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Mestské výbory v Dolnom Kubíne
V úvodnej časti chceme vo všeobecnosti poukázať
na význam mestských výborov, ich vznik a úlohy.
V ďalších číslach novín budeme postupne
predstavovať jednotlivé mestské výbory, ich
zloženie, činnosť a vízie ďalšieho rozvoja konkrétnej
mestskej časti.
Výbory mestských častí reprezentujú ich obyvateľov
a podieľajú sa na samospráve mesta. Zriaďuje
ich mestské zastupiteľstvo v mestských častiach
v príslušnom volebnom období. Ich členmi
sú obyvatelia z konkrétnej mestskej časti zvolení
mestským zastupiteľstvom a poslanci za danú
mestskú časť. Každý výbor musí mať minimálne
troch členov. Na čele výboru je predseda, ktorým
je spravidla poslanec. Zasadnutia výborov
sú verejné a môže sa ich zúčastniť ktorýkoľvek
obyvateľ Dolného Kubína.
Výbory by mali tvoriť kontaktný most medzi
obyvateľmi mestskej časti a mestským úradom
pri riešení ich problémov, požiadaviek a návrhoch

zlepšenia života v ich okolí. Úlohou výborov
je organizovať účasť obyvateľov pri riešení úloh
rozvoja mesta, uplatňovať potreby, záujmy a podnety
obyvateľov. Výbory zabezpečujú plnenie zverených
úloh a na požiadanie podávajú stanoviská k dôležitým
rozhodnutiam mesta. Taktiež oboznamujú občanov
vo svojich obvodoch s rozhodnutím a uzneseniami
primátora, mestskej rady či mestského zastupiteľstva.
V súčasnosti je v našom meste 10 mestských výborov,
ktoré kopírujú mestské časti - Banisko, Beňova
Lehota, Brezovec, Veľký Bysterec, Malý Bysterec,
Medzihradné, Mokraď, Kňažia, Záskalie a Staré
mesto. Stretnutia výborov sa konajú podľa potreby.
Pri prerokúvaní dôležitých otázok môžu členovia
výboru žiadať o účasť na zasadnutí aj pracovníkov
MsÚ, polície alebo zvolávať vo svojich obvodoch
verejné zhromaždenia občanov.
Informácie o zložení mestských výborov a kontakty
na predsedov nájdete na internetovej stránke mesta
v časti Mestské výbory.

Nezamestnanosť pomaly klesá
Na konci januára 2016 bolo v našom okrese
evidovaných 2 204 uchádzačov o zamestnanie.
Uvedený počet predstavuje mieru nezamestnanosti
vo výške 10,02 %. Prácu si hľadá viac mužov
ako žien. Najväčšiu skupinu, až 286 ľudí, tvoria
nezamestnaní vo veku od 55 do 59 rokov.
Prehľad voľných pracovných miest v Dolnom

Kubíne nájdete na webovej stránke Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny s názvom Internetový
sprievodca trhom práce www.istp.sk
Na uvedenej adrese môžu bezplatne ponúkať prácu
všetci zamestnávatelia a rovnako bezplatne si môžu
svoj pracovný proﬁl vytvoriť tí, ktorí prácu hľadajú
alebo tí, ktorí chcú svoje zamestnanie zmeniť.

mesačník

ročník XXXII

Mesto oceňovalo najlepších športovcov
Opäť po roku sa v estrádnej sále MsKS zišli všetci tí,
pre ktorých sa šport stal dôležitou súčasťou života.
Najlepší športovci mesta Dolný Kubín si prevzali
ocenenia za ich minuloročné úspechy. „Všímame
si všetkých, ktorí dávajú do popredia naše mesto.
Robia dobré meno nám všetkým a chceme sa im
za to poďakovať,“ uviedol viceprimátor Jozef
Šimek. Mesto Dolný Kubín slávnostne ocenilo
domácich športovcov v niekoľkých kategóriách:
úspešní jednotlivci, mladí športovci do 15 rokov,
telesne postihnutí športovci, ale i športové kolektívy
a veteráni. Na trón najúspešnejšieho športovca
mesta za rok 2015 zasadol kajakár Samuel Stanovský.
Na stupeň najlepšieho kolektívu sa postavili Kubínske
bedmintonové šelmy. Na vyhlasovaní výsledkov
sa nezabudlo ani na laureátov za dlhoročnú a obetavú

prácu pre rozvoj športu v meste Dolný Kubín.
Ocenenie putovalo do rúk Pavla Hrnčiarika a Pavla
Stuchlého. Slávnostný večer spestril hudobný program
v podaní žiakov ZUŠ Ivana Ballu.

