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Vyhrali sme detské ihrisko!
Je dobojované! V súťaži spoločnosti Lidl naše mesto získalo detské
rozprávkové ihrisko. Celoslovenská súťaž určená pre širokú verejnosť prebiehala šesť týždňov.
Dolnokubínčania 198 419-krát zapli počítač, aby do konečného súčtu
pridali svoj hlas.
Detské ihrisko za 87-tisíc eur
postaví obchodný reťazec. Stavba nesie názov Lidl ihrisko Žihadielko. Rozmery ihriska sú
20 x 16 metrov. Na ploche bude
rozmiestnených viacero herných
prvkov pre deti od 2 do 12 rokov.

Zmeny v systéme parkovania v meste
V snahe zlepšiť situáciu v doprave a parkovaní na svojom území zavádza
mesto Dolný Kubín v termíne od 01. 06. 2016 do prevádzky parkovací
systém – spoplatnenie parkovania. Zmena v parkovaní sa od uvedeného
termínu bude týkať lokality starého mesta, v zóne ohraničenej cestou
I. triedy I/70 (cestný most cez rieku Orava a kruhový objazd pri Slovenskej pošte) na jednej a Jánoškovou ulicou na druhej strane. Začiatok a koniec zóny plateného parkovania bude vyznačený príslušnými
dopravnými značkami.

Už teraz sa môžeme tešiť na veľké
pieskovisko, hojdačky, kolotoč,
domček a lavičky na oddych. Pre
väčšiu bezpečnosť bude ihrisko oplotené a dopadovú plochu
bude tvoriť mäkká liata guma
a štrk. Je samozrejmosťou, že celá
stavba spĺňa prísne bezpečnostné
kritériá. Ihrisko bude postavené
v blízkosti amﬁteátra na sídlisku
Brezovec. Jeho slávnostné otvorenie je naplánované na začiatok
letných prázdnin.

Zavedenie spoplatnenia parkovania bolo prerokované a schválené
Mestským zastupiteľstvom v septembri minulého roka, k čomu bolo
prijaté Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 9/2015 o vymedzení
úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových
vozidiel. Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 93/2015 bol zároveň
schválený Prevádzkový poriadok pre zónu plateného parkovania
v meste Dolný Kubín.

TV DK

20. ročník medzinárodnej súťaže Talenty pre Európu 2016
V dňoch 28. apríla – 1. mája
2016 sa uskutoční v našom
meste jubilejný 20. ročník medzinárodnej súťaže B. Warchala
v hre na sláčikových nástrojoch
Talenty pre Európu 2016. Do súťaže sa tento rok prihlásil rekordný počet účastníkov, 152
súťažiacich v 10 kategóriách
v sólovej hre a 25 komorných
zoskupení. Zastúpených je 13
krajín: Bielorusko, Česká republika, Kazachstan, Lotyšsko,
Maďarsko, Nemecko, Poľsko,
Rakúsko, Slovinsko, Srbsko,
Ukrajina, Veľká Británia a Slovensko. Výkony súťažiacich
bude hodnotiť medzinárodná
15 členná jury zložená z popredných pedagógov a interpretov,
ktorej predsedom je husľový
virtuóz Peter Michalica.

Novinkou tohto ročníka je miesto konania – celá súťaž bude
prebiehať v priestoroch zrekonštruovaného Hotela Park.
Súčasťou podujatia je Koncert
talentov pre Európu, na ktorom
vystúpia vlaňajší víťazi súťaže
so sprievodom Štátneho komorného orchestra zo Žiliny.
Koncert sa uskutoční 29. apríla 2016 o 19.30 hod. v divadelnej sále MsKS. Vstup je voľný.
Art AIR Center ako hlavný
organizátor podujatia, srdečne
pozýva občanov mesta pozrieť si
súťažné výkony mladých hudobníkov aj spomínaný koncert.
Podrobný program a priamy
prenos súťaže môžete sledovať
na www.talentsforeurope.eu
Leonard Vajdulák

Mestský výbor Banisko
V minulom čísle novín sme
poukázali na význam mestských
výborov a ich úlohy. V ďalších
častiach chceme predstaviť jednotlivé mestské výbory. Za MsV
Banisko sme sa porozprávali
s členom a dlhoročným poslancom za túto mestskú časť Vladimírom Kubištom.

kultúra parkovania. Nad garážami boli postavené tzv. francúzske
studne slúžiace na odvodnenie
svahu, a tým sa zastavila erózia
v danej lokalite. Podarilo sa moderne zrekonštruovať bývalý
dom záhradkárov a ešte množstvo
menších či väčších akcií, ktoré
skvalitnili život na našom sídlisku.

