiadať
o ubytovanie v tomto zariadení na dobu
pol roka a následne sa prehodnocuje ich
sociálna situácia a podmienky, za ktorých
boli prijatí. Zohľadňuje sa aj to, ako riešili

rekonštrukcie
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splátky dlhu. O pridelení obytnej miestnosti rozhoduje komisia, ktorú ustanovil
primátor mesta Dolný Kubín. Komisia žiadosti neskôr predloží na schválenie primátorovi mesta.
V zariadení sa momentálne nachádza deväť izieb na troch podlažiach
s ubytovacou kapacitou dvadsaťdva stálych lôžok a desať príležitostných lôžok.
Ubytovaní budú mať k dispozícii spoločnú jedáleň a kuchyňu, v ktorej má každá
obytná miestnosť vytvorený samostatný
priestor na potraviny a kuchynský riad.
Hygienické zariadenia sú vybudované
osobitne pre mužov a ženy. V priestoroch
suterénu je situovaná plynová kotolňa,
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práčovňa a sušiareň. „Okrem toho sa
v zariadení nachádzajú dva priestory pre
sociálnych pracovníkov nízkoprahovej
sociálnej služby pre deti a rodinu. Jedna
miestnosť slúži pre prevádzkové potreby
a na vykonávanie sociálneho poradenstva
pre rodiny s deťmi ako aj fyzické osoby,
ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a druhá miestnosť je určená na aktivity zabezpečujúce pomoc pri príprave na
školské vyučovanie a záujmovú činnosť
pre deti a mládež,“ doplnila Katarína Trubanová z oddelenia pre rodinu a krízovú
intervenciu MsÚ.
Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

TRETIA REKONŠTRUKCIA FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA

—

Na letnom štadióne v Dolnom Kubíne sa
v súčasnosti opäť rekonštruuje. Mesto už
tretí rok po sebe vyčlenilo na nutné opravy
60 000 eur.
V prvej fáze sa predĺžilo futbalové ihrisko,
kúpili nové prenosné bránky a zrekonštruovala sa strecha. Nechýbala ani obnova sociálnych zariadení v žiackej šatni. Druhých
60 000 eur putovalo na kompletné zateplenie celej budovy, vymenili sa plastové okná

a zrekonštruovali dve žiacke šatne. „Počas
tretej fázy sa kompletne zrekonštruuje
šatňa A mužstva, rehabilitačná miestnosť,
chodby a miestnosti rozhodcov. Všetko
sa prispôsobuje tak, aby futbalový štadión
vyhovoval požiadavkám na infraštruktúru
štadiónov podľa predpisov Slovenského
futbalového zväzu,“ vysvetlil Štefan Belvončík, správca športových zariadení MsÚ.
S prácami za začalo začiatkom marca
a ukončené by mali byť do konca apríla.
www.infostudio.sk

Futbalisti si preto nové šatne užijú už v jarnej časti sezóny.
Mesto požiadalo o 50-tisícovú
dotáciu na letný štadión aj Slovenský futbalový zväz. Dolnému Kubínu bol napokon
odsúhlasený finančný príspevok vo výške
11 500 eur. Tie budú smerovať na dofinancovanie prestavby letného štadióna.

redakcia
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ZOMREL AUTOR BINÁRNYCH HODÍN PAVOL NOVÁK

—

Vo štvrtok 8. marca zomrel vo veku 87 rokov autor dolnokubínskych binárnych
hodín Pavol Novák. Skromný, ale svetovo
uznávaný inžinier, konštruktér a vynálezca
umiestnil prvé binárne hodiny na svete ešte
v roku 2002 na Námestie slobody.
„Keď som raz večer kráčal po tomto námestí, zaujali ma svetelné gule, ktoré sa
používajú na osvetlenie mesta. Skrsla vo
mne myšlienka, že keby boli tieto gule
usporiadané v určitom poradí, mohli by
okrem svietenia poskytovať aj nejakú informáciu,“ vysvetľoval Pavol Novák svoj
nápad pri slávnostnom spustení binárnych hodín v roku 2002.

Foto: redakcia

Pavol Novák sa venoval energetike celý svoj život. Po štúdiách strojného
inžinierstva v Bratislave a metalurgie i zlievarenstva v Brne pracoval vo výskumnom
ústave zváračskom. Neskôr sa presunul
do zahraničia, kde vystavoval na svetových
výstavách Expo a vyvíjal rôzne automatické zariadenia. Z politických a náboženských dôvodov emigroval do Ameriky, kde
pôsobil na univerzite Columbia v New Yorku, Berkeley pri San Franciscu a Stanforde
v Palo Alto. Tu sa venoval nukleárnej technológii a časticovým urýchľovačom. Neskôr asistoval aj pri výstavbe rakúskej jadrovej elektrárne. V americkom štáte Ohio
zas vyvíjal zariadenia pre sklársky a elektrárenský priemysel. Tu získal aj osobný
medzinárodný patent na čistenie veľkých
elektrárenských kotlov za prevádzky. Následne založil niekoľko vlastných firiem.
Až ťažká choroba prerušila jeho
pracovné aktivity. Pavol Novák sa v seniorskom veku vrátil do Dolného Kubína. Ako
sám v pamätiach napísal, vrátil sa späť do
vlasti, kde dni, teraz už darované Božou
milosťou, využíval na vytvorenie konceptov v širokej škále technológií so zámerom zanechať ich novej generácii. „Rád
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by som niečo urobil, zaviedol, aby mali ľudia zamestnanie. Je to možné. Budem sa
snažiť, aby menšie projekty, ktoré sa dajú
ľahko vyrobiť, osvojili si aj miestne firmy,“
objasňoval svoj zápal pre inováciu tvorca
binárnych hodín v roku 2010.
Pavol Novák bol okrem svojej
vášne k technológiám a vynálezom aj
milovníkom cestovania a turistiky. Bol
držiteľom preukazov športového letca,
profesionálneho lyžiarskeho inštruktora
a lodného kapitána. Majákom, ktorý ho
bude v Dolnom Kubíne navždy pripomínať, sú jeho unikátne binárne hodiny.
redakcia