Fašiangový ples seniorov
V piatok 5. februára sa v MsKS konal 9. ročník
Fašiangového plesu seniorov. Slávnostné prestieranie, vyzdobená sála a bohatý kultúrny program
boli predzvesťou príjemne stráveného večera.
„Opäť sa nám prihlásilo veľa záujemcov. Sme šťastní,
že sa tunajší dôchodcovia radi zabávajú,“ povedala v úvode podujatia Mária Chrenová, predsedníčka samosprávy Denného centra pre seniorov.

Fašiangového plesu sa zúčastnilo 150 dôchodcov. Seniori si režírovali zábavu sami. Pre svojich
vrstovníkov nacvičili divadelné scénky, hudobné
vystúpenie a priestor dostalo i hovorené slovo.
Prítomným hrala do tanca živá hudba v podaní skupiny MIMI a speváka Samuela Lörinčíka.
K dobrej zábave prispela aj bohatá tombola plná
vtipných i hodnotných cien.

Kubínčania už nakupujú v Kauﬂande

Dolný Kubín naživo!
Televízia mesta Dolný Kubín v spolupráci
s radnicou spustila webkameru mesta s pohľadom
na Hviezdoslavovo námestie a Kubínsku hoľu
v pozadí. Kamera vytvára novú snímku každých 10
sekúnd. Aktuálne zábery na mesto určite potešia
aj Kubínčanov žijúcich v zahraničí, ktorí budú mať

Vo štvrtok 25. februára bol v Dolnom Kubíne
otvorený nový obchodný dom Kauﬂand. Predajňa
potravín zaberá plochu 2 725 m². Okrem nej
sa v budove nachádza aj obchod s chovateľskými
potrebami, pekáreň a cukráreň, novinový stánok,
kvetinárstvo a lekáreň. Zákazníci môžu nakupovať
každý deň od 7:00 do 22:00 hodiny. K dispozícii
je 178 parkovacích miest.
„Ide o dôležitý okamih v histórii nášho mesta,
pretože prichádza ďalší zamestnávateľ s množstvom
pracovných miest. Každá nová značka zvyšuje

konkurenciu. To bude tlak na ceny a víťazom by mal
byť zákazník,“ uviedol primátor Roman Matejov.
Od 1. marca Kauﬂand zamestnáva 72 ľudí
na plný pracovný úväzok. Popritom ponúka prácu
aj brigádnikom a sezónnym pracovníkom.
V rámci stavebných prác sa podarilo vytvoriť
prepojenie Ulice Aleja slobody s Nemocničnou
ulicou, čím sa výrazne odľahčí križovatka
pri železničnom priecestí.
Obchodný dom v Dolnom Kubíne je na Slovensku
v poradí 60. predajňou tohto reťazca.

odteraz väčší prehľad o poveternostnej situácii
v rodnom meste. Webkamera je zároveň praktickou
pomôckou pre turistov, ktorí sa k nám chystajú
na lyžovačku. Prístup na webkameru nájdete
na webovej stránke mestskej televízie www.tvdk.sk
alebo na webovej stránke mesta www.dolnykubin.sk
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Mesto rozdalo dotácie
25. februára, na prvom tohtoročnom rokovaní
Mestského zastupiteľstva, poslanci schválili dotácie na činnosť a projekty pre športové kluby
a občianske združenia. Dovedna 57 230 eur
sa rozdelilo medzi 47 subjektov pôsobiacich
v oblasti športu, kultúry, voľného času, sociálnych
vecí a zdravotníctva, tým ktorí o dotáciu požiadali a splnili podmienky VZN o poskytovaní dotácií. Výšku jednotlivých dotácií navrhla Komisia
školstva, kultúry, mládeže a športu a Komisia
sociálnych vecí a zdravotníctva MsZ. Tu je zoznam úspešných žiadateľov spolu s výškou schválenej dotácie.