Skúste porovnať život na Banisku v minulosti a dnes. V čom
sa Banisko zmenilo? Na Banisku
dnes býva veľa mladých rodín
s deťmi, ale aj „starých Baniskárov“ a vyrastal som tu aj ja.
Kvalita života sa výrazne zlepšila, aj keď narástol počet automobilov. Starý plechový sklad
uprostred sídliska bol zbúraný
a nahradený riadnym detským
ihriskom aj s vyasfaltovaným
chodníkom, vymenili sa pouličné svietidlá, pribudli zvodidlá,
opravili sa schodiská, ale aj ďalšie chodníky a aspoň čiastočne
sa spevnila prístupová cesta
ku garážam. Zvýšil sa počet parkovacích miest, čím sa zvýšila aj

Kde sa stretáva MsV Banisko
a ako často? Členovia mestského
výboru sa stretávajú v materskej
škole, ktorá slúži nielen deťom, ale
aj „Baniskárom“. Naše stretnutia
sú podľa potreby vedenia mesta,
MsZ a potrieb občanov sídliska.
V MŠ sa konajú voľby, všetky stretnutia občanov, ale aj miestnych
organizácií. Na streche je umiestnená aj moderná varovná siréna. Budova však má svoj vek a je
potrebné pokračovať vo výmene
okien, dverí, ako aj vnútorného
vybavenia.
Aké sú plány, vízie MsV a čo potrebuje Banisko a jeho obyvatelia do budúcnosti?

ročník XXXII

Poslanci Mestského zastupiteľstva podporili návrh vedenia mesta,
aby prevádzkovanie parkovacieho systému nebolo riešené dodávateľským spôsobom, ale aby prevádzkovateľom bolo samotné mesto
Dolný Kubín. Odbor dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného
ruchu Mestského úradu v DK bol od 1. februára tohto roka posilnený
o jedného zamestnanca, v ktorého kompetencii je zavedenie a prevádzka systému.
Do zóny regulovaného parkovania budú od 1. júna tohto roka zahrnuté parkoviská na nasledovných miestnych komunikáciách v starom
meste:
Pásmo 1: parkoviská na uliciach: Aleja slobody (vrátane parkovísk
pri Slovenskej pošte a za reštauráciou Marína), A. Sládkoviča, Radlinského,
Kohútov sad, Jána Hollého, Matúškova a na Hviezdoslavovom nám.
Pásmo 2: parkoviská pri Daňovom úrade a pri reštaurácii Koliba.
Výška parkovného v Pásme 2 je pri platbe v parkovacom automate
polovičná oproti poplatku v Pásme 1. Toto opatrenie má za účel presunúť veľkú časť parkujúcich vozidiel na parkoviská pri Daňovom
úrade a pri reštaurácii Koliba, a tým uľahčiť krátkodobé parkovanie
v centre mesta.
Parkovné sa bude platiť v dňoch pondelok až piatok v čase od 8.00
do 16.00 hod. za parkovanie na všetkých vymedzených úsekoch
miestnych komunikácií a parkoviskách, ktoré sú vo vlastníctve alebo
správe mesta. Parkovanie mimo prevádzkovej doby, v sobotu, nedeľu
a počas štátnych sviatkov bude bezplatné.
Parkovné bude možné uhradiť buď v hotovosti, zakúpením parkovacieho lístka v niektorom z jedenástich parkovacích automatov, umiestnených v zóne spoplatneného parkovania, alebo bezhotovostne prostredníctvom mobilného telefónu zaslaním SMS správy v požadovanom
tvare. Ďalšou možnosťou je zakúpenie parkovacej karty. Predaj všetkých druhov parkovacích kariet je plánovaný od 02. 05. 2016.
Parkovací poriadok, mapa spoplatnených parkovísk, cenník parkovného a ďalšie informácie k problematike zavedenia parkovacieho
systému v meste Dolný Kubín sú uvedené na webovej stránke mesta
www.dolnykubin.sk v sekcii „Platené parkovanie“. Tu sú zároveň uvedené aj bližšie informácie o predaji jednotlivých druhov parkovacích
kariet vrátane žiadostí o ich vydanie.
Otázky k spoplatneniu parkovania Vám zodpovie Bc. Ján Lavrík, 1. poschodie novej budovy mestského úradu, č. dverí 210, číslo tel. 5814415.

