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ROK 2016 V ZNAMENÍ ZMIEN
—
Dolný Kubín prechádza vizuálnymi zmenami
rok čo rok. Aj ten uplynulý bol bohatý na rôzne
stavebné úpravy. V krátkosti si pripomeňme, čo
sa v rámci zlepšenia a skrášlenia mesta udialo v roku 2016.
V obchodnej zóne pribudol obchodný dom.
Investor zároveň vybudoval aj novú križovatku
medzi obchodnou zónou a Nemocničnou ulicou, čím sa výrazne uľahčila dopravná situácia
v lokalite.
Motoristov sa týkali aj ďalšie novinky. Nebolo
jednoduché pristúpiť k spoplatneniu parkovania v centre mesta, avšak už dnes možno
konštatovať, že centrum mesta sa uvoľnilo
od automobilov a zlepšili sa možnosti parkovania pre občanov, bývajúcich v zóne.
V minulom roku bola ukončená druhá etapa
rekonštrukcie miestnej komunikácie na ulici
Aleja slobody, ktorej súčasťou je nový chodník
a osvetlený priechod pre chodcov. Majiteľom
osobných automobilov slúži nové parkovisko
na Bystereckej ulici s tridsiatimi dvomi parkovacími miestami, opravy sa dočkalo aj parkovisko na Nemocničnej ulici. Vďaka spoluúčasti
mesta mohla byť rekonštruovaná komunikácia
z Beňovej Lehoty smerom na Kubínsku hoľu.
V závere roka prebehla aj oprava oporného
múra a chodníka na autobusovej zastávke
Banisko. Realizovali sa viaceré opravy komunikácií a chodníkov, ako napríklad na Radlinského ulici pri ČSOB. V Beňovej Lehote došlo k stavebno-technickej úprave prístupového
chodníka k cintorínu, opravou prešla aj lavica
pre peších smerom na Záskalie.
Životnosť jednej z dominánt mesta,
kolonádového mosta, predĺži výmena strešnej
krytiny, realizovaná zároveň s modernizáciou
jeho osvetlenia.
V rámci plánovanej IBV Brezovec došlo
k rozšíreniu kanalizácie a vodovodu v inves-

torstve Oravskej vodárenskej spoločnosti pre
navrhovanú budúcu výstavbu domov. OVS
zafinancovala aj rozšírenie kanalizácie v Kňažej
v dĺžke 450 metrov.
Žilinský samosprávny kraj investoval do svojich zariadení na území mesta: zateplil budovy
Gymnázia P. O. Hviezdoslava a Obchodnej akadémie, modernizoval Dolnooravskú
nemocnicu vybudovaním pracoviska magnetickej rezonancie.
Dve aktivity boli v minulom roku uskutočnené
hlavne vďaka narastajúcej občianskej angažovanosti obyvateľov mesta: detské ihrisko Žihadielko stojí dnes na sídlisku Brezovec vďaka
internetovému hlasovaniu obyvateľov a obnovená atletická dráha pri bývalej ZŠ Nemocničná
zásluhou aktivistov z tejto mestskej časti.
Obidve akcie svedčia o tom, že veci verejné nie
sú ľuďom ľahostajné. Potvrdilo sa to napríklad
aj pri výstavbe nového detského ihriska na Malom Bysterci, či revitalizácii detského ihriska
v Medzihradnom.
Zmysluplnému tráveniu voľného času by mali
napomôcť investície do štadiónov a športovísk.
V rámci rekonštrukcie Letného štadióna MUDr.
Ivana Chodáka bol odstránený zlý technický
stav strešnej konštrukcie tribúny, opravená
časť hygienického zariadenia, predĺžená hracia plocha a osadené nové brány. Zimný štadión dostal nový ochranný náter nosníkov.
Na základe dlhoročných požiadaviek obyvateľov mestskej časti Kňažia sa začalo
s výstavbou viacúčelového ihriska s umelou
trávou. Mladí športovci dostali k dispozícii
streetworkoutové ihrisko.
Významné prostriedky z mestského rozpočtu
išli do školských zariadení. Rekonštrukciou
prešla školská jedáleň pri Základnej škole Janka Matúšku, telocvičňa Základnej školy Martina Kukučína, aj elektroinštalácia Základnej