Mestom prechádzal
fašiangový sprievod

Dotácie poskytnuté na činnosť:
Šport
1

Mestský futbalový klub Dolný Kubín

10 000 €

2

Mestský hokejový klub Dolný Kubín

10 000 €

3

ŠK WLC Elkop Dolný Kubín – vzpieranie

1 200 €

4

Športový klub METEOR – biatlon

1 200 €

5

Žatva 90 – ﬂorbal

3 100 €

6

TJ Orava Dolný Kubín – atletický oddiel

1 300 €

7

Kickbox klub Dolný Kubín

8

Karate klub Dolný Kubín

9

TJ Dolný Kubín – stolnotenisový klub

10

Mestský šachový klub Dolný Kubín

300 €

11

Kubínske bedmintonové šelmy

940 €

12

BKM Dolný Kubín

1 200 €

13

ŠK Kubínska hoľa

1 000 €

14

MŠK Hviezda

300 €

15

Triatlon team

300 €

16

Horolezecký klub JAMES Dolný Kubín

200 €

17

PROefekt

400 €

340 €
1 080 €
300 €

Bursovníci si aj v tomto roku dali na príprave
masiek záležať. Zábavychtiví Dolnokubínčania
začali v utorok 9. februára svoje putovanie spred
Mestského kultúrneho strediska cez drevený
most až na Hviezdoslavovo námestie.
Na čele sprievodu stála Spevácka folklórna
skupina Orava, ktorá svojím umením šírila
veselú náladu. Okoloidúcich Kubínčanov
častovala nielen hudbou a hlasným spevom, ale
aj čerstvo napečenými šiškami. Akcia vyvrcholila
symbolickým pochovávaním basy na Námestí
slobody. V tomto roku boli fašiangy krátke.
Popolcovou stredou sa začal 40-dňový pôst,
ktorý potrvá až do Veľkej noci.

Kultúra

Sme očami nášho mesta
Verejné osvetlenie mesta je pre väčšinu z nás bežnou
súčasťou života. Idúc okolo pouličnej lampy, často
si ju ani nevšimneme. Hovorí sa síce, že pod lampou
býva najväčšia tma, no prechádzka tmavým nočným
mestom by potešila azda len veľmi romantické duše.
Mnohí Dolnokubínčania sú správni lokálpatrioti, hrdí na svoje mesto. Preto im srdce krváca,
keď vidia na mnohých miestach pozostatky vyčíňania vandalov. Poškodený kryt ležiaci
pri pouličnej lampe však nie je len estetický
problém, je vždy hrozbou. Riziko zásahu elektrickým prúdom sa v takomto prípade nedá
nikdy vylúčiť. Najzraniteľnejšie sú malé deti,
ktoré si tento fakt ešte neuvedomujú. Chvíľka nepozornosti zo strany rodičov môže mať
fatálny koniec. Vec je nepríjemná aj pre majiteľov štvornohých miláčikov. „Závady vznikajú väčšinou na frekventovanejších miestach,
kde je väčší pohyb občanov. Momentálne Technické služby DK, s.r.o. riešia poruchu verejného osvetlenia Na Sihoti, kde diagnostikujú
problém v zemnom vedení,“ uvádza konateľ
ﬁrmy Pavol Heško. Občan Dolného Kubína,
ktorý si všimne akúkoľvek poruchu, či poškodenie verejného osvetlenia sa môže obrátiť
na Mestskú políciu DK (bezplatné t. č. 159), alebo
priamo na Technické služby (t. č. 043/5864905).
Závady možno hlásiť 24 hodín denne. Je pritom
potrebné uviesť presnú lokalitu (ulica, popisné
číslo, poprípade aj číslo vchodu bytového domu)
a bližšie špeciﬁkovať stav závady, či daná lampa
bliká alebo nesvieti. Svoje podnety môžete zasielať aj prostredníctvom bezplatnej mobilnej
aplikácie City Monitor. Sme očami svojho mesta.
Náš postreh a skoré informovanie kompetentných
môže pomôcť eliminovať riziká. Čisté, útulné
a bezpečné prostredie je iste našou dobrou vizitkou aj pred zahraničnými turistami
a návštevníkmi z iných miest.
(JP)

1

SEM - klub Garáž

2

Spevácka folklórna skupina Orava

3 400 €
800 €

Dotácie poskytnuté na projekty (oblasť: šport, kultúra, voľný čas):
1

Slovenský skauting 53. zbor DK

800 €

Skautský tábor 2016

2

Laura, združenie mladých

600 €

Letný Putovný tábor 2016

3

Spoločenstvo rodičov a priateľov školy
pri CSŠ AR D. Kubín

540 €

Prázdninové všeličo - letný tábor
pre deti

4

OZ Kukučínka pri ZŠ MK

764 €

Prázdninové divy v Kukučínke letný tábor pre deti

5

OZ Aktiv Relax

510 €

Tábor krásy - letný tábor pre deti

6

Cirkevný zbor ECAV DK

600 €

Mladí pre mladých 10 - tábor pre
mladých

7

OZ Žatva 90

866 €

Florbalové leto 2015

8

Korčuľka n.o.