Je toho ešte veľa, čo treba urobiť.
Zišlo by sa vybudovať modernejšie športovisko s umelou trávou, doplniť zábradlie na celej
„skratke“, bodovo doplniť verejné osvetlenie, urobiť ďalšie opatrenia na odvodnenie aj pri
garážach, nový asfalt na našej
hlavnej sídliskovej komunikácii,
pokračovať v rozširovaní parkovacích plôch, zrealizovať druhú
etapu rekonštrukcie chodníka
na Jánoškovej ulici po odbočku

na Medzihradné, urgentne treba
vyriešiť prepad vozovky na autobusovej zastávke pod sídliskom, zrevitalizovať zeleň na celom sídlisku, rozšíriť kamerový
systém a mnoho ďalších vecí.
Veríme, že v spolupráci s MsÚ
a poslancami sa nám podarí
naše predstavy rozvoja sídliska
Banisko premieňať na realitu.
Jozef Šimek
zástupca primátora mesta D. Kubín

Vladimír Adamec
vedúci kancelárie primátora mesta D. Kubín
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Do práce na bicykli
aj v roku 2016
Mesto Dolný Kubín sa v tomto roku po tretíkrát prihlásilo do celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli“ vyhlásenej Ministerstvom
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. To bol základný predpoklad toho, aby sa v termíne od 1. do 26. apríla mohli na stránke www.dopracenabicykli.eu do súťaže registrovať 2 - 4 členné tímy
zamestnancov ﬁriem, inštitúcií a organizácií na území mesta Dolný
Kubín. Prihlásené tímy budú následne počas mesiaca máj dochádzať do zamestnania na bicykloch, viesť evidenciu jázd na internete
a súťažiť o niektorú z cien vo vypísaných kategóriách. Dôležitejší
však bude príspevok každého z účastníkov súťaže k ochrane životného prostredia a naplneniu posolstva tohoročnej kampane:
k vzájomnému rešpektovaniu sa cyklistov a vodičov motorových
vozidiel na cestách.
V. Adamec

Zameranie a činnosť Denného centra mesta Dolný Kubín
Denné centrum je nový názov
pre Klub dôchodcov používaný
od 1.1.2009. Poskytuje sa v ňom
sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo
nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo
starému rodičovi s vnukom alebo
vnučkou. V súlade so zákonom
o sociálnych službách sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť.
Mesto zriaďuje denné centrá
v jednotlivých mestských častiach s cieľom poskytnúť záujemcom sociálne služby čo najbližšie k prirodzenému rodinnému
prostrediu. Prevádzku denného
centra a program jeho činnosti
zabezpečuje samospráva klubu,
ktorá je vytvorená z jeho členov.
V priestoroch Denného centra
na ul. Obrancov mieru rozvíjame činnosť pre oprávnené osoby,
ktoré potrebujú sociálnu alebo
komunitnú rehabilitáciu a chcú
rozvíjať svoje sociálne a osobné
zručnosti. V oblasti posilnenia
fyzickej a mentálnej kondície
sme zrekonštruovali a vytvorili priestory malej telocvične,
v ktorej si môžu členovia denného centra zacvičiť pod odborným
dohľadom dobrovoľníka. Zriadili

sme „izbu ľudových tradícií našich materí“, ktorá slúži ako pamiatka pre tých neskôr narodených návštevníkov. Jej zmyslom
je odovzdať dedičstvo a poukázať
na fakt, že bez minulosti niet budúcnosti.
Priestory na poschodí denného
centra využívame na klubovú

a záujmovú činnosť organizovanú členmi denného centra. Pomáhame im pri všetkých podujatiach a činnostiach, ktoré navrhujú. Usilujeme sa aj o získanie ﬁnančných prostriedkov
na prístavbu denného stacionára (seniorskej škôlky) za účelom
poskytovania ambulantnej formy

opatrovateľskej, resp. odľahčovacej služby pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby a pre občanov v dôchodkovom veku s nepriaznivým zdravotným stavom.
Marína Gruchaláková
garant sociálnych služieb v DC