VYSTÚPENIE MESTA ZO SPOLOČNÉHO
OBECNÉHO ÚRADU
—
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Mesto Dolný Kubín už od 1. januára 2017
nie je súčasťou Spoločného obecného úradu. Odstúpilo tak od zmluvy s dvadsiatimi
dvomi obcami dolnej Oravy, ktorá platila od
roku 2002. „Hľadali sme cestu, ako pomôcť
občanovi, aby sa dostal rýchlo ku stavebnému
povoleniu alebo k územnému konaniu. Prišli
sme na to, že rozdelenie na mesto a ostatné
obce bude najoptimálnejším modelom. Vnímame to ako nutnosť, v žiadnom prípade nie

ako negatívum,“ objasňuje príčiny rozdelenia
starosta Oravského Podzámku, Jozef Záhora.
Agendu spojenú so stavebnou činnosťou na
území Dolného Kubína vybavíte aj naďalej na
2. poschodí novej budovy mestského úradu. „V súčasnosti je táto agenda začlenená
pod Referát územného plánovania a stavebného poriadku v Dolnom Kubíne, ktorý je pod
odborom výstavby a životného prostredia,“
vysvetľuje Jozef Šimek, viceprimátor mesta.
Dvadsaťdva obcí okresu Dolný Kubín presťahovalo svoj Spoločný obecný úrad na ôsme
poschodie okresného úradu. Hneď vo vedľajších dverách nájdete aj Spoločný školský úrad,
ktorý donedávna tiež sídlil v dolnokubínskej
radnici. Oba úrady teraz patria pod Oravský
Podzámok. „Máme štyri kancelárie pre stavebný úrad a jednu kanceláriu pre školský úrad.
Obce budú v tomto rozpočtovom roku musieť
prispieť na toto zariadenie,“ dodáva Jozef Záhora. Pod dolnooravský Spoločný obecný úrad
spadá takmer 18 000 ľudí. Na každého štát
ročne prispeje necelé euro. To však na jeho
prevádzku nestačí. Zvyšnú časť musia zaplatiť
obce.
TV DK
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umeleckej školy Ivana Ballu. Nezabudlo sa ani
na najmenších, v materských školách sa menili okná (Kňažia, Obrancov mieru, Odbojárov,
Záskalie), opravovala strecha (Odbojárov)
a rekonštruovala umyváreň (Námestie slobody). Modernizáciou prešlo denné centrum,
kde sa vymenili okná, uskutočnila sa generálna oprava kotolne, montáž stoličkového výťahu a viaceré opravy okolia budovy. Rovnako
v budove zariadenia opatrovateľskej služby
boli realizované úpravy vykurovania, výmena
balkónových dverí či doplnenie interiérového

vybavenia. Vďaka daru jedného z klientov pribudol v záhrade zariadenia relaxačný prístrešok.
Nedajú sa vymenovať všetky zmeny, ktoré
v našom meste v minulom roku prebehli, nie
je to ani účelom tohto článku. Uvedomujeme
si, že je stále ešte dosť vecí, ktoré vyžadujú nápravu. Preto veríme, že rok 2017 bude
z pohľadu obnovy a skrášľovania mesta rovnako úspešný ako ten minulý a prinesie ďalšie
skvalitnenie a zlepšenie života v meste.
mesto Dolný Kubín

GENERÁLNY RIADITEĽ ŽSR
V NAŠOM MESTE
—
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Dolný Kubín má so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) rozbehnutých viacero rokovaní
týkajúcich sa odkúpenia niekoľkých pozemkov
a rekonštrukcie železničnej stanice, zastávok
i priechodov. Aj preto naše mesto v januári
navštívil generálny riaditeľ Železníc Slovenskej
republiky, aby na vlastné oči preveril ich stav.
Bola to jeho vôbec prvá návšteva regiónu.
„Zo ŽSR máme dohodnutý harmonogram
spolupráce. Na konci minulého roka sme od
nich odkupovali pozemky pod existujúcou komunikáciou na ulici Aleja slobody. Následne
tiež odstraňovali starú železničnú vlečku,“
vysvetľuje Roman Matejov, primátor Dolného
Kubína. Odstránená manipulačná koľaj na
železničnom priecestí na ulici Československej armády aspoň čiastočne zjednodušila

www.dolnykubin.sk

prechod automobilovej dopravy. Mesto má
ale s križovatkou ďalšie plány. Chce ju rozšíriť,
vybudovať nový chodník a odvodniť danú plochu. „Aby sme mohli túto infraštruktúru ďalej
budovať, potrebujeme od železníc odkúpiť
ďalšie pozemky. Okrem toho potrebujeme od
železníc pozemky aj na Bysterci, kde by sme
chceli v budúcnosti pokračovať v budovaní
chodníka ku železničnej zastávke. Odkúpiť
chceme aj pozemky v mestskej časti Mokraď,“
objasňuje primátor. „Budeme vyhodnocovať,
či sú tieto pozemky nepotrebné a v prípade,
že áno, tak ich radi odpredáme Dolnému
Kubínu. Takisto som sa prišiel pozrieť, v akom
stave máme stanicu. Rozprávali sme sa o tom,
že pokiaľ získame peniaze za odkúpenie
pozemkov, tak ich radi preinvestujeme naspäť
do hlavnej stanice v Dolnom Kubíne,“ dodáva
Martin Erdössy, generálny riaditeľ ŽSR. Celý
proces kúpy pozemkov bude ešte závisieť od
rozhodnutia ministerstva dopravy a nášho
mestského zastupiteľstva. V závislosti od
výsledku rokovaní by mohlo mesto vlastniť
dané pozemky najskôr koncom tohto roka.
TV DK

