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celom Slovensku. Pre mesto Dolný Kubín a jeho obyvateľov by to znamenalo zníženie intenzity dopravy (najmä tranzitnej) na cestách
a križovatkách v meste,“ doplnil Matejov. Členovia združenia Iniciatíva stredné Slovensko
si za svojho predsedu zvolili primátora mesta
Banská Bystrica Jána Noska a za podpredsedu primátora mesta Ružomberok Igora Čombora. Ružomberok je kľúčovým miestom pri
realizácii plánov združenia, pretože je križovatkou ďalšieho napojenia R3, D1 a dostavby D1. Združenie sa stretlo v pondelok 26.
júna 2017 s premiérom Slovenskej republiky
Robertom Ficom a so zástupcami Národnej
diaľničnej spoločnosti. Tu im premiér vyjadril
podporu a požiadal ich, nech tlačia na poslancov Národnej rady SR, aby sa zjednotili
na odblokovaní dlhovej brzdy. Iniciatíva stredné Slovensko má v pláne stretnúť sa s predstaviteľmi vlády SR, Združenia miest a obcí
Slovenska a tiež prizvať zástupcov ostatných
miest a obcí. Upozorniť na dôležitosť dobudovania dopravnej infraštruktúry na strednom
Slovensku sa snažila aj na dvoch nedávnych
protestných akciách v Ružomberku. Okrem
nich chce združenie iniciovať petíciu obyvateľov stredného Slovenska, v ktorej plánuje
vyzbierať okolo 200 až 300-tisíc podpisov.

Divadelná sála MsKS v Dolnom Kubíne otvorila svoje brány pre súťažiacich 63. ročníka Hviezdoslavovho Kubína, celoslovenskej
postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie deti,
mládeže a dospelých, ktorá sa od 20. – 24.
júna 2017 konala v Dolnom Kubíne. Počas
dvoch dní mesto navštívilo približne 450
účastníkov z celého Slovenska. „Aktuálny
ročník Hviezdoslavovho Kubína bol bohatý
na úroveň recitátorov a najmä na recitačné
kolektívy deti, mládeže a dospelých,“ povedala Jana Greššová, riaditeľka MsKS. Celoslovenskému podujatiu predchádzalo niekoľko
stupňov súťažných kôl – triedne, školské, obvodné, okresné, regionálne a krajské. Tento
rok si do celoštátnej postupovej súťaže vybojovalo miesto 13 víťazov krajských prehliadok
v štyroch oblastiach, ktoré sa prezentujú na
tejto súťaži. Celé podujatie začalo už v utorok
podvečer, organizátori poďakovali a vzdali poctu P. O. Hviezdoslavovi pri jeho hrobe
a následne otvorili podujatie pri básnikovej soche. Okrem hlavného programu bol
súčasťou podujatia aj sprievodný program besedy so spisovateľmi, výstavy v MsKS a vo
Florinovom dome, diskusie s tvorcami a interpretmi, knižný bazár či vystúpenia recitátorov
seniorov. „Pre mesto Dolný Kubín je to veľká
česť, že môže hostiť takéto výnimočné a dlhotrvajúce podujatie, ktoré má neodmysliteľné
miesto v rodisku slovenského básnika a spi-

„Naša mládež neuznáva autority a nemá
úctu pred starobou. Deti odvrávajú rodičom
a tyranizujú svojich učiteľov.“ To nie je konštatovanie súčasného stavu, ale výrok starogréckeho filozofa Sokrata spred viac ako 2400 rokov.
Mládež teda nespôsobuje starším generáciám
vrásky na tvári len dnes, bolo to tak odjakživa.
Mladý človek si hľadá svoje miesto v živote, rebeluje, napodobňuje svoje idoly a búri sa proti
autoritám. V období dospievania je náchylnejší
aj na rizikové chovanie. Keďže nie každá rodina je svojim deťom schopná poskytnúť citové,
hodnotové a sociálne vzory správania, výchovu
často nahrádza partia či ulica. Ale aj v zdravej
rodine sa stáva, že napriek rovnakej výchove je
jedno dieťa bezproblémové, skončí školu, nájde si prácu a založí novú rodinu a s druhým
dieťaťom sú večné problémy. Je nezodpovedné, škola ho nebaví, požíva alkohol. Viac našej
pozornosti, starostlivosti a trpezlivosti potrebuje práve tento mladý človek. Nemôžeme
nad ním lámať palicu len preto, že v určitom
životnom období nezapadá do našich vzorcov
správania. Práve naopak, hľadajme si k nemu
cestu. Rozprávajme sa s ním, pozorne ho počú-