250 €

Orava cup - turnaj v hokejbale

9

TJ Orava Dolný Kubín

300 €

Svetový deň atletiky - preteky v
hode kladivom

10

OZ SNE

960 €

Deň rodiny 2016

11

Materské centrum Píšťalka

500 €

Míľa pre mamu

12

OZ Filmový klub 23, DK

1 000 €

VIDMO - 10. ročník Medzinárodnej
prehliadky horských
a adrenalínových ﬁlmov

13

SEM

1 000 €

Gospel párty

14

TRIBUS MUSICAE

1 000 €

3. ročník Kubínsky organový festival

15

Združenie Femina a spol.

1 000 €

16

Art air center

800 €

17

Art air center

1 000 €

12. Kubínska hudobná jeseň 2016

18

Art air center

1 000 €

Talenty pre Európu- kultúrne
podujatie

19

Inšpirácie OZ

300 €

20. ročník výstavy Inšpirácie 2016

20

OZ Krpček

680 €

Od Kenez po Kňažiu – 2. slávnosti
pod vŕbami

Návrat do histórie v Srňacom tradičné kultúrne podujatie
Schola ARVENZIS 2016

Dotácie poskytnuté na projekty (oblasť sociálnych vecí a zdravotníctva):
1

Slovenský skauting 53. zbor DK

800 €

Skautský tábor 2016

2

Laura, združenie mladých

600 €

Letný Putovný tábor 2016

540 €

Prázdninové všeličo - letný tábor
pre deti

3

Spoločenstvo rodičov a priateľov školy
pri CSŠ AR D. Kubín

4

OZ Kukučínka pri ZŠ MK

764 €

Prázdninové divy v Kukučínke letný tábor pre deti

5

OZ Aktiv Relax

510 €

Tábor krásy - letný tábor pre deti

6

Cirkevný zbor ECAV DK

600 €

Mladí pre mladých 10 - tábor pre
mladých

7

OZ Žatva 90

866 €

Florbalové leto 2015

8

Korčuľka n.o.

250 €

Orava cup - turnaj v hokejbale

Beneﬁčný koncert

V piatok 12. februára sa v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska konal beneﬁčný koncert.
Netradičné podujatie zorganizovala dolnokubínska dievčenská skupina Flowers. Finančný výťažok bol venovaný na liečbu konkrétnej osoby.
Podujatie podporili aj domáci hudobníci vrátane veľkých mien. Na pódiu sa predviedlo okteto
UnaCorda,speváciIvanaKubačková,AndrejMičáň
a hudobníci Kamil Škvarka, Andrej Slamka, Alžbeta Gogoláková a Martin Kratochvíl.
Záujem verejnosti o beneﬁčný koncert prekonal
očakávania organizátorov. Kubínčania tak strávili
pekný večer počúvaním príjemnej hudby a zároveň mali možnosť na chvíľu sa v uponáhľanom
živote zastaviť a pripomenúť si hodnotu
ľudského zdravia.

Členovia ZŤP bilancovali
Zväz telesne postihnutých v Dolnom Kubíne
má za sebou rok bohatý na spoločenské akcie.
Členovia miestnej organizácie na začiatku
februára v rámci výročnej schôdze hodnotili
tie najobľúbenejšie. Medzi ne s určitosťou patrí
športový deň v Kolibe a posedenie pri stromčeku,
ktoré sa vždy spájajú s priateľskou atmosférou
v spoločnosti príjemných ľudí s rovnakým
osudom. Zväz telesne postihnutých nepretržite
monitoruje kvalitu života svojich členov,
s čím bezprostredne súvisí bezbariérovosť.
Na odstraňovaní fyzických prekážok v uliciach
nášho mesta sa každý rok zameriavajú v rámci
akcie Adrenalín na kolieskach. Zväz telesne
postihnutých má momentálne 229 členov, čím
sa radí medzi najväčšie organizácie v meste.