mesto

MESTSKÝ VÝBOR ZÁSKALIE

NOVÍ VEDÚCI ODBOROV MESTSKÉHO ÚRADU

—

V závere minulého roka požiadali o uvoľnenie zo svojich funkcií dvaja vedúci odborov mestského úradu: Ing. Jozef Gruchalák
z pozície vedúceho odboru sociálnych vecí
a rodiny (OSVaR) a Ing. Marián Smoleň
z funkcie vedúceho odboru výstavby a životného prostredia (OVaŽP). Primátor mesta
Mgr. Roman Matejov sa obidvom poďakoval
za ich dlhoročnú činnosť a k 1. januáru 2017
uviedol do funkcie nových vedúcich odborov:
PhDr. Janu Mazalánovú (OSVaR) a Ing. Pavla
Stareka (OVaŽP).

a asistentov sociálnej práce. Spolu s manželom sa tešia z už dospelého syna Mareka.

O MsV Záskalie sme sa rozprávali s jeho predsedom Františkom Okoličánim.

Ing. Pavol Starek
vedúci odboru výstavby a životného
prostredia Mestského úradu Dolný Kubín

Opíšte nám v krátkosti Mestský výbor
Záskalie.
Mestský výbor Záskalie má 13 členov, z toho
2 poslancov zvolených za volebný obvod –
Kňažia, Mokraď, Záskalie. Zasadnutia zvolávame podľa potreby. V MsV sa stretlo 13 ľudí,
ktorí sú ochotní pre mestskú časť pracovať
dobrovoľne, na úkor svojho času. Atmosféru, v akej pracuje náš výbor, dokresľuje tento príbeh. Pred ostatnými voľbami do MsV
požiadal náš dlhoročný člen, aby sme ho
nedávali na kandidátku. Ako dôvod uviedol, že
chce uvoľniť miesto mladším. Jeho požiadavku
sme akceptovali, ale súčasne sme ho požiadali, či by aspoň občas neprišiel na naše zasadnutia. Od spomínaných volieb nevymeškal
ani jedno zasadnutie výboru. Aby si niekto
nemyslel, že ide o vymyslený príbeh, budem
konkrétny. Ten pán sa volá Ing. Anton Strežo,
a keďže v týchto dňoch sa dožíva krásneho
jubilea 82 rokov, dovolím si využiť tento priestor a v mene celého MsV mu do ďalších rokov
popriať pevné zdravie a k tomu veľa účastí na
zasadnutiach MsV.

PhDr. Jana Mazalánová
vedúca odboru sociálnych vecí a rodiny
Mestského úradu Dolný Kubín
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Rodáčka z Ružomberka je absolventkou Univerzity Komenského v Bratislave v odbore
sociálna práca a má viac ako 20 ročné riadiace a manažérske skúsenosti získané
v štátnej službe na rôznych stupňoch výkonu
štátnej správy takmer vo všetkých oblastiach
sociálneho zabezpečenia. Pred nástupom
do zamestnania na Mestskom úrade Dolný
Kubín pracovala ako riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny a neskôr ako odborný
radca na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne. Pôsobí v predstavenstve
Slovenskej komory sociálnych pracovníkov

Absolvent Vysokej školy dopravy a spojov
v Žiline v odbore strojárska technológia/priemyselné inžinierstvo pochádza z Trstenej,
má syna a dve dcéry a od roku 1998 sa profesne venuje inžinieringu a vedeniu stavieb.
Ako samostatne zárobkovo činná osoba
vykonával stavebné dozory na realizovaných
stavbách vrátane stavieb znižujúcich energetickú náročnosť bytových domov a stavieb
chrániacich životné prostredie. Rovnako
viedol realizáciu stavieb ako stavbyvedúci
v spoločnosti, ktorá sa špecializovala na výstavbu športovísk, a to z finančných prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie.
V rámci poradenskej činnosti ako súčasť inžinieringu vykonával okrem iného aj prípravu
zámerov miestnych samospráv vrátane verejného obstarávania k čerpaniu finančných
prostriedkov zo štrukturálnych fondov
Európskej únie.