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN NA RADNICI

—

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien si
v stredu 7. marca 2018 na dolnokubínskej
radnici za svoju dlhoročnú prácu v oblasti
kultúry, športu, spoločenského života a za
rozvoj mesta prevzala dvadsiatka žien ďakovný list z rúk primátora mesta Dolný
Kubín.
„Vysoko si cením, aký kus práce vytvárajú tieto ženy pre našu spoločnosť. S akou
zodpovednosťou, húževnatosťou a trpezlivosťou pristupujú k organizovaniu pracovného i spoločenského života,“ zdôraznil primátor mesta Roman Matejov.
Medzi ocenenými ženami bola
dlhoročná pracovníčka Oravskej knižnice
Antona Habovštiaka, pracovníčka Mestského kultúrneho strediska v Dolnom
Kubíne, mestské i štátne policajtky, pracovníčky mestského úradu, bývala zdravotná sestra v dolnokubínskej nemocnici, učiteľka a riaditeľka materskej školy
a viaceré dôchodkyne, ktoré celý život
obetovali dolnooravskej komunite. „Ocenili sme taktiež aktívnu hráčku bedmintonu, dlhoročnú pracovníčku Oravského kultúrneho strediska, ale aj vedúcu
prevádzkovo-technického oddelenia na
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Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne,“ doplnil Michal Švento, vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ.
Samospráva každý rok pri tejto
príležitosti oceňuje na základe nominácií
rôznych organizácií a občanov pracovité
a úspešné ženy, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom usilujú vytvárať lepšie podmienky
pre spoločnosť v Dolnom Kubíne. Medzi
dvadsiatku žien, ktoré si prevzali ďakovný
www.dolnykubin.sk

list, patrí Mária Bachledová, Marta Zacharová, Iveta Lupák, Alica Hlaváčiková, Oľga
Krútelová, Oľga Chromcová, Stela Mihálová, Eva Batunová, Anna Pániková, Margita
Stuchlá, Viera Mudroňová, Dagmar Hradcová, Antónia Brašeňová, Andrea Barienčíková, Mária Janotíková, Helena Ruttkayová, Dana Fülöpová, Katarína Zápotočná,
Silvia Svetlíková a Zuzana Kovalčíková.
redakcia
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ORAVSKÁ GALÉRIA USPELA V ŠIESTICH PROJEKTOCH

—

V roku 2017 Oravská galéria (OG) v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja pripravila
sedem projektov, s ktorými sa uchádzala
o dotáciu z Fondu na podporu umenia. Podporených bolo šesť z nich a galéria na ich realizáciu získala finančné prostriedky v celkovej
výške 31 966 eur. Fond na podporu umenia
bol hlavným partnerom všetkých projektov,
dofinancované boli z prostriedkov Žilinského samosprávneho kraja sumou 1 846 eur
a z vlastných zdrojov.
Prvým podporeným projektom bola výstava „Známy i neznámy Andy Warhol – človek odnikadiaľ“ pripravená v spolupráci
s Múzeom moderného umenia Andyho
Warhola v Medzilaborciach, Prešovským
samosprávnym krajom a Spoločnosťou
Andyho Warhola v Medzilaborciach. Výstava, ktorej koncepcia spočívala vo vizualizácii myšlienky a témy o pôvode Andyho
Warhola (1928 – 1987), kľúčovej postavy
amerického pop-artu a jedného z najvplyvnejších umelcov 20. storočia, ponúkla návštevníkom výnimočnú príležitosť zoznámiť
sa s jeho tvorbou prostredníctvom výtvarných diel, fotografií, filmových dokumentov
a artefaktov, vzťahujúcich sa k jeho životu
a rodine. Tento výstavný titul sa stretol
s mimoriadnym ohlasom širokej verejnosti

a zaznamenal rekordnú návštevnosť. Videlo ho 5 370 návštevníkov.
Cieľom ďalších troch projektov
bolo doplnenie zbierky výtvarného umenia 20. – 21. storočia. Galéria nadobudla
plastiku „Zničené mesto“ autorky Erny
Masarovičovej (1926 – 2008), priekopníčky a poprednej reprezentantky komornej
a monumentálnej kovovej plastiky a autorského šperku 2. polovice 20. storočia
na Slovensku. Galérii sa tak podarilo získať
jedno z jej nosných diel z obdobia 60. rokov, vytvorených technikou zvárania ocele.
Zbierkový fond Oravskej galérie bol tiež
doplnený o deväť obrazov Mareka Ormandíka (1968) z cyklu „Svätí za dedinou“ z ro-

kov 2009 - 2016. Tento výsostný figuralista s charakteristickým rukopisom pracuje
spravidla s tradičnými témami, skúma ich
však v nových súvislostiach. Do zbierok OG
boli tiež zakúpené diela Patrície Koyšovej
(1985), mladej perspektívnej autorky na
domácej výtvarnej scéne, ktorá sa programovo orientuje na abstraktnú polohu maľby. Akvizícia zahŕňa jednu veľkoformátovú
maľbu a šesť archívnych pigmentových tlačí z rokov 2015 a 2016.
OG aj vďaka aktívnej akvizičnej
politike spravuje zbierkový fond, ktorý obsahuje viac ako 8 600 zbierkových predmetov. Ďalšie dva projekty boli preto zacie-

lené na jeho ochranu. Historická budova
Župného domu v Dolnom Kubíne, v ktorej
galéria sídli, má nevhodné klimatické podmienky, ktoré nepriaznivo vplývajú na stav
zbierkových predmetov. Vysoká vzdušná
vlhkosť vedie k rastu nežiadúcich plesní
a mikroorganizmov, ktoré ohrozujú stav
diel. Podporený projekt umožnil zakúpenie
germicídnych žiaričov, ktoré tomuto riziku
dokážu zamedziť. Germicídny žiarič dezinfikuje vzduch pomocou UVC žiarenia, ktoré
účinne hubí mikroorganizmy a spôsobuje
fotochemický rozpad ich DNA. Zakúpené
mobilné žiariče boli uvedené do prevádzky a v depozitároch OG budú využívané
s cieľom dlhodobej ochrany zbierkových
predmetov.
Posledný projekt bol zameraný na
záchranu dvoch drevených polychrómovaných sôch z 2. polovice 18. storočia, ktoré
v minulosti tvorili súčasť výzdoby hlavného
oltára Ukrižovania v Kostole povýšenia Svätého kríža v Slanici. Obe neskorobarokové
sochy v životnej veľkosti prešli procesom
komplexného reštaurovania. Išlo hlavne
o odstránenie nevhodných sekundárnych
zásahov a konzervovanie drevenej hmoty
s cieľom zachovania výpovednej hodnoty
a umeleckých kvalít oboch diel.
Oravská galéria v Dolnom Kubíne

VEĽKONOČNÉ TRHY ZAPLNILI NÁMESTIE SLOBODY

—

Tradičné Veľkonočné trhy zaplnili od pondelka
19. marca do utorka 20. marca dolnokubínske Námestie slobody a vnútorné priestory
MsKS v Dolnom Kubíne stovkou remeselníkov
a predajcov s veľkonočným tovarom.
Návštevníci trhov našli v ponuke veľkonočné výrobky ako sú kraslice, korbáče pre
šibačov, rôzne dekorácie a nechýbala ani
šunka či iné veľkonočné dobroty a bežný
tovar. „Pre obyvateľov je to miesto, kde
sa radi stretávajú nielen za účelom náku-

pu, ale aby spoločne trávili čas so svojimi
priateľmi,“ povedala Andrea Barienčíková,
manažérka kultúry MsKS. V dolnooravskej
metropole majú veľkonočné trhy pomerne
dlhú tradíciu. Uskutočňujú sa už viac ako
15 rokov, vždy dva týždne pred Veľkou nocou, v pondelok a utorok. Tento rok bolo
pôvodne prihlásených 120 predajcov, avšak niektorých nepriaznivé a chladné počasie odradilo a neprišli.
Počas dvoch dní sa v priestoroch
mestského kultúrneho strediska prezenwww.infostudio.sk

tovali remeselníci z celého Slovenska, aby
do nášho mesta priniesli kus svojho remeselného umenia či predajných zručností.
„Veríme, že i napriek počasiu, ktoré skôr
pripomínalo predvianočné obdobie, boli
návštevníci trhov i predajcovia spokojní.
A ak náhodou neboli, tak je tu šanca na reparát ešte trikrát v tomto roku - na Kubínskom jarmoku, Katarínskych a Vianočných
trhoch,“ dodala Barienčíková.
redakcia
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110 ROKOV OD NARODENIA THEA FLORINA