Mapovanie fyzických bariér v meste
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Listovať v knihe je opäť moderné

KALENDÁR PODUJATÍ
Kultúra
Kubínske akordy, pesničková súťaž
6. 3.
17.00 h
Stretnutie s autorkami E. Dedinskou a D. Hamarovou
8. 3.
16.00 h
O najkrajšiu kraslicu, výstava
11. 3.
Karaoke večer
11. 3.
19.00 h
Servítková technika, workshop
12. 3.
17.00 h
Burza zberateľov
13. 3.
7.00 h
Veľkonočné trhy
14. 3. – 15. 3.
O erb mesta Dolný Kubín, divadelná súťaž
17. 3.
8. 00 h
Hviezdoslavov Kubín, recitátorská súťaž
18. 3.
9. 00 h
Najlepšia rozprávka o Červenej čiapočke, divadlo
23. 3.
9.00 h
Koncert Kataríny Knechtovej
31. 3.
19.00 h
Šachový turnaj
3. 4.
Výročie oslobodenie mesta, spomienková akcia
5. 4.
Nemecké konverzácie
každý štvrtok
ICELAND – krajina kontrastov, výstava
ART ATTRACTION, výstava
Chuť a vôňa korenia, výstava
Kelti na Slovensku, výstava

MsKS
Oravská knižnica A. Habovštiaka
Oravské kultúrne stredisko
Klub Garáž
Klub Garáž
MsKS
MsKS
MsKS
MsKS
MsKS
MsKS
MsKS
Hviezdoslavovo nám.
Klub Garáž
MsKS
MsKS
Florinov dom
Oravské kultúrne stredisko

Šport
basketbal BK Dolný Kubín – BK ŠPD Rožňava
ﬂorbal Žatva 90 – Žltý sneh Košice, semiﬁnále
ﬂorbal Žatva 90 – Žltý sneh Košice, prípadný 4. zápas

19. 3.
5. 3.
6. 3.

17.00 h
19.00 h
14.00 h

Gymnázium P. O. H.
Gymnázium P. O. H.
Gymnázium P. O. H.

POHOTOVOSŤ
LEKÁRNÍ
Lekáreň AZITEA, Odbojárov 1959............................................................................................ 4. 3. –
Nemocničná lekáreň, Nemocničná 2904/4A.............................................................................7. 3. –
ANNA, Nemocničná 1987/24................................................................................................... 14. 3. –
ALFA, SNP 1203/10............................................................................................................ ........21. 3. –
Nemocničná lekáreň, Nemocničná 2904/4A...........................................................................25. 3. –
Lekáreň Brezovec, Nemocničná 2068.......................................................................................28. 3. –
U ANJELA, Samuela Nováka 1764/4..........................................................................................4. 4. –

6. 3.
13. 3.
20. 3.
24. 3.
27. 3.
3. 4.
8. 4.

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

AKTIVITY DENNÉHO CENTRA PRE SENIOROV NA ULICI OBRANCOV MIERU
Individuálne poradenstvo: každý utorok od 9:00 do 12:00 hod.
Skupinové aktivity:
2. marca
9:00 – 12:00 hod. Tvorivá dielňa (bazálna stimulácia) - výroba
veľkonočných vajíčok aj patchworkovou technikou
15. marca 9:00 – 12:00 hod. Záhrada sa prebúdza (fytoterapia a ergoterapia)
18. marca 17:00 – 20:00 hod V piatok o piatej (muzikoterapia, arteterapia) kultúrnospoločenské stretnutie klientov zariadenia
s pozvanými hosťami.
Komunitné aktivity:
30. marca
14:00 hod. Členská schôdza (komunitná rehabilitácia), Kultúrny program členov
DC na MDŽ a Deň učiteľov, Marec mesiac knihy – beseda s riaditeľom Oravskej knižnice
A. Habovštiaka, miesto konania MsKS, estrádna sála