mesto Dolný Kubín

MAMIČKY PRE SVOJE DETI VOLILI
NETRADIČNÉ MENÁ

—

Rok sa s rokom stretol a my Vám opäť prinášame zaujímavé štatistiky z dolnokubínskej
matriky. V roku 2016 sa narodilo 183 malých
Dolnokubínčanov, čo je o 8 menej, ako tomu
bolo v roku 2015. Dolnokubínskym mamičkám
sa najviac páčili mená Lucia a Tomáš. Rodičia
ich v rodnom liste zapísali 6 dcéram a 4 synom. Ďalším populárnym dievčenským menom bola Alžbeta. Toto meno si vybralo pre
svoje dcéry až 5 mamičiek. Medzi rovesníčkami z minulého roka sa najviac objavovali
mená Viktória, Alexandra a Sofia. U chlapcov
sa na druhom mieste v popularite uchytili
dve mená, a to Matej a Martin. Každé celkom
štyrikrát. Medzi chlapčenskými menami ďalej

—

figurovali mená Lukáš a Šimon. Dolnokubínski
rodičia si v uplynulom roku pre svojich novorodencov vyberali aj viac nezvyčajných mien.
Z dievčenských to boli Ruth, Melisa, Vivien,
Zoe, Noemi a Zara. Z chlapčenských Diego,
Belo, Tobias a Timon. Prvými deťmi roku 2017
boli dvojičky Nela a Sandra.
Ku 31. decembru 2016 mal Dolný Kubín
18 536 obyvateľov. Je to o 232 menej ako v decembri roku 2015. Do manželského chomúta
vošlo vlani 128 párov, čo je o dva páry viac ako
pred rokom. V štatistike úmrtí figuruje údaj
149 občanov.

Čo podľa Vás trápi obyvateľov Záskalia,
aké sú problémy, ktoré je potrebné riešiť
do budúcna?
Na túto otázku je veľmi ťažké uviesť vyčerpávajúcu odpoveď. Vo funkcii predsedu MsV
pôsobím relatívne krátku dobu, avšak aj za ten
krátky čas som si vypočul toľko požiadaviek
a pripomienok od občanov, že ak by som ich
mal prezentovať na tomto mieste, museli by
ste mi dať značne väčší priestor. Uvediem aspoň niektoré, ktoré z môjho pohľadu považu-

jem za problémy všetkých občanov Záskalia.
Je to predovšetkým vyriešenie problematického výjazdu motorových vozidiel zo Záskalia na cestu prvej triedy I/70. Tento problém sa
rieši už niekoľko rokov, avšak súčasná situácia
je neúnosná. Vybudovaním chodníka popri komunikácii – smer Bysterec by sa značne zlepšila bezpečnosť chodcov, cyklistov a matiek
s kočíkmi. V celej mestskej časti Záskalie nás
už dlhšiu dobu trápi pretrvávajúci zápach
šíriaci sa z kanalizácie, obzvlášť v čase chodu
prečerpávacích staníc. V letnom období sa
ako nepostačujúca ukazuje periodicita kosenia trávy na verejných priestranstvách a na
miestnom cintoríne.
Aké plány a vízie má Váš mestský výbor?
So záujmom si vždy prečítam odpovede predsedov iných MsV na otázky, ktoré ste položili aj
mne. Tak tomu bolo aj v novembri 2016, keď
odpovedal Ing. Heško, predseda MsV Mokraď.
Členovia nášho výboru a iste aj prevažná časť
obyvateľov Záskalia sa s jeho odpoveďou na
túto otázku plne stotožňujú. Pre informáciu
potenciálnych čitateľov tohto článku uvádzam,
že momentálne je z troch mestských častí –
Kňažia, Mokraď a Záskalie vytvorený jeden
volebný obvod s 2 poslancami. Máme za to,
že každá mestská časť by mala mať možnosť
voliť si svojho poslanca do mestského zastupiteľstva. Čiže vízia nášho výboru, ale aj občanov Záskalia, je už v najbližších voľbách do
mestského zastupiteľstva tento problém vyriešiť k spokojnosti všetkých mestských častí.
Naším plánom do budúceho obdobia je uviesť
do života čo najviac opatrení, ktoré vychádzajú
z reálnych potrieb obyvateľov Záskalia.
František Okoličáni, predseda MsV Záskalie