—

Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

vajme, nachádzajme spoločne kompromisy. Je
to o to ťažšie, že životné tempo sa neustále
zrýchľuje, aj kvôli moderným technológiám
sa zväčšujú generačné rozdiely. Rodičia nerozumejú svojim deťom, pre mladých ľudí zas
staršia generácia nie je rovnocenným partnerom. Mesto Dolný Kubín v spolupráci so
základnými školami organizuje veľké množstvo
voľnočasových aktivít a športových podujatí.
Prostredníctvom dotačného programu Šanca pre všetkých sa uskutočňujú letné tábory
a podpora mládežníckeho klubu Garáž.
Napriek tomu mesto v súčasnosti analyzuje
možnosti, ako byť rodine a škole v procese formovania mladých ľudí nápomocné. Základom
by mala byť spracúvaná stratégia práce
s mládežou, zisťujú sa možnosti financovania
klubových aktivít či opätovného zriadenia kina
v meste. Pokiaľ by ste v oblasti práce s mládežou chceli prispieť svojimi vedomosťami,
skúsenosťami či nápadmi, napíšte nám na
skolstvo@dolnykubin.sk. Budeme vďační za
každú podnetnú myšlienku.
Vladimír Adamec, mesto Dolný Kubín
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sovateľa P. O. Hviezdoslava. Verím, že všetci účastníci sa v meste budú cítiť ako doma
a že si počas voľna vychutnajú krásy Dolného
Kubína a okolia,“ povedal primátor Roman
Matejov. Organizátorom podujatia je Národné osvetové centrum v Bratislave a MsKS
v Dolnom Kubíne. Prvé celoslovenské finále
recitačnej súťaže sa konalo 14. mája 1954.
Medzi víťazmi by sme našli mnoho zvučných
mien, ktoré poznáme z televízie, rozhlasu či
z iných oblastí kultúry, napríklad populárny
herec Oldo Hlaváček, herec a glosátor Milan Lasica, režiséri Karol Strážnický a Roman
Polák, moderátorka Soňa Müllerová a ďalší.
Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

NOVÝ URGENTNÝ PRÍJEM

MLÁDEŽ V CENTRE POZORNOSTI

—

ročník XXXIII

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN HOSTIL 450 ÚČASTNÍKOV

—

Mesto Dolný Kubín sa 30. mája 2017 v Banskej Bystrici pridalo k vzniku združenia Iniciatíva stredné Slovensko. Zakladajúcimi členmi
združenia sú mestá Banská Bystrica, Dolný
Kubín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Brezno, Krupina, Zvolen, Žiar nad Hronom a obec
Podbrezová. Cieľom združenia je snaha zabezpečiť koordinovaný postup pri presadzovaní spoločného záujmu na dobudovaní
dopravnej infraštruktúry regiónu stredného
Slovenska. „Som nesmierne rád, že sme sa
pridali k združeniu, ktoré bude mať za cieľ
urýchliť prepojenie severu a juhu. Aj týmto spojením viacerých samospráv môžeme
vytvoriť väčší tlak na vládu SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, štátne orgány
SR a Národnú diaľničnú spoločnosť pri realizácii výstavby rýchlostných komunikácii na
území Slovenskej republiky, predovšetkým
v našom smere sever – juh Slovenska,“ povedal primátor Dolného Kubína Roman Matejov.
S týmto cieľom sa deväť miest na strednom
Slovensku dohodlo na založení združenia
právnických osôb s názvom Iniciatíva stredné Slovensko, ktorého sídlom bude Mestský
úrad Banská Bystrica. „Verím, že aj vďaka tomuto kroku sa skôr nájdu finančné prostriedky na výstavbu rýchlostnej cesty R3. Dočkáme
sa tak rýchlejších a modernejších rýchlostných komunikácii nielen na Orave, ale aj na