Tretí mesiac v kalendári je už 61 rokov spätý aj
s Matejom Hrebendom, slepým zberateľom kníh, a tiež
s knihou ako takou. Pamätáte si ešte na svoju prvú
knihu? Aká bola vaša najobľúbenejšia? Máte v knihe
ošúchané strany, lebo ich riadky vás vždy potešia?
Aj z letmého pohľadu na Oravskú knižnicu
A. Habovštiaka je vidieť, že dostala nový šat.
Zrekonštruované priestory bývalej budovy Tatra
banky však ukrývajú nielen cenné knižné výpožičky, ale aj život čitateľov. Detské oddelenie púta
farebnosťou, tvorivosťou a humorom. Obrázky,
práce detí i pohodlné sedenie vytvárajú priateľské
prostredie. Denne tu zavíta 50 až 60 detí. Knižnica má rozvinutú spoluprácu s miestnymi školami.
To je živnou pôdou pre zárodok stálych čitateľov
do budúcna. Oddelenie náučnej literatúry realizuje
najmä výpožičky cez SNK v Martine, spracúva rešerše k bakalárskym, diplomovým prácam. V minulosti
ním prešli kvôli referátom azda všetci gymnaziálni
študenti. Dnes však starú dobrú tlačenú verziu kni-

hy vytláča internet, čo je škoda. Oddelenie beletrie
zas vytvára priestor na rozhovor medzi stálymi čitateľmi a ponúka letnú čitáreň na terase. Knižnica
sa tak stáva komunitným projektom, kde si ľudia
vymieňajú typy na dobré knihy. Stretávajú sa tu viaceré generácie, vitálne babičky čítajú deťom knihy
„na dobrú noc“. Knihy do fondu získava knižnica
aj cez kampaň: „Jedna kniha ročne“ od darcov.
Mnohí však hádžu knihy do schránky, tzv. biblioboxu, kde by mali dávať len požičané knihy. Knižnica
žiaľ nemôže konkurovať novým titulom z pultov
kníhkupectiev. Pracovníčky sa snažia objednávať
aspoň pár nových kníh, ktoré ľudia požadujú osobne,
či cez webovú stránku. Detské oddelenie tiež pripravilo akciu: „Daruj knihu z poličky“, pretože zaznamenalo zvýšený záujem o knihy ako Traja pátrači či Anna
zo Zeleného domu. Vymieňa tak staré poškodené
kusy zo svojho fondu za nové, ktoré by inak v našich
domácnostiach zapadali prachom.
(JP)

Čítajú nás až v Amerike!
Jeden z ohlasov na znovuzrodenie novín Kubín prišiel napísaný v angličtine až spoza oceána.
John Edward Bartos (79) zo štátu Colorado v USA
už roky pozorne sleduje dianie v našom meste, aby
zachytil akúkoľvek informáciu týkajúcu sa jeho
rodiny. Obaja Bartosovi rodičia totiž pochádzali
zo Záskalia a do Ameriky emigrovali na začiatku
20-tych rokov minulého storočia.
Mysleli sme aj na tých, ku ktorým sa noviny Kubín nedostanú v papierovej podobe. Pre všetkých
priateľov nášho mesta a Dolnokubínčanov žijúcich
v odľahlých častiach Slovenska alebo v zahraničí je na internetovej stránke mestskej televízie
www.tvdk.sk vytvorený archív novín Kubín.

Ponuka pre seniorov od iných organizácii:
Oravská knižnica A. Habovštiaka Tréning pamäte seniorov
od 1. marca 2016 do 3. mája 2016, každý utorok od 13:00 do 14:30 hod.

O migrácii s vojnovým reportérom

V Oravskej knižnici Antona Habovštiaka sa
na začiatku februára konala verejná diskusia
s názvom Rozumne o migrácií. Pozvanie prijal
český vojnový reportér Vojtěch Boháč. Poslucháčom otvorene porozprával o svojich osobných zážitkoch a skúsenostiach s migrantmi v Turecku,

Maďarsku a v Nemecku. Knižnica zorganizovala
verejnú diskusiu ako žáner vôbec po prvýkrát.
Podujatie sa konalo v spolupráci so Slovenskou debatnou asociáciou. Úlohy moderátorky
sa zhostila členka asociácie, Dolnokubínčanka
Nikola Gajdošová.
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Valentínsky karneval na ľade
Na zimnom štadióne sa po roku opäť zišli rodiny
s deťmi na obľúbenej akcii Valentínsky karneval
na ľade, ktorú už tradične organizuje Materské
centrum Píšťalka v spolupráci s mestom Dolný

Kubín. Súčasťou valentínskeho karnevalu bola
nielen dobrá hudba, zábava, ale i súťaženie. Na ľade
sa zišlo viac ako 30 masiek a deti si za svoje aktivity odniesli aj sladkú odmenu.