KLZISKÁ A BEŽKÁRSKE TRATE V NAŠOM MESTE

—

Milovníci zimného korčuľovania si túto zábavu
môžu vychutnať už nielen na tunajšom zimnom štadióne, ale aj za ním. Mesto Dolný
Kubín pripravilo klzisko pod holým nebom.
Nevšedné korčuľovanie si však môžete užiť aj
na ľadovej ploche v mestskej časti Mokraď. Podieľala sa na nej tamojšia mládež v spolupráci
s dobrovoľným požiarnym zborom. Sezónne
športovisko je navyše i osvetlené. Okrem
bežného korčuľovania si na ňom môžete,
rovnako ako na tom dolnokubínskom, zahrať
tiež hokej. Klziská pod holým nebom bude
možné využívať, pokým to dovolí počasie.
V našom meste si prídu na svoje aj milovníci bežkovania. Mesto Dolný Kubín ako každý
rok zabezpečuje trate na Kuzmínove, kde si
bežkovanie môžete užiť aj po zotmení. Areál
je totiž osvetlený denne do 22:00 hod. Okrem
Kuzmínova je pre všetkých zanietencov pripravená trať aj na Kubínskej holi, ktorá je
pravidelne udržiavaná. Okruh začína pri chate
Koliesko a pokračuje smerom na Revišné.
Trasa kopíruje modrú turistickú značku po
lesnej asfaltovej ceste. Je málo frekventovaná,
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nenáročná a vedie prevažne smrekovým lesom. Novinkou od tohto roka je aj bežkovanie
priamo v našom meste. Komunitná organizácia Tvoj Kubín pripravila 950 m dlhú trať, ktorú
nájdete na Bysterci za Cirkevnou spojenou školou, a to na lúke za železnicou pri garážach.
TV DK

TV DK

ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE V KŇAŽEJ

—

Mesto Dolný Kubín patrí medzi akcionárov
Oravskej vodárenskej spoločnosti. V jeho
záujme je preto čo najskôr dobudovať
kompletnú sieť kanalizácie pre všetkých
obyvateľov. V týchto dňoch tak prebiehajú
práce na rozšírení a zároveň aj dokončení
kanalizácie v mestskej časti Kňažia. Oravská vodárenská spoločnosť investovala do
kanalizačných prác v Kňažej v poslednej
etape 40 tisíc eur. Dolný Kubín tak už bude
celý pokrytý kanalizáciou okrem nových
obývaných častí.
TV DK

Foto: TV DK
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KANDRÁČOVCI NALADILI DOLNOKUBÍNČANOV
NA ĽUDOVÚ NÔTU

—

Kandráčovci sú na Slovensku najznámejší
ľudoví muzikanti. Obľúbená zostava umelcov teší srdcia milovníkov folklóru už viac ako
desať rokov. Energickí východniari to vedia
vždy bezpochyby roztočiť a inak tomu nebolo ani v našom meste vo štvrtok 12. januára.
Od prvej minúty naladili Kubínčanov na
ľudovú nôtu a takmer dve hodiny sa vôbec
nezastavili. „Oraváci, to je jedna báseň. Temperamentní ľudia, podobní nám východniarom. Na dnešný koncert som sa naozaj tešil.

My sme tu už raz dávno hrali a bolo to aj vidno. Publikum prahlo za týmito pesničkami,“
uviedol nadšený primáš skupiny. Koncerty
Kandráčovcov pravidelne osviežujú aj hostia.
V Dolnom Kubíne spestrili ich vystúpenie tri
speváčky. Najmilšou pre Ondreja Kandráča je
jeho mama Monika Kandráčová. Svojím spevom obohatila koncert aj Marianna Železná
a Veronika Rabadová Šoltýsová.
Foto: Kandráčovci

TV DK

BIČIANKA Z DOLINY V PODANÍ VELIČIANSKEHO
OCHOTNÍCKEHO DIVADLA

—

Foto: TV DK

Veličianske ochotnícke divadlo opäť zožalo
úspech. Herci do nového roka vstúpili ako
tradične s novou hrou. Tentoraz na ich zoznam pribudla veselohra Bičianka z doliny.
Premiéra bola ako zvyčajne 26. decembra
práve vo Veličnej. V januári sa s novou hrou
predstavili aj Dolnokubínčanom. Veselohra
je navyše výsledkom neuveriteľne krátkeho času skúšania. Ochotníci Bičianku z doliny začali precvičovať na začiatku októbra,
a to dvakrát do týždňa po 3 až 4 hodiny.
Aj napriek tomu, že sa Veličianci herectvu
nevenujú na profesionálnej báze, opäť tak
dokázali, že sú zárukou skvelých výkonov.
„Boli úžasní, ich úroveň stále graduje. Myslím, že toto bolo ich najvydarenejšie predstavenie, ktoré som za tie roky videl. Chodím

na ich predstavenia už desať rokov a opäť
to bolo vynikajúce,“ dodali s nadšením Dolnokubínčania. „Každé naše predstavenie je
závislé na reakcii divákov a v Dolnom Kubíne
sa nám vždy hrá fantasticky. Opäť tu bola
skvelá nálada,“ uviedla Helenka Ustaníková,
herečka Veličianskeho ochotníckeho divadla. Aj keď na dolnokubínskych divadelných
doskách už ochotníci odohrali svoje predstavenia, ktoré boli vypredané do posledného miesta, Bičianku z doliny si v ich podaní môžete stále vychutnať na plánovaných
11 miestach. Pre konkrétne termíny stačí
sledovať profil Veličianskeho ochotníckeho
divadla na facebooku.
TV DK