mesačník				
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Dolnooravská nemocnica v Dolnom Kubíne
slávnostne otvorila nový urgentný príjem.
Jeho priestory sa nachádzajú v hlavnej
budove nemocnice a počas niekoľkých mesiacov prešli kompletnou modernizáciou.
Stavebné úpravy si vyžiadali 416 tis. EUR
a nové materiálno-technické a prístrojové
vybavenie 227 tis. EUR. „Celková suma, ktorá
sa tu preinvestovala, bola vo výške 650 tis.
EUR. Z toho Žilinský samosprávny kraj (ŽSK)
financoval z rozpočtu 480 tis. a zvyšok bol
financovaný samotnou nemocnicou. Prístroje nakupujeme spoločne v jednej súťaži aj
s ostatnými nemocnicami, aby sme vysúťažili tie najlepšie ceny,“ vysvetľuje predseda
ŽSK Juraj Blanár. Nový urgentný príjem sa
skladá z chirurgicko-traumatologickej časti,
časti odboru vnútorného lekárstva a ambulantnej časti. Okrem modernej prístrojovej
techniky, ktorá spĺňa prísne európske normy,
sú priestory vybavené recepciou, čakárňami

www.dolnykubin.sk

a onedlho i špeciálnym elektronickým poradovníkom. „Už samotný príchod pacienta
a vstup do nemocnice prešiel zásadnou zmenou. Pribudla tu recepcia, kde bude zlepšená
komunikácia medzi pacientom a personálom.
Na úplne inú úroveň sa dostali aj operačné
sály, ambulancie i priestory, v ktorých pacient
čaká, a to vrátane kúrenia, rozvodov elektriny
a ventilácie. Myslím si, že je to naozaj veľký kvalitatívny krok dopredu. Vďaka vyvolávaciemu
systému sa zrýchli aj manažment pacienta,“
objasňuje Jozef Mintál, riaditeľ Dolnooravskej
nemocnice. Elektronický poradovník sa zatiaľ
iba testuje. Do ostrej prevádzky ho nemocnica plánuje nasadiť na jeseň. Spolu s ním sa
zmení aj informačný systém nemocnice
a označovanie jednotlivých priestorov.
Pribudnúť by mal aj nový objednávací systém.
„Pacient nebude chodiť po celej nemocnici,
ale bude mať všetko okamžite poruke a bude
urgentne ošetrený. Nebude musieť chodiť na
röntgen na jednu stranu, na magnetickú rezonanciu na druhú stranu, ale nájde všetko
pohromade. Vďaka kioskovému systému sa
tiež nastaví poriadok v čakárňach. Zaradia sa
tu pacienti, ktorí sa objednajú na mieste i cez
internet,“ dodáva Anna Majbíková, riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK. Dolnooravská
nemocnica v Dolnom Kubíne je v poradí už
druhou nemocnicou ŽSK, v ktorej slávnostne
otvorili nový urgentný príjem. Tento rok sa
otvorenia nových urgentov dočkajú aj zvyšné
dve župné nemocnice.
redakcia

kultúra a školstvo

ROCKOVÝ ZÁBER OSLÁVIL 20. VÝROČIE

—
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Najstarší rockový festival na Orave má po
tomto víkende za sebou neuveriteľných 20
rokov. Rockový záber tak už dve desaťročia
do nášho mesta prináša muziku, ktorou ulahodí všetkým milovníkom dobrej hudby. Festival odštartoval pred 20 rokmi na Kuzmínove,
odkiaľ sa presunul do Veličnej a odtiaľ zas na
Gäceľ. Za celé tie roky sa na pódiu vystriedalo obrovské množstvo kapiel. Každý ročník
so sebou priniesol aj veľké rockové hviezdy,

ÚSPECHY DOLNOKUBÍNSKYCH UMELCOV

ktoré boli tradične najväčším lákadlom. „Mali
sme tu niekoľko zvučných mien ako Zuzana
Smatanová, či skupina Olympic, Gladiator či
Desmod. Okrem známych kapiel sa tu predstavilo aj mnoho začínajúcich skupín,“ uviedol
organizátor Miroslav Kvašňovský. Oslavy
20. ročníka Rockového záberu boli veľkolepé. Fanúšikovia sa po troch rokoch mohli
opäť tešiť na dvojdňový nabitý program. „Je
tu skvelá atmosféra“, „Chodím tu veľmi rád
a vždy sa zabavím“, „Výber kapiel je z roka
na rok lepší“, uviedli návštevníci. Prvý deň
20. ročníka Rockového záberu bol venovaný
revivalovým kapelám. Bonbónikom tohto
večera bola skupina Chinaski. Druhý deň
sa už niesol v znamení jubilejnej noci, ktorú
vyšperkovali dvaja headlineri: Tublatanka
a Ine kafe. Nechýbali však ani zvučné mená
z tunajšej hudobnej scény. Rockový záber tak
opäť ponúkol kvalitnú hudbu.
redakcia