—

V týchto dňoch uplynulo 110 rokov od narodenia jedného z najznámejších občanov
nášho mesta, básnika, redaktora, novinára,
diplomata a kultúrno-výchovného pracovníka Thea Florina.
Narodil sa ako Teodor Herkeľ dňa 10. apríla 1908 v rodine obuvníka v dome, ktorý
stál neďaleko terajšieho daňového úradu.
Svoje umelecké meno si zvolil podľa mena
svojej matky Flóry, ktorej smrť v roku 1931
na ňom zanechala trvalé stopy. Študoval
na tunajšom gymnáziu, z ktorého prestúpil na obchodnú školu. Potom pôsobil
ako kníhkupec v Martine a od roku 1932
žil dlhší čas v cudzine ako knižný agent
medzi rodákmi v Novom Sade v Juhoslávii či ako redaktor krajanských časopisov
v Paríži.
Pred nacistami bol nútený v roku
1941 utiecť do Londýna, kde pracoval
ako komisár pre sociálne podpory československým emigrantom na exilovom
ministerstve sociálnej starostlivosti. Po
skončení vojny pôsobil do roku 1946 v diplomatických službách v Paríži a do roku
1948 vo Washingtone. Následne sa stal
osobným tajomníkom vtedajšieho minis-

tra zahraničných vecí Vladimíra Clementisa, ktorému už počas vojny okrem iného
pomáhal protestovať proti rusko-nemeckému paktu či proti napadnutiu Fínska
Sovietskym zväzom. Vo februári 1950 boli
obidvaja zatknutí. Clementisa komunisti
odsúdili na smrť v procese s Rudolfom
Slánským a Florin bol ako buržoázny nacionalista tri roky nezákonne väznený.
Od roku 1953 žil v ústraní v Dolnom Kubíne, venoval sa literárnej tvorbe,
kultúrnej a vydavateľskej činnosti. Podarilo sa mu zamestnať v Slovenskej knihe,
bol stálym tajomníkom organizačného výboru Hviezdoslavovho Kubína. Z jeho literárneho diela je potrebné spomenúť básnické zbierky Z diaľky (1936), Ruže smútku
(1939), Predjarie (1944), V nezvučnú hodinu (1945) či Oheň na Potomacu (1947).
V literárnej rukoväti Oravci v slovenskej
kultúre (1964) predstavil významných
predstaviteľov Oravy. Posmrtne vyšli
zbierky jeho básní Na kameňoch času
(1973), Slza v ústach (1973) a Sentimentálny pútnik (1977). Ján Buzássy a Ján Kamenistý predstavili Florina ako básnika prostredníctvom jeho tvorby aj ako človeka
cez zachovanú korešpondenciu, myšlien-

Foto: TIK DK

ky zo zápisníkov a próz či cez spomienky
ľudí, ktorí sa s ním mali šťastie stretnúť,
v zbierke Sentimentálna púť z roku 1988.
Theo Florin zomrel 11. marca 1973 vo
veku 66 rokov na zlyhanie srdca.
Vladimír Adamec, mesto Dolný Kubín

DIVADELNÉ SLÁVNOSTI NA ORAVE

—

Rok 2018 je v divadelnom dianí na Orave
mimoriadne plodný. Svedčí o tom i počet
zúčastnených súborov na 16. ročníku
Oravských divadelných dní. Festival, ktorý
v sebe zahŕňa celkovo tri súťažné regionálne prehliadky, realizovalo Oravské
kultúrne stredisko 15. a 16. marca.
Foto: OKS

Foto: OKS

Foto: OKS

Súťaž detskej dramatickej tvorivosti hostilo Mestské kultúrne stredisko v Dolnom
Kubíne, v Dome kultúry v Trstenej mohli
diváci sledovať nesúťažnú inscenáciu
hostí zo Srbska, v Dome kultúry v Námestove a v Kultúrnom dome v Zákamennom sa odohrali predstavenia dospelých
ochotníkov a neprofesionálneho divadla
mladých. Diváci zhliadli dovedna 13 súťažných inscenácií, ktoré predviedli oravské detské divadelné súbory, detské recitačné kolektívy, súbory divadla mladých
a neprofesionálneho divadla dospelých.
Súťaž detskej dramatickej tvorivosti O erb mesta Dolný Kubín sa konala 15. marca, bola rozdelená do piatich
blokov a predstavilo sa v nej 160 účinkujúcich. Stali sme sa svedkami divadelnej
rôznorodosti, objavu nových súborov
i divadelných stálic. Porota, ktorá prawww.dolnykubin.sk

covala v zložení hercov - Janka Eliášová,
Matej Struhár a Miroslava Kupčuláková,
vyzdvihla vysokú úroveň predstavení
a výbornú tvorivú kondíciu vedúcich súborov, ktorí sú z roka na rok odvážnejší,
tvorivejší a profesionálnejší.
Paralelne so súťažou v Dolnom
Kubíne prebiehalo aj predstavenie hosťujúceho Slovenského vojvodinského
divadla v Dome kultúry v Trstenej. Inscenáciu Tilda zahrali aj v piatok 16. marca
v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne ako otvorenie regionálnej
prehliadky umeleckého prednesu poézie
a prózy IV. a V. kategórie Hviezdoslavovho Kubína.
Divadelný maratón Oravských
divadelných dní 2018 je úspešne za
nami. Veríme, že detské divadelné súbory budú znova hľadať inšpiratívne a originálne témy, aby sa mohli nimi prezentovať o rok a že dospelí ochotníci si nájdu
čas a chuť zas niečo naštudovať, aby sme
aj o rok mohli skonštatovať, že divadlo na
Orave žije!