VERNISÁŽ NOVÝCH EXPOZÍCIÍ V ORAVSKEJ
GALÉRII

—

Nový rok so sebou už tradične prináša aj
nové expozície v Oravskej galérii. Slávnostná
vernisáž tak opäť umožňuje nahliadnuť do
tvorby známych umelcov. V priestoroch veľkej
výstavnej siene sa prezentujú až dve slovenské sochárky. Obdivovať tak môžete umenie v podaní matky a dcéry, a to Erny Masarovičovej a Kataríny Kissoczy. Expozícia nesie
názov Aká matka, taká Katka. Súčasťou výstavy
sú aj veľkoformátové fotografie umeleckého
fotografa Antona Sládeka. Expozíciu zároveň
dotvára aj rozmerná socha od Erny Masarovičovej Milenci, zapožičaná z majetku galérie
Danubiana. Výstavu však približuje aj sprievodca, zaznamenávajúci spolu s rozsiahlym
obrazovým materiálom biografiu a charakte-

ristiku tvorby vystavujúcich autorov. Po slávnostnom uvedení nových expozícií putovali
kroky milovníkov umenia do malej výstavnej
siene, ktorú rovnako zdobia nové diela. Ide
o tvorbu rodáka z Košíc Teodora Schnitzera.
Teodor Schnitzer vyškrabával postavy a veci
priamo do papiera potiahnutého čiernou
farbou, čo tak vytvorilo v ilustráciách zvláštnu
dynamiku. Príbeh pôsobí akoby bol zastavený
v okamihu, podobá sa tak fotografiám zo začiatku storočia. Obdivovať tvorbu autoriek
Erny Masarovičovej a Kataríny Kissoczy, ale aj
Teodora Schnitzera môžete v Oravskej galérii
až do 26. marca.

ORAVA MOJIMI OČAMI

—

Foto: Danka Števonková

Orava mojimi očami je názov novej výstavy
osobných fotografií dolnokubínskej vášnivej
fotografky a turistky Danky Števonkovej. Expozíciu môžete nájsť od uplynulého týždňa
vo fotogalérii Mestského kultúrneho stre-

Foto: TV DK

TV DK

SPOMIENKOVÉ PODUJATIE NA JANKA MATÚŠKU
diska. „Zámerom tejto výstavy je ukázať
a spoznať región Oravy. Z prírodného
hľadiska má Orava takmer všetko. Je rajom
pre peších turistov, lyžiarov i cyklistov. Milujem Oravu,“ vyznáva sa Danka Števonková.
Výstava pozostáva z 55 fotografií, z toho
15 z nich zobrazuje Dolný Kubín. Väčšina sa
však zrodila počas autorkiných potuliek po
Malej Fatre, Chočských vrchoch, Západných
Tatrách i prechádzok v okolí Oravíc, výstupov na Babiu horu či Veľký Choč. Okrem
prírody výstava prezentuje aj pamiatky
ľudovej architektúry. Najcennejšou snímkou
je fotografia Oravského hradu. „Ja v týchto
fotografiách vidím celú Oravu, život, radosť
zo života, všetky nádherné miesta, ktoré
Orava má,“ dodáva Michal Švento, vedúci
odboru školstva, kultúry, mládeže a športu
MsÚ v Dolnom Kubíne. Danka Števonková
zbierala zábery takmer 5 rokov. Za každou
fotografiou stojí podľa jej slov jedinečný
príbeh. Expozícia Orava mojimi očami bude
vystavená do konca marca.
TV DK

—

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
odštartovala nový rok spomienkovým
podujatím na Janka Matúšku. Štúrovského
básnika, spisovateľa, publicistu a zároveň
autora textu slovenskej hymny si pripomína pri príležitosti 140. výročia jeho úmrtia. Podujatie, ktoré sa konalo v utorok