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ A RODINY

—

Medzinárodný deň detí sa v našom meste
oslavoval aj tento rok, a to opäť vo veľkom
štýle. Pre malých oslávencov bol v réžii ZŠ
Martina Kukučína nachystaný pestrý program. „Snažili sme sa zaujať športovými aj
zábavnými súťažami. Deti si môžu niečo vyrobiť, máme tu niekoľko stanovíšť. Atmosféru dotvára veselá detská hudba. Naši žiaci
si pripravili kultúrny program,“ uviedla Alena
Mazalánová zo ZŠ Martina Kukučína. Deň
pre malých Kubínčanov zavŕšilo premietanie
rodinného filmu Akcia Arktída v divadelnej
sále MsKS. Kubínčania si však pripomenuli aj Medzinárodný deň rodiny. Podujatie
sa konalo na Námestí slobody, kde bolo

usporiadané zábavné poobedie pre celé
rodiny. Tunajšie Aktiv centrum, ktoré akciu
každoročne organizuje, zapojilo do programu deti ale i samotných rodičov. Popri
každodenných povinnostiach si tak rodiny
užili spoločné chvíle pri súťažiach či rôznych
atrakciách. Slogan tohto ročníka bol: Príďte
si upiecť svoj rodinný koláč! Tí menší sa
do sýtosti vyšantili na nafukovacom hrade
i trampolíne, vychutnali si tiež obľúbené
maľovanie na tvár. Nechýbala ani pikniková
zóna či rodinná fotografia na torte. Išlo už
o 5. ročník podujatia.
redakcia
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TANEČNÝ DOM PRILÁKAL MILOVNÍKOV FOLKLÓRU

—

Minuloročný Tanečný dom zožal u Kubínčanov obrovský úspech. Jeho druhý ročník tak
po tom premiérovom nenechal na seba dlho
čakať. Zanietenci ľudovej hudby sa opäť zišli na
jednom mieste, aby si znovu do sýtosti užili ich
milovaný folklór a zároveň sa naučili aj nové
tanečné kroky. Tanečný dom nie je primárne
určený len pre skúsených folkloristov, ako
by sa na prvý pohľad zdalo. Vychutnať si tento druh hudby a tanca prišli aj úplní amatéri,
a to nielen Kubínčania ale aj cezpoľní. Do
sveta ľudovej hudby ich zasvätili naslovovzatí
odborníci. Vďaka nim okúsili tú pravú folklo-

ristiku. Svoje umenie predviedli štyri folklórne
skupiny: Trnkári zo Žaškova, Podroháčska folklórna skupina Zuberec, Polhoranka z Oravskej
Polhory a FS Goral zo Suchej hory. Tie sa predstavili tancami zo svojej oblasti. „Tanečný dom
bol prvou z aktivít v rámci projektu medzi Limanowou a Dolným Kubínom. Ďalšou z aktivít
bude nahrávanie filmu a treťou bude návšteva
Limanowej, kde bude takýto Tanečný dom aj
s našimi folkloristami,“ uviedla Jana Greššová,
riaditeľka Mestského kultúrneho strediska DK.
redakcia