Daniela Kubíková, Oravské kultúrne stredisko
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zdravie

KARDIOKLUB OSLÁVIL 10. VÝROČIE

—

Pred desiatimi rokmi v apríli roku 2008 som
do Oravských novín napísal článok s názvom: Máme Kardioklub, kde som oznámil
jeho založenie a uviedol aj program, ktorý
obsahoval činnosť klubu. Srdcovo-cievne
ochorenia postihujú mnoho ľudí v staršom
a dokonca i v mladšom veku, preto niet divu,
že o činnosť Kardioklubu bol veľký záujem.
Desaťročné pôsobenie Kardioklubu sme
si pripomenuli 14. marca 2018 na slávnostnej schôdzi, ktorú nám pripravila naša
predsedníčka Marta Badáňová a keďže
bola jubilejná, konala sa v reštauračnom
zariadení s bohatým programom. Stretnutie otvorila slávnostným príhovorom predsedníčka, ktorá privítala aj vzácnych hostí:
viceprimátora Jozefa Šimeka, Evu Palugovú
z odboru sociálnych vecí a rodiny z MsÚ
a riaditeľku MsKS Janku Greššovú, ktorá
všetky členky obdarila srdiečkami vyrobenými z drôtu.
Hodnotenie desaťročnej činnosti pani predrečníčkou bolo zamerané na
činnosť súvisiacu s ochranou pred srdcovo-cievnymi ochoreniami, a to v prednáškach, ktoré mali na starosti odborní lekári.
Celá desaťročná práca bola zdokumentovaná premietaním prezentácie. Našu činnosť ocenil viceprimátor a prisľúbil aj ďalšiu
pomoc od mesta Dolný Kubín. Pani riaditeľke Janke Greššovej poďakovala naša
predsedníčka za uvoľňovanie miestnosti
v MsKS pre našu činnosť.
Po prejavoch nechýbala chutná
večera a po nej kultúrny program našich
členov. Za dlhoročnú aktívnu činnosť v Kardioklube boli členovia ocenení darčekmi
a udelili sa aj ďakovné listy. Každá členka
dostala ružu s balíčkom prekvapenia. Boli
tak dodatočne obdarované aj k Medzi-

Foto: redakcia

Foto: Kardioklub DK

národnému dňu žien. Búrlivý potlesk od
všetkých členov patril predovšetkým našej
predsedníčke Marte Badáňovej za desaťročné úspešné vedenie Kardioklubu a vrelé poďakovanie patrilo aj Janke Šúthovej,
ktorá mala ako podpredsedníčka veľký prínos pri zabezpečovaní priebehu schôdzí
a pri občasnom vedení prednášok v neprí-

Foto: Kardioklub DK

tomnosti službukonajúcich lekárov.
Posedenie končilo družným rozhovorom a spevom. Na túto radostnú
a slávnostnú chvíľu ťažko zabudneme. Rozchádzali sme sa veselí s úsmevom na tvári
a so želaním dočkať sa aj ďalšieho jubilea.
Milan Németh, člen Kardioklubu

KŇAŽANSKÝ SPOLOK SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA BILANCOVAL

—

Na Kňažej nezaháľame ani počas pôstneho
obdobia. Stalo sa už akousi tradíciou, že jedna marcová nedeľa patrí v Kňažej Slovenskému červenému krížu (SČK). Členovia miestneho spolku sa zišli 11. marca na výročnom
zhromaždení.
Jedným bodom programu bolo aj vyhodnotenie činnosti predchádzajúceho roka,
kde pani predsedníčka Vlasta Dúhová
podrobne zhodnotila aktivity prevádzané
miestnym spolkom. Spomenula jednotlivcov, ktorí sa zapojili do jeho fungovania či
už účasťou na aktivitách organizovaných
miestnym spolkom alebo aktívnou pomo-

cou. Spomenula tiež členov, ktorí princípy
SČK praktizujú aj v reálnom živote tým,
že sa dobrovoľne starajú o osamotených
obyvateľov našej mestskej časti. Taktiež
poďakovala darcom drahocennej tekutiny. Spomedzi zúčastnených vyzdvihla
tridsaťnásobnú darkyňu krvi Štefániu
Uhričíkovú, držiteľku Zlatej Jánskeho plakety a Dávida Batunu, ktorý je tiež desaťnásobným darcom. Nezabudla ani na ZŠ
s MŠ v Kňažej. Poďakovala učiteľkám za
činnosť s budúcimi členmi SČK.
Vlasta Dúhová nás oboznámila
s informáciami zo stretnutia predsedov
miestnych spolkov SČK, ktoré sa konalo
www.infostudio.sk

v januári v Dolnom Kubíne. Zúčastneným
členom dala do pozornosti kurzy a kampane organizované ÚS SČK. Tiež sme si
naplánovali úlohy, ktoré budú prevádzané pod taktovkou miestneho spolku SČK
počas tohto roka. Jednou z priorít, ktorú
sme si ako členovia dali, je, že naďalej budeme získavať nových, hlavne mladých
členov, lebo SČK má na Kňažej dlhoročnú
tradíciu a bola by veľká škoda nepokračovať v tejto činnosti. Tiež sme apelovali na
nových darcov krvi, ktorých nikdy nie je
dosť.
Vlasta Batunová, členka miestneho spolku SČK

zaujímavosti
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ŽUPANKA ERIKA JURINOVÁ NA SNEME ZMODO

—

Členovia Združenia miest a obcí dolnej Oravy (ZMODO) sa vo štvrtok 8. marca 2018
stretli na tohtoročnom sneme, ktorý sa konal v dolnooravskej obci Veličná. Okrem
dvadsiatich troch členov združenia bola na
sneme prítomná aj predsedníčka Žilinského
samosprávneho kraja Erika Jurinová, podpredseda ŽSK Peter Dobeš a poslanci krajského zastupiteľstva Ján Prílepok a Zdenko
Kubáň.
„Cieľom tohtoročného snemu bolo zhodnotiť činnosť združenia, výsledky našich
úloh, ktoré prijal ostatný snem a naplánovanie ďalších aktivít pre podporu práce
v samospráve,“ vysvetlil Ján Kamas, predseda ZMODO. Hlavnými bodmi programu
bolo schválenie rozpočtu na rok 2018, základné smery a úlohy združenia na ďalšie
obdobie či vystúpenie hostí. Prítomní sa
tiež venovali hospodáreniu za rok 2017
či delegovaniu zástupcov ZMODO na 29.
snem Združenia miest a obcí Slovenska,
ktorý sa bude konať v máji v Bratislave.
Erika Jurinová informovala delegátov snemu o možnosti čerpania finančných prostriedkov z dotácií ŽSK pre
oblasť kultúry, športu, voľného času a dobrovoľníctva. Okrem toho informovala
zúčastnených o pozitívnom hospodárení

dolnokubínskej nemocnice a dotkla sa aj
momentálneho stavu ciest II. a III. triedy
a možného riešenia problémov. Zareagoval na ňu aj primátor Dolného Kubína Roman Matejov, ktorý požiadal ŽSK o podporu riešenia problému križovatky pri
obchodnej akadémii. Pripomenul aj dôležitosť rekonštrukcie Strednej odbornej
školy polytechnickej v Kňažej, ktorá vychováva množstvo kvalitných pracovníkov.