Denné centrum mesta Dolný Kubín na ul. Obrancov mieru
AKTIVITY v mesiaci APRÍL 2016
Individuálne poradenstvo:
každý utorok od 9:00 do 12:00 hod. (v Dennom centre na prízemí)
Skupinové aktivity:
6. apríla 9:00 – 12:00 hod. „Tvorivá dielňa“
- ručné práce s papierom, výroba pohľadníc pre jubilantov
13. apríla 9:00 – 12:00 hod. „Ručné práce v záhrade“
- fytoterapia a ergoterapia s členmi DC a klientmi ZOS

POHOTOVOSŤ
LEKÁRNÍ
Pohotovosť lekární
U ANJELA, Samuela Nováka 1764/4
DIA, A. Sládkoviča 5
NIKA, Radlinského 1710
Dr. MAX, Nemocničná 1944
VIA NATURA, A. Sládkoviča 14

15. apríla 17:00 – 20:00 hod. „V piatok o piatej“
(muzikoterapia, arteterapia) kultúrno-spoločenské stretnutie
klientov zariadenia s členmi výboru ZO ZŤP v Zariadení
opatrovateľskej služby na ul. Obrancov mieru
8. 4. – 10. 4.
11. 4. – 17. 4.
18. 4. – 24. 4.
25. 4. – 1. 5.
2. 5. – 5. 5.

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

KALENDÁR PODUJATÍ
Kultúra
Trofeje, výstava obrazov žiakov ZUŠ P. M. Bohúňa
13. 4.
16.00 h
Klub Garáž
Pálenica Borisa Filana, zábavný program
14. 4.
19.00 h
MsKS
Matej Rabada – modrotlač, výstava
18. 4.
15.00 h
Or. kultúrne stredisko
Nevyhoď, ale využi!, workshop
22. 4.
16.00 h
Klub Garáž
Lenka Filipová, koncert
23. 4.
19.00 h
MsKS
Kniha Oravy 2015, vyhlásenie výsledkov
25. 4.
Oravská knižnica A. Habovštiaka
Talenty pre Európu, hudobná súťaž
28. 4. – 1. 5.
Hotel Park
KubCup, volejbalový turnaj
29. 4. – 1. 5.
telocvične škôl

Šport
Žinčicový míting, súťaž v plávaní 23. 4. – 24. 4. 2016 AquaRelax

Komunitné aktivity:
27. apríla 14:00 hod.
Členská schôdza s programom a stavanie mája v záhrade DC.

Oprava z minulého čísla:
V marcovom vydaní novín Kubín sme nesprávne uviedli názvy subjektov, ktoré získali dotáciu mesta na projekty v oblasti sociálnych vecí
a zdravotníctva. Za chybu sa ospravedlňujeme a uvádzame správne informácie.
Dotácie poskytnuté na projekty (oblasť sociálnych vecí a zdravotníctva):
1
2
3
4
5
6
7
8

SZŤP ZO Dolný Kubín
SZŤP ZO Dolný Kubín
JDS MO Dolný Kubín
JDS MO Dolný Kubín
JDS MO Dolný Kubín
OZ Aktív-Relax
JDS OO Dolný Kubín
Občianske združenie Rozum a Cit Žilina

1 000 €
1 000 €
435 €
240 €
325 €
1 000 €
400 €
1 000 €

Rozhýbať telo aktívnou športovou činnosťou
Cestovať – vnímať krásu prírody a čaro kultúry
Upevňovanie spolupráce so seniormi z družobného mesta Limanowa
Tolerancia spolužitia mladej generácie a generácie dôchodkového veku
Poznávanie krás Slovenska s turistickým zameraním
Aktívny, aktívnejší, najaktívnejší život seniorov
Okresné športové hry seniorov
(S)pokojní rodičia-(s)pokojné deti

Oznam
Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, ponúka na obsadenie uvoľnenú pracovnú pozíciu „zdravotná sestra v zariadení sociálnych služieb“ a „opatrovateľka“. Bližšie informácie o pracovných pozíciách a kvaliﬁkačných predpokladoch získate na odbore sociálnych vecí
a rodiny Mestského úradu v Dolnom Kubíne tel. kontakt: 581 44 12 alebo 0918 967 156, prípadne elektronickou poštou socialne@dolnykubin.sk
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