www.dolnykubin.sk

10. januára, bolo o to výnimočnejšie, že
sa ho zúčastnil aj praprasynovec Janka
Matúšku, Pavol Jurecký. Návštevníkom
priblížil prednášku svojej tety Eleny Jureckej, ktorá ju mala v Dolnom Kubíne
pred 60 rokmi pri pripomienke 80. výročia
úmrtia Janka Matúšku. Podujatie sa však
nieslo aj v znamení otvorenia výstavy,
venovanej práve Jankovi Matúškovi, ktorá
ponúka mnoho zaujímavých informácií či
historických fotografií. Na slávnostnom
otvorení výstavy bolo udelené aj tradičné
ocenenie Priateľ knižnice. Tentokrát
putovalo do rúk Stanislava Markoviča.
V Dolnom Kubíne stále nájdete spätosti
s velikánom Jankom Matúškom. Na mieste
jeho rodného domu na Matúškovej ulici
sa nachádza pamätná tabuľa. Po autorovi
slovenskej hymny je pomenovaná aj tunajšia základná škola. Jej priestory si pozrel aj
Pavol Jurecký. Čakal ho tu malý rozhovor so
samotnými žiakmi. Pred školou navyše nájdete aj pamätník s bustou Janka Matúšku.
TV DK

kultúra

ÚSPECHY ŽIAKOV ZUŠ P. M. BOHÚŇA

—

Žiaci ZUŠ P. M. Bohúňa opäť ukázali svoje kvality. Umenie predviedli na 5. ročníku regionálnej súťaže s medzinárodnou účasťou v hre na
plechové dychové nástroje, ktorú už pravidelne
organizuje ZUŠ Trenčín. Na podujatí sa predstavili žiaci z deviatich umeleckých škôl zo Slovenska a Čiech. Súťažilo sa v piatich kategóriách.
Žiak dolnokubínskej ZUŠ Daniel Koleják, ktorý
pracuje pod odborným vedením Vladimíra
Kačiaka, bol vo svojej kategórii najmladším
účastníkom. Na klavíri ho sprevádzal Tomáš
Matis a umiestnil sa na druhom mieste. Štu-

AJ SVETLÁ NAŠE NECH IM SVIETIA

—

V piatok 20. januára sa na Kubínskej holi
konalo spomienkové podujatie za obete
lavíny. Pochod začal od spodnej časti zjazdovky. Účastníci prešli pri svetlách
čeloviek na skialpoch a bežkách až na Chatu
na Kubínskej holi a odtiaľ k pamätníku, kde
si uctili mladých ľudí, ktorí na danom mieste zomreli. Práve 16. január 1968 bol
tragickým dňom, ktorý v tom čase patril

medzi najväčšie katastrofy v Československu. Lavína zachytila 53 lyžiarov a 6 študentov brnianskej Vysokej školy technickej.
Brala so sebou všetko, čo jej prišlo do cesty, stromy i skaly. Zničila aj vlek. Dnes je na
mieste tragédie les.

TV DK

Evanjelická cirkev a. v. v Dolnom Kubíne v spolupráci s mestom Dolný Kubín, niektorými poslancami a obyvateľmi mesta plánuje projekt revitalizácie historickej zvonice, studne, jej bezprostredného okolia a zelene na Bysterci. Keďže sa jedná o poslednú zachovanú historickú
budovu Veľkého Bysterca, zámerom je, aby bol projekt i tento priestor prepojením histórie
so súčasnosťou. Ak sa chcete stať súčasťou tejto myšlienky a máte nápady alebo predstavy,
ako by mohol daný priestor okolia zvonice vyzerať, podeľte sa s nami o to. Vaše podnety
môžete zasielať emailom na: projektzvonica@dolnykubin.sk alebo ecavdk@gmail.com, ale
radi uvítame aj osobné stretnutie na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne alebo na Farskom
úrade ECAV.
mesto Dolný Kubín a ECAV v Dolnom Kubíne
UPOZORNENIE PRE VODIČOV
Mesto Dolný Kubín si dovoľuje upozorniť všetkých vodičov, parkujúcich svoje vozidlá na
miestnych komunikáciách mimo vyhradených parkovacích miest, aby v zmysle zákona
č. 8/2009 Z. z., § 23, dodržiavali podmienky zastavenia a státia motorových vozidiel: Vodič
smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy (na jednosmernej ceste vpravo i vľavo) v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty, pričom pri státí musí
zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Taktiež by
sme chceli vodičov vyzvať, aby na frekventovaných úsekoch ciest, najmä pred rodinnými
domami v mestských častiach (Kňažia, Záskalie, Mokraď, Malý Bysterec, Beňova Lehota
a Medzihradné) využívali na parkovanie vozidiel parkovacie miesta vo svojich dvoroch.
Takýmto riešením a ohľaduplnosťou možno prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky, ako aj predísť komplikáciám pri vykonávaní zimnej údržby.
Za porozumenie ďakujeme, odbor dopravy MH a CR