Foto: redakcia

Združenie sa chce aj v tomto
roku venovať hlavne oblasti cestnej infraštruktúry, intenzívne podporovať najmä
výstavbu rýchlostnej cesty R3 na území
Oravy či iniciovať opravy ciest I., II. a III.
triedy, vrátane príslušných stavieb. Taktiež

sa bude zaoberať problematikou preneseného výkonu štátnej správy so snahou
o vypracovanie novej zmluvy o zriadení
spoločného obecného úradu v Oravskom
Podzámku či organizovanie odborných
školení pre zamestnancov mesta a obcí.
V oblasti životného prostredia bude
združenie podporovať investičné aktivity
v meste a jednotlivých obciach pod investičným vedením Oravskej vodárenskej
spoločnosti, a.s., ktorá sídli v Dolnom Kubíne.
Snahou združenia je tento rok
podpora realizácie projektového zámeru „Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy“
a zaradenie aglomerácie Sedliacka Dubová, do ktorej patria obce Sedliacka Dubová,
Dlhá nad Oravou a Chlebnice, do zoznamu oprávnených žiadateľov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Členovia nezabúdajú tento rok ani
na podporu tradičnej ľudovej kultúry dolnej Oravy či na propagáciu združenia a regiónu dolnej Oravy formou účasti a usporiadaním športových podujatí. „Jednou
z našich aktuálnych úloh v tomto roku je
vypracovanie novej zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu,“ doplnil Kamas.
Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

NOVINKY Z PELHŘIMOVA

—

V tomto roku si pripomíname 50. výročie
partnerstva Dolného Kubína s nám blízkym
českým mestom Pelhřimov. Pri tejto príležitosti vám prinášame informácie z posledného vydania Pelhřimovských novín.
První část promenády kolem Bělé už
slouží veřejnosti
Příjemnou procházku podél řeky a zkrácení cesty z centra města k supermarketu Billa nabízí nový úsek promenády
kolem říčky Bělé v Pelhřimově, který byl
oficiálně otevřen pro veřejnost v úterý
20. února. Symbolické přestřižení pásky
na začátku promenády provedl starosta
František Kučera a poté si přítomní prošli
a prohlédli chodník, který postavila firma
SYNER VHS Vysočina, a. s. v době od července do prosince loňského roku. Jeden
a půl metru široký chodník, dlouhý 160
metrů, je postaven na gabionové konstrukci (gabiony jsou drátěné stavební
prvky s kamennou výplní). Povrch tvoří
tlakově impregnované dubové trámky,
spojené kovanými kramlemi. Kolem ce-

lého chodníku je pozinkované zábradlí.
Osvětlení zajišťují solární svítidla, která se
přes den nabíjí a večer svítí nezávisle na
přívodu elektrické energie. Ještě během
letošního roku se počítá s vybudováním
dalšího úseku promenády. Povrch tohoto
chodníku nahradí zámková dlažba, bude
vytvořen přístup k řece, opraveno zábradlí a současné schodiště u kamenného
mostu bude nahrazeno rampou, aby byl
umožněn bezbariérový provoz.
Pivovar Poutník drží vysokou kvalitu,
přibyly další ceny
Pelhřimovský Pivovar Poutník, který se
může pochlubit už řadou ocenění, přidal
v posledních dnech další. Na Mezinárodním pivním festivalu, který se konal v polovině února v Českých Budějovicích, získalo
speciální světlé pivo z produkce pivovaru
Zlatou pivní pečeť (1. místo) a světlé výčepní pivo Bronzovou pivní pečeť (3. místo). Úplně nejčerstvějším oceněním je pak
cena Golden Bohemia, která byla udělena
mezinárodní komisí odborníků Pivovaru
www.dolnykubin.sk

Foto: Petr Přibyl

Poutník 22. února v Praze v soutěži Czech
Draft Award (jedná se o součást soutěže
České a moravské pivní koruny, pořádané časopisem Pivo, Beer & Ale). „Těchto ocenění si samozřejmě velice vážím
a mám z nich radost. Ceny z Mezinárodního pivního festivalu a cena Golden Bohemia nezávisle na sobě vypovídají o vysoké
kvalitě piv, která máme v současné době
na trhu,“ řekl k nejnovějším úspěchům pivovaru jeho vedoucí Vladimír Veselý.
Petr Přibyl (redakčne upravené)
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školstvo

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁNOŠ OSLÁVILA DESAŤROČIE

—

Pred desiatimi rokmi začala dolnokubínskym deťom ponúkať základné vzdelanie
Súkromná základná škola s materskou
školou Jánoš. Prvýkrát otvorila svoje brány
3. septembra 2007 pre deti od 3 do 15 rokov. Na túto výnimočnú udalosť prišli
v piatok 23. marca 2018 do MsKS v Dolnom
Kubíne zaspomínať súčasní i bývalí zamestnanci školy.
Predstaviteľom školy prišlo zablahoželať aj
vedenie mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, riaditelia iných škôl v okolí a ďalší
významní hostia. „Začiatky boli ťažké, keďže bolo potrebné všetko budovať od nuly,
ale keď človeka baví a napĺňa jeho práca,
tak sa to ukáže aj na výsledkoch. Najdôležitejším poslaním v práci s ľuďmi je objaviť
a zamerať celú ich pozornosť na ich potenciál. Potom je nevyhnutné tento potenciál
rozvíjať a tým tvoriť cestu človeka životom.
Toto všetko SZŠ s MŠ Jánoš má a vďaka
interakcii žiakov, rodičov, učiteľov, pani riaditeľky a ostatných zamestnancov školy sa
im to aj darí,“ zhodnotila Anna Jánošová,
zriaďovateľka školy.
SZŠ a MŠ Jánoš, ktorá sa zame-

Foto: redakcia

Foto: redakcia

riava na vzdelávanie žiakov v prvom stupni
štúdia, v tomto školskom roku navštevuje
73 detí, čo je oproti začiatkom školy nárast
o 47 žiakov. Z nich 25 chodí do materskej
školy a 48 do základnej školy. Venuje sa
im 11 pedagogických a štyria nepedagogickí zamestnanci. Škola sa zameriava na
podporu osobnostného rastu dieťaťa, čím
sa vytvárajú predpoklady pre celoživotné
vzdelávanie žiaka a cudzie jazyky. Za desať
rokov školu absolvovalo 53 detí.
Škola je výnimočná aj tým, že žiaci
nosia školskú uniformu, ktorá je symbolom
školy a odbúrava rozdiely medzi deťmi.
Podľa slov riaditeľky dáva uniforma deťom

identitu a pocit hrdosti, že sú súčasťou
nejakého spoločenstva. Škola spolupracuje aj so sesterskou základnou umeleckou
a jazykovou školou. „Umožňujeme sa deťom učiť nezámerne v neobvyklých podmienkach a priamou skúsenosťou. Snažíme sa, aby vzdelávanie bolo v duchu
Komenského školy hrou, kde sa učí jednoducho, správne a s radosťou,“ vysvetlila.
Kultúrny program spomienkovej slávnosti
tvorili vystúpenia žiakov základnej a materskej školy obohatené o vystúpenia žiakov
základnej umeleckej školy.
redakcia

SVOJE DETI MÔŽETE ZAPÍSAŤ DO ŠIESTICH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

—

Pre rodičov detí, ktoré by mali nastúpiť od
nového školského roka na povinnú školskú
dochádzku, nastáva obdobie zápisov do
prvého ročníka základných škôl. V dolnooravskej metropole bude zápis na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta prebiehať 16. a 17. apríla 2018.