Futbal budú hrať deti a mládež
Vedenie Mestského futbalového klubu D. Kubín
zvolalo na posledný februárový týždeň tlačovú
konferenciu. Zástupcovia klubu informovali
o aktuálnej situácii i o tom, v akom režime
bude futbal v našom meste ďalej pokračovať.
Mládežnícky futbal sa bude hrať v rozsahu

ako doteraz. To znamená, že ponechá mužstvo
dorastu, dva žiacke tímy a štyri prípravky.
O pár dní neskôr klub vydal oﬁciálnu správu
o tom, že mužstvo dospelých nenastúpi do jarnej
časti súťaže. Primárnym dôvodom je absolútny
nedostatok ﬁnančných prostriedkov.

Informácia pre obyvateľov
V rámci preventívnej protipožiarnej činnosti si Vás
mesto Dolný Kubín dovoľuje informovať o niektorých povinnostiach, súvisiacich s problematikou
bezpečnej prevádzky komínov.
Platná právna úprava Slovenskej republiky ukladá
fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým
osobám-podnikateľom povinnosť zabezpečovať
pravidelné čistenie a kontrolu komínov. V zmysle
vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z. z. sa komín musí
počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej
v týchto lehotách:
a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče
s celkovým tepelným výkonom do 50 kW:
1. raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá,
2. raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín
bez vložky,
3. raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené
spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,
b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče
s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW:
1. raz za 2 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá,
2. raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené
spotrebiče na plynné palivá.
Fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým
osobám-podnikateľom sa zároveň ukladá povinnosť zabezpečiť odborné preskúšanie komínov

osobami s odbornou spôsobilosťou, a to pred pripojením palivového spotrebiča na komín, pri zámene
lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj
tepla alebo etážový zdroj tepla, pri zmene druhu
paliva a po stavebných úpravách na telese komína.
Pretože zanedbaním týchto povinností môže dôjsť
k požiarom s následkami na živote, zdraví a majetku, a v prípade požiaru od komína aj k výluke
z prípadného poistného plnenia, odporúčame Vám
zveriť čistenie a kontrolu komína odborne spôsobilej osobe – kominárovi, resp. revíznemu technikovi
komínov, ktorí sú na túto činnosť prístrojovo a materiálne vybavení. Rovnako sú oprávnení vystaviť
potvrdenie o čistení komína, ktoré súčasne u seba
archivujú po dobu 5 rokov.
Kontakty na autorizované kominárstva na území
mesta Dolný Kubín:
KAMEXPERT, s.r.o. , J. Hollého 1976, Dolný Kubín,
mob. 0915802654
Kominárstvo Ružomberok, s.r.o., Na kopanici
1435/7, Dolný Kubín, mob. 0904669014
SUPERKOMÍN s.r.o., Železničiarov 1915/46, Dolný
Kubín, mob. 0905434276
Bližšie informácie k problematike sa dozviete
na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, http://www.minv.sk/rady_doporucenia

Futbalový turnaj U10
„O pohár primátora mesta Dolný Kubín“
V športovej hale Gymnázia P. O. Hviezdoslava
sa v sobotu 27. februára zišli mladí futbalisti
z celého Slovenska. O pohár primátora mesta
vo futbalovom turnaji U10 súperilo celkovo

5 tímov. Dolnokubínski malí futbalisti ukázali
svoje kvality a odhodlanie bojovať, čo sa aj potvrdilo a z turnaja si odniesli víťaznú priečku.
Odohrali celkovo štyri zápasy a v každom zvíťazili.

Sledge hokejisti po prvýkrát doma
Slovenskí sledge hokejisti sa po prvýkrát
predviedli
pred
dolnokubínskymi
fanúšikmi. Naši sledge hokejisti, ktorí pôsobia
v českej lige ako Bencont Dolný Kubín,
odohrali vo februári na tunajšom zim-

nom štadióne dve stretnutia. Ich premiérou
na domácom ľade boli zápasy s tímom z Pardubíc
a z Prahy. Šťastena pri našich športovcoch nestála, keďže oba zápasy prehrali. S Pardubicami 0:3
a s Prahou 2:5.

Mgr. Roman Matejov
primátor mesta
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