PRÁCE

ČISTIACE A UPRATOVACIE PRÁCE
- TEPOVANIE GAUČOV, KOBERCOV, MATRACOV

- UPRATOVANIE PO STAVEBNÝCH PRERÁBKACH
- UMÝVANIE OKIEN V DOMÁCNOSTIACH A FIRMÁCH

www.upratovanie-orava.sk
ČISTEJŠÍ ŽIVOT

Matej Bartoš, zástupca riaditeľa

ZA CHLEBOM DO SVETA

VÝZVA PRE OBČANOV

UPRATOVACIE

denti literárno-dramatického odboru ZUŠ P.
M. Bohúňa sa už každoročne zúčastňujú aj na
regionálnej súťaži mladých moderátorov v Tvrdošíne. Svoje umenie v Oravskom mikrofóne
ukázalo dvadsať mladých moderátorov
z celého regiónu. Ocenenia putovali aj do Dolného Kubína. V prvej kategórii obsadila druhú
priečku Karin Bartošová a na treťom mieste
sa umiestnila Natália Moresová. Obidve žiačky
vyučuje učiteľka Terézia Brodňanská.

0908 855 612

—

Florinov dom ponúka tradične lákavé expozície v réžii Oravského múzea. Ani tá najnovšia sa zvyku nevymyká. V týchto dňoch
u Florina stále nájdete výstavu Za chlebom do
sveta, ktorá približuje emigráciu našich obyvateľov. Je venovaná všetkým tým, ktorí odišli,
aby sme my mohli žiť. Oravcov prinútila odísť
do zahraničia bieda. Lepší život nachádzali
najmä v Amerike. Odtiaľ svojej rodine, ktorá
tu zostala, posielali rôzne veci. Expozícia pre-

to ponúka mnoho vzácností, ktoré sú pre
ľudí dneška bežnou záležitosťou. V minulosti
si však ľudia vážili každú, čo i len malú vec.
Vďaka tým, ktorí opustili svoje rodiny, často
dostali i to, po čom dlho snívali, či to, o čom
dovtedy ani nechyrovali. Najnovšiu expozíciu
vo Florinovom dome môžete navštíviť už len
do 12. februára 2017.
TV DK

EVA MIKULÁŠOVÁ SI VYPLÁVALA DVA BRONZY

—

Prvé kolo slovenského pohára žiakov odštartovalo uplynulý víkend plaveckú sezónu.
V Bratislave sa zišlo to najlepšie z tejto vekovej kategórie, medzi mladými plavcami
nechýbali ani pretekári z Triatlon teamu Dolný Kubín. Najväčšiu radosť trénerom urobila
Eva Mikulášová, ktorá premenila štyri štarty
na dve tretie miesta a vytvorila si tri osobné
maximá. Sophie Konštiaková a Jakub Porvazník výrazne posunuli svoje osobné rekordy
zhodne po päťkrát.

Foto: Martin Vaňo

KALENDÁR PODUJATÍ
—

Kultúra

Svoji svojmu, pocta Jankovi Matúškovi
6. 2.
17.00 h
Čaplovičova knižnica
Dark trip, cesta do tmy
8. 2.
9.00 h
MsKS
Filmárska klapka
12. 2.
12.00 h
Oravský hrad
Valentínsky karneval na ľade
14. 2.		
zimný štadión
Už sa fašiang kráti
19. 2.
12.00 h
Oravský hrad
Meno, komédia
19. 2.
19.00 h
MsKS
Fašiangy v meste
24. 2.
14:30 h
pred MsKS
Fašiangová veselica
24. 2.
19.00 h
MsKS
Cestopis, poklady Slovenska
25. 2.
19.00 h
klub Garáž
Kollárovci
26. 2.
16.00 h
MsKS
Fašiangy pre seniorov
28. 2.
16.00 h
MsKS
Sila ženy, výstava			
MsKS
Orava mojimi očami, autorská výstava Danky Števonkovej			
MsKS
Svet z hliny, výstava			 Or. kultúrne stredisko
Aká matka, taká Katka, výstava			
Oravská galéria
Muž z divokého východu, výstava			
Oravská galéria
Za chlebom do sveta, výstava			
Florinov dom

Šport
Oravský pohár v karate
Dolnokubínska stopa, lyžiarsky prechod
Najúspešnejší športovec roka, vyhlásenie výsledkov

4. 2.
8. 00 h
12. 2. 		
21. 2.		

POHOTOVOSŤ LEKÁRNÍ
—
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Lekáreň U ANJELA, Samuela Nováka 1764/4
Lekáreň DIA, A. Sládkoviča 5
Lekáreň NIKA, Radlinského 1
Lekáreň VIA NATURA
Lekáreň Dr. Max
Lekáreň Nemocničná, Nemocničná 2904/4A
Lekáreň AZITEA

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

Gymnázium P. O. H.
Kuzmínovo
MsKS

3. 2. – 5. 2.
6. 2. – 12. 2.
13. 2. – 19. 2.
20. 2. – 20. 2.
21. 1. – 24. 2.
25. 2. – 26. 2.
27. 2. – 28. 2.