Foto: redakcia

Zákonní zástupcovia dieťaťa majú tento
rok na výber zo šiestich základných škôl
pôsobiacich v meste Dolný Kubín. „Je len
na rodičovi, ktorú školu si vyberie. Mesto
Dolný Kubín má vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti ZŠ Janka Matúšku, ZŠ Petra
Škrabáka, ZŠ Martina Kukučína alebo ZŠ
s MŠ Kňažia,“ povedal Michal Švento vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže

a športu MsÚ. V tom istom termíne má
zápis do 1. ročníka ZŠ aj Cirkevná spojená
škola. Bližšie informácie o zápise nájde rodič na internetových stránkach škôl.
Podľa slov Šventa majú zákonní zástupcovia povinnosť prihlásiť dieťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole. „Povinnosť sa vzťahuje
na každého zákonného zástupcu, ktorého
dieťa najneskôr 31. augusta 2018 dovŕši
6 rokov, a to aj vtedy, ak sa zákonní zástupcovia detí trvalo zdržujú a pracujú
v zahraničí,“ doplnil. Podmienkou je, aby
mali trvalý pobyt na Slovensku. Ak sú rodičia počas trvania zápisu v zahraničí, tak
by mali kontaktovať základnú školu a dohodnúť sa na inom termíne. Po prijatí dieťaťa je na rodičoch a základnej škole, aby
sa dohodli na osobitnom plnení povinnej
školskej dochádzky. „V praxi to znamená,
že deti chodia do základnej školy v zahraničí a na Slovensku majú len kmeňovú
školu, kde chodia na preskúšanie,“ ozrejmil Švento
V prípade, ak zákonný zástupca
neprihlási svoje dieťa na povinnú školskú
dochádzku, dopúšťa sa priestupku a možno mu uložiť pokutu do výšky 331,50 eur.
Platí to aj v prípade, ak rodič dieťaťa uvawww.infostudio.sk

žuje o odklade školskej dochádzky alebo
sa u dieťaťa objavil problém, ktorý si bude
vyžadovať špeciálny prístup. Predtým, ako
dieťa nastúpi do prvého ročníka, by malo
vedieť vyslovovať všetky hlásky, recitovať
básničku, spievať pesničku a taktiež rozdeľovať slová na slabiky. „Predškolák by
mal ovládať priestorovú orientáciu a vedieť počítať do desať. Okrem toho by mal
budúci školák vydržať aspoň 15 - 20 minút
pri zadanej úlohe, vedieť pracovať samostatne a úlohu dokončiť,“ dodal Švento.
Dieťa v predškolskom veku by
malo vedieť preskočiť lavičku, stáť na jednej nohe, chytať a hádzať loptu, zvládnuť
jednoduchý rytmický pohyb či nakresliť jednoduchú postavu, strom a dom.
Okrem toho by mu problém nemali robiť
základné pracovné činnosti a sebaobsluha, napríklad zaväzovanie šnúrok, zapínanie gombíkov a používanie príboru.
V Dolnom Kubíne by malo od
školského roka 2018/2019 nastúpiť do
prvého ročníka základných škôl približne
320 detí z Dolného Kubína a okolitých
obcí. Minulý rok bránu základnej školy
prvýkrát prekročilo 275 detí.
redakcia

školstvo a šport
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DVE CELOŠTÁTNE ODBORNÉ SÚŤAŽE V DOLNOM KUBÍNE

—

Na Strednej odbornej škole polytechnickej
v Kňažej súperili od 20. do 22. marca najlepší stredoškoláci na celoštátnom finále súťaže
Zenit v elektronike, programovaní a strojárstve. Prestížna odborná súťaž píše svoju
históriu už 34 rokov a mladým talentom dlhodobo vytvára priestor na sebarealizáciu,
prezentáciu vedomostí i ukážku zručností.

ktorí boli členmi odborných hodnotiacich
komisií a posúvajú školstvo ďalej,“ vysvetľuje Adriana Bellová, riaditeľka SOŠ polytechnickej v Kňažej.
Z celkového počtu 1 300 prihlásených žiakov z celého Slovenska vzišlo
z ôsmich krajských kôl 96 víťazov. Tí počas troch dní predvádzali svoje zručnosti
v troch hlavných kategóriách: elektronika,
programovanie a strojárstvo. Okrem samotnej súťaže bol pre účastníkov pripravený aj sprievodný program. Nechýbala
v ňom prezentácia top firiem v elektrotechnickom priemysle či prednáška o histórii Oravy. Finále 34. ročníka súťaže Zenit
je výsledkom spoločnej prípravy a organizácie Celoštátnej odbornej komisie, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania
a SOŠ polytechnickej v Kňažej.

Foto: redakcia

„Celoštátna súťaž Zenit bola pre nás príležitosťou vyskúšať si, či sme už dorástli
na organizáciu takejto súťaže. Hlavne sme
ju brali ako možnosť ďalšej podpory odborného školstva, na ktorom nám veľmi
záleží. Súťaže sa u nás zúčastnila takmer
stovka víťazov krajských kôl v rámci jednotlivých kategórií. Sme veľmi radi, že sme
sa tu stretli aj so vzácnymi pedagógmi,

Foto: redakcia

Okrem súťaže Zenit prebiehala
v Dolnom Kubíne paralelne ďalšia celoštátna súťaž. Obchodná akadémia
hostila 21. a 22. marca 52. ročník súťaže
žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači. „Rok 2018 je pre Obchodnú akadémiu veľmi významný, oslavujeme 50. výročie svojho vzniku. Je pre
nás cťou, že môžeme byť organizátorom

celoslovenskej súťaže práve v tomto roku.
Súťaž je na veľmi vysokej úrovni. My ako
obchodné akadémie sa snažíme pripravovať našich žiakov na to, aby vedeli upravovať text na profesionálnej úrovni. A práve
to si vysoko cenia naši bývalí absolventi,“
objasňuje Vilma Janotíková, riaditeľka Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne.

Foto: redakcia

Viac ako 44 stredoškolákov z celého Slovenska počas dvoch dní súťažilo
v troch kategóriách: písanie na počítači,
wordprocessing a úprava textu na počítači. Dostať sa na celoštátne kolo súťaže
nie je pre žiakov vôbec jednoduché. Musia prejsť najskôr školskými a krajskými
kolami, kde sú hodnotení podľa prísnych
kritérií. V závere rozhodne celoslovenská
štatistika. Okrem súťažnej časti bol pre
žiakov a sprevádzajúcich učiteľov pripravený aj kultúrny program. Jeho hlavným
bodom bola slávnostná akadémia v Mestskom kultúrnom stredisku, ktorej sa spoločne zúčastnili súťažiaci v spracovaní informácií na počítači ako i súťažiaci Zenitu.
redakcia

DO PRÁCE NA BICYKLI AJ V TOMTO ROKU

—

Foto: Danka Števonková

Potrebujete viac pohybu a neviete sa prinútiť k pravidelnosti? Vadia vám každodenné
dopravné zápchy už aj v našom meste? Potom je pre vás ako stvorená súťaž „Do práce

na bicykli“. Presvedčte ďalších kolegov v zamestnaní, vytvorte dvoj- až štvorčlenný tím
a počas celého mesiaca máj dochádzajte do
zamestnania na bicykli.
Onedlho prebehne už štvrtý ročník tejto
obľúbenej súťaže, naše mesto sa zapojilo do všetkých troch predchádzajúcich.
V minulom roku v rámci Slovenska súťažilo 8 531 zamestnancov v 2 566 tímoch,
ktorí spolu najazdili 1 108 tis. kilometrov.
Celkovo 113 súťažiacich z 30 tímov z dolnokubínskych firiem a inštitúcií najazdilo
spolu 11 335 km.
Hlavným cieľom súťaže, ktorej
vyhlasovateľom je Ministerstvo dopravy
a výstavby SR, je podporiť rozvoj cyklisticwww.dolnykubin.sk

kej dopravy v mestách a motivovať v tomto
smere samosprávy, zamestnávateľov i zamestnancov. Naplneniu týchto cieľov má
napomôcť aj vyhodnotenie a odmenenie
jednotlivcov a tímov s najväčším počtom
najazdených kilometrov a najvyšším počtom jázd jednak na celoslovenskej úrovni,
ako aj na úrovni mesta Dolný Kubín.
Podrobnosti o súťaži nájdete
na www.dopracenabicykli.eu. Prostredníctvom tejto stránky si zároveň od 1. do 31.
mája každý účastník eviduje svoje jazdy
z domu do práce a z práce domov. Bližšie
informácie o súťaži Vám poskytneme na
tel. čísle 043/5814478.
Vladimír Adamec, mesto Dolný Kubín
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šport

MESTO OCENILO ÚSPEŠNÉHO PARALYMPIONIKA

—

Účastník tohtoročných XII. zimných paralympijských hier v kórejskom Pjongčangu,
Marek Kubačka, navštívil v stredu 28. marca
mestský úrad, aby si z rúk primátora prezval
ďakovný list za úspešnú reprezentáciu mesta
Dolný Kubín a Slovenska v zahraničí.

boli ťažké, ale dnes viem, že tento šport
milujem a chcem ukázať svetu, čo sa dá
s hendikepom dosiahnuť,“ vysvetlil Marek.
Doterajším vrcholom kariéry Mareka Kubačku bola okrem tejto sezóny,
keď v rámci Svetového pohára získal malý

Foto: archív Mareka Kubačku

Dolnokubínčan Marek Kubačka si na posledných paralympijských hrách vyjazdil
v obrovskom slalome 5. miesto a v Super-G i v slalome obsadil 7. miesto. „Aj napriek tomu, že som nezískal medailu, bola
to pre mňa najúspešnejšia a najkrajšia paralympiáda, akú som zažil. Ľudia boli skvelí.
Keď sme prišli do cieľa, povzbudzovali nás
a vytvárali úžasnú atmosféru,“ zhodnotil
Kubačka. Pre 29-ročného Oravčana bola
doterajším maximom ôsma priečka z paralympiády v Soči 2014 v obrovskom slalome. No hry nevynechal ani v kanadskom
Vancouveri v 2010 a svoju paralympijskú
premiéru absolvoval už v Turíne 2006.
Lyžovaniu sa ambiciózny a odvážny Kubínčan venuje od útleho detstva.
Keď ho prvýkrát postavili na lyže, ihneď mu
prirástli k srdcu. „Keďže som ako osemročný prišiel pri úraze o zrak, šport sa mi stal
zmyslom života. Strata zraku vo mne naštartovala pretekárskeho ducha. Začiatky

Foto: archív Mareka Kubačku

glóbus v obrovskom slalome, aj sezóna
2016/2017. Prvého víťazstva v obrovskom
slalome sa dočkal na Svetovom pohári
vo švajčiarskom St. Moritzi 20. decembra
2016. V rovnakej disciplíne pridal aj druhé
miesto v rakúskom stredisku Kühtai a v celkovom hodnotení Svetového pohára zrakovo znevýhodnených skončil na tretej
priečke. Na vlaňajších Majstrovstvách sveta

v talianskom Tarvisiu bol dvakrát tesne za
stupňami víťazov - štvrtý v slalome a piaty
v obrovskom slalome.
Keďže je Marek úplne nevidiaci,
na svahu mu pomáha skúsená navádzačka
Mária Zaťovičová z Martina, ktorá ide pred
ním a na chrbte nesie veľký megafón, ktorý zosilňuje zvuk. Z reproduktora dostáva
hlasové pokyny. „Najzákladnejšie pokyny
sú LI a RE, teda doľava a doprava. Keď je
nejaká zmena, napríklad rovina, strmina,
zlom alebo skok, tak máme ďalšie. Musí to
byť pre mňa čo najstručnejšie, aby som to
dokázal čo najrýchlejšie spracovať,“ objasnil.
Pre nadaného hendikepovaného
Dolnokubínčana sa paralympiádou tohtoročná sezóna skončila. Do ďalších bojov
o čo najlepšie umiestnenie vyrazí až v bu-

Foto: archív Mareka Kubačku

dúcom roku. „Teraz nastáva regenerácia
a pokračovať budem v ďalšej sezóne. Následne začnem tréning na majstrovstvá
sveta, ktoré sa budú konať budúci rok vo
Švajčiarsku. Keď mi nevyšla medaila na
paralympiáde, verím, že zabodujem práve
tu,“ dodal na záver Kubačka.
redakcia

JARNÁ CENA VO VRHU GUĽOU

—

Už tretí ročník Jarnej ceny vo vrhu guľou 2018
sa uskutočnil 22. marca v telocvični ZŠ Martina Kukučína v Dolnom Kubíne. Podujatie
bolo zorganizované na základe iniciatívy
školy a telovýchovnej jednoty Orava, za pomoci Olympijského klubu Orava a mesta
Dolný Kubín.
Aktívne priložilo ruku k dielu aj niekoľko
dobrovoľníkov a sponzorov. Rozhodcovský zbor vytvoril v telocvični školy skoro
profesionálne podmienky pre vrh guľou,
aké sa vytvárajú len na pretekoch vrcholného rangu v hale. Z prihlásených 55 pre-

tekárov sa prezentovalo 28 dievčat
a 23 chlapcov v kategóriách najmladšieho žiactva, mladšieho žiactva, staršieho
žiactva a dorastu. Míting otvorila zástupkyňa riaditeľky ZŠ Martina Kukučína Jana
Michaligová. S krátkym prejavom o olympijskom hnutí a jeho význame prehovoril
Štefan Belvončík, zastupujúci predseda
Klubu olympionikov Oravy.
Po krátkych technických a organizačných pokynoch sa rozbehla samotná súťaž podľa jednotlivých kategórií.
Za najhodnotnejšie považujeme výkony mladších žiačok, ktoré dosiahli 8 m
www.infostudio.sk

a viac. Boli to Aneta Záchelová (8,86 m),
Petra Škulcová (8,68 m), Lenka Zápotočná (8,03 m) a Darina Kliačiková (8,00 m).
Naším cieľom bolo zapojiť do pretekov
čo najviac detí, čo sa nám v spolupráci
s mestom a základnou školou aj podarilo. Ako pri každom takomto podujatí sme
hľadali talenty, ktoré by mali chuť pokračovať v zdokonaľovaní sa pravidelným
športovaním, a tak posilnili rady členov
TJ Orava Dolný Kubín.

Jaroslav Lupák, predseda TJ Orava DK

šport
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DOLNOKUBÍNSKY AKVATLON UŽ PO DRUHÝKRÁT

—

Naše mesto sa stalo v nedeľu 11. marca dejiskom už druhého ročníka Dolnokubínskeho akvatlonu. Pricestovali k nám športovci
z rôznych kútov Slovenska, aby predviedli
svoje kvality a zahviezdili na popredných
priečkach.
O víťazstvo prišlo do Dolného Kubína
zabojovať spolu 145 pretekárov, ktorí zo
seba vydali celú svoju silu. V úvode v plávaní, a potom sa na rad dostal beh. Športovci sa na štart pretekov postavili až v 9-tich
vekových kategóriách. „Účastníkov máme
od najmenších detí, narodených od roku
2009, až po samotných veteránov. Tých
najmladších čaká 50 metrov plávanie
a 250 m beh, najstarší zas musia zvládnuť 1 km plávania a 5 km behu,“ uviedla
Zuzana Mišicová z Mestského plaveckého
klubu v Dolnom Kubíne.
Každý jeden pretekár sa na Dolnokubínsky akvatlon pripravoval naozaj
dôsledne. Veď primárnym cieľom bolo
odniesť si domov víťazstvo vo svojej kategórii. „Trénovali sme každý deň. Behali

Foto: redakcia

a plávali sme viac ako bežne. Týždeň pred
akciou sme plávali ráno a aj večer,“ povedali účastníci akvatlonu. Súperi boli aj na
druhom ročníku Dolnokubínskeho akvatlonu kvalitní, čo športovcov utvrdilo v tom,
že precízne tréningy sú veľmi dôležité.
„Konkurencia je bezpochyby silná. Pretekári sú naozaj dobrí a vidno, že trénovali dôsledne. Sú rýchli a šikovní,“ dodali
účastníci.
„Tŕpli sme, či budeme mať pekné počasie, keďže minulý rok bola zima
a mrzli sme tu. Tento ročník sa vydaril
podľa očakávania, sme spokojní a spokojní sú aj samotní účastníci akvatlonu,

Foto: Pavol Ľorko

čo nás nesmierne teší,“ zhrnula 2. ročník pretekov Zuzana Mišicová. Tunajší
mestský plavecký klub mal na pretekoch
už tradične svoje želiezka v ohni. Reprezentovalo ho celkovo 35 športovcov. Dolnokubínskym pretekárom prinieslo toto
podujatie významné umiestnenia. Vybojovali si až 12 medailových umiestnení.
Najcennejšie ocenenia získala Margaréta
Moskáľová, Martina Mesárošová, Líza Hazuchová a Filip Lizák. Kompletné výsledky
2. ročníka Dolnokubínskeho aquatlonu si
môžete pozrieť na internetovej stránke
www.triathlon.sk.
redakcia

JARNÉ PLAVECKÉ PRETEKY A NÁDEJE

—

Počas druhého marcového víkendu sa v Žiline konali Jarné majstrovstvá stredoslovenskej oblasti v plávaní mladších a starších
žiakov, juniorov a seniorov. Plavci z Dolného
Kubína nemohli na týchto pretekoch chýbať.
Mestský plavecký klub opäť potvrdil výbornú formu, keď z celkového počtu 122 štartov zaznamenal až 81 nových osobných
maxím. Medzi desiatkou najlepších sa

Foto: TT DK

v jednotlivých disciplínach umiestnili jeho
plavci 52-krát, z toho 16-krát sa postavili na stupne víťazov. Najviac sa darilo Filipovi Lizákovi, ktorý každý zo siedmich
štartov premenil na medailu. Margaréta
Moskáľová vyplávala päť medailí, Laura
Piecková vybojovala dve a Linda Urbanová jeden cenný kov.
Z triatlon teamu Dolný Kubín sa
najúspešnejšou plavkyňou stala Eva Miku-

Foto: Miroslav Kliner
www.dolnykubin.sk

lášová, ktorá svojich 12 štartov premenila
na zisk 11 zlatých a 1 striebornej medaily.
Nina Hodoňová zaznamenala v 9 štartoch
7 zlatých a 1 bronzovú pozíciu. Umiestnenia na stupňoch víťazov pridávali všetci pretekári - Tatiana Machajová, Šárka
Majdová, Karolína Salcerová, žiaci Jakub
Porvazník a Miška Porvazníková. Pódiové
umiestnenia zbieral aj Martin Tomkuliak,
ktorý v silnej konkurencii zaznamenal 2 zlaté, 4 strieborné a 2 bronzové medaily.
Plavci z Dolného Kubína sa predviedli počas druhého marcového víkendu
aj v Banskej Štiavnici, kde pretekali najmladšie kategórie. Pre viacerých miniplavcov to boli vôbec prvé preteky. Mestský
plavecký klub reprezentovali Lucia Páleníková, Marek Škuta, Matúš Pacák, Branislav
Dulík a Samuel Foltín. Zatiaľ čo chlapci
zbierali cenné plavecké skúsenosti, Lucia
Páleníková si vyplávala dve strieborné medaily.
Svoje plavecké nádeje má aj
Triatlon team Dolný Kubín, ktorí reprezentovali Jakub Pňaček a Jakub Machaj.
Pre Jakuba Pňačka to boli prvé preteky. Jakub Machaj si okrem zlepšenia vlastných
časov vyplával 5 zlatých a 1 striebornú
medailu.
redakcia

noviny obyvateľov mesta Dolný Kubín

Kalendár podujatí

Pohotovosť lekární

Kultúra

Lekáreň Schneider, OD Tesco
13. 4. - 7. 5.

Kub. cestovatelia svetom - výstava 11. 4. - 25. 5.
Tanečný dom - tanečné podujatie
13. 4.
150 rokov Oravského múzea - výstava
16. 4.
Tvorivá dielňa
18. 4.
Tárajko a Popletajka
22. 4.
13. Šikovné ručičky - výstava
25. 4. - 25. 5.
Electro swing párty - tanečné podujatie
27. 4.
Kubínske spievanky - hudobné podujatie
29. 4.
Oslavy 1. mája a vstupu SR do EÚ
30. 4.
Tvorivá dielňa
2. 5.
Tanečný Kubín
5. 5.
Leoš Marko, portrét, okolité - výstava
do 20. 4.
Svet kovačického umenia - výstava
do 27. 4.
Hommage à Jozef Jankovič
do 17. 6.
Imro Weiner-Kráľ, Rozprávky pre Elise
do 17. 6.

18.30 h
15.00 h
16:00 h
16.00 h
20.00 h
13.00 h
15.30 h
16.00 h

MsKS
MsKS
Florinov dom
MsKS
MsKS
MsKS
MsKS
MsKS
Nám. slobody
MsKS
MsKS
MsKS
MsKS
Or. galéria
Or. galéria

Lekáreň Dr. Max, OD Kauﬂand
13. 4. - 7. 5.
Lekáreň AZITEA, Odbojárov 1959
8. 5.
Lekáreň Schneider, OD Tesco
9. 5. - 11. 5.
Lekáreň Dr. Max, OD Kauﬂand
9. 5. - 11. 5.

Šport
KubCup, volejbalový turnaj

4. - 6. 5.
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