—

Žiaci Základnej umeleckej školy Petra Michala
Bohúňa výbornými výkonmi na regionálnych,
celonárodných a medzinárodných súťažiach
znamenite reprezentovali metropolu Dolnej
Oravy a svoju školu.
Veľký úspech na transkontinentálnej
súťaži
V rámci pôvodne slovenskej, dnes už transkontinentálnej výtvarnej súťaže s názvom Žitnoostrovské pastelky prišlo do januárovej uzávierky
jej jubilejného XV. ročníka veľké množstvo
obrázkov z Bieloruska, Bulharska, Českej republiky, Hongkongu, Bangladéša, Kazachstanu, Maďarska, Rakúska, Poľska, Ruska, Ukrajiny, Srbska a Slovenska. Do súťaže sa zapojilo
2403 autorov a 2705 kresieb a malieb. Medzi
50-timi celkovými víťazmi sú aj dvaja žiaci
z dolnokubínskej ZUŠ - Dominik Slušňák
a Jakub Tomulec z triedy Jany Barťákovej.
Zlato a špeciálna cena v Banskej Bystrici
V priestoroch ZUŠ Jána Cikkera v Banskej
Bystrici sa uskutočnilo hodnotenie výtvarných
prác základných umeleckých škôl z celého
Slovenska. Zúčastnilo sa 75 škôl s 1242 prácami. Téma súťaže Architektúra zaujala aj žiakov z Dolného Kubína. Ich práce zas upútali
odbornú porotu. Peter Šulej a Klára Kočišová
sa umiestnili v zlatom pásme v prvej kategórii a Simona Kočišová v zlatom pásme v tretej kategórii. Ocenení študujú v triedach Jany
Barťákovej, Evy Šprlákovej a Lucie Malíkovej.
Dolnému Kubínu patrí aj špeciálna cena
EX AEQUE. Podarilo sa ju získať Tomášovi
Martvoňovi z triedy pani učiteľky Barťákovej.
V Kremnici sa „ťažilo“ zlato a striebro
Základná umelecká škola J. L. Bellu v Kremnici
zorganizovala druhý ročník bienále Cesta čiary.
Dolnokubínski výtvarníci Lea Berecová a Emka
Hrkľová úspešne vyhrali v prvej kategórii zlaté
pásmo. V druhej kategórii získala strieborné
pásmo Evka Mikulášová. Žiačky navštevujú
triedu pani uč. Malíkovej. Približne v rovnakom
čase organizovalo Združenie akordeonistov
Slovenska v Kremnici celoslovenskú súťaž amatérskych a profesionálnych akordeonistov,
žiakov ZUŠ, konzervatórií i vysokých škôl. Do
súťaže hráčov ZUŠ sa zapojilo viac ako 50 žiakov z 22 ZUŠ z celého Slovenska. ZUŠ P. M.
Bohúňa v Dolnom Kubíne na tomto podujatí
reprezentoval Daniel Brodňanský z triedy Viery Vrtichovej. Súťažil v náročnej IV. kategórii.
V konečnom hodnotení získal striebro. Okrem
súťažných skúseností si domov priniesol aj inšpiráciu pre svoj ďalší umelecký rozvoj.
Hudobníci na Hornej Orave excelovali
Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka
v Námestove začiatkom mája zorganizovala už VIII. ročník regionálnej interpretačnej
súťaže Biela Orava. Súťaže sa zúčastnilo
mnoho žiakov nielen z Oravy, ale aj z Liptova
a Kysúc. Klavírne oddelenie ZUŠ P. M. Bohúňa
reprezentovala Timea Baňasová z triedy pani
učiteľky Alexandry Papulovej Fischerovej,
ktorá sa v prvej kategórii umiestnila na 2. mieste. Súťaž v hre na gitare prebiehala v piatich
vekových kategóriách. Z Dolného Kubína sa
zúčastnili štyria žiaci: Simona Zaťková, Natália
Prílepková a Jakub Martinček z triedy pani
učiteľky Viery Dulovcovej a Adam Vnenk z

Foto: autor

Foto: autor

triedy pána učiteľa Petra Grísu. Z 34 súťažiacich gitaristov si naši žiaci odniesli pekné
ocenenia. Adam Vnenk získal 1. miesto (víťaz)
v 2. kategórii, Jakub Martinček získal 2. miesto v 4. kategórii a Natália Prílepková 3. miesto
v 4. kategórii. Podujatie pokračovalo aj
súťažou v hre na akordeóne a heligónke. Prihlásilo sa do nej až 71 súťažiacich, z čoho bolo
41 akordeonistov. Dolný Kubín reprezentovali
štyria akordeonisti a ôsmi heligonkári. Adam
Skočík, Rebeka Gáliková, Monika Gejdošová,
Jesika Vajzerová, Adriána Šuvadová, Marek
Chmara, Sofia Lacková a Rebeka Maceková si
zo súťaže v hre na heligónke vo svojich kategóriách priniesli tretie miesto. Tretie miesto
v II. kategórii získal aj akordeonista Peter
Ševčík z triedy Eleny Grísovej. Nikola Laučeková z triedy Adriany Chomistekovej získala
v najmladšej kategórii 2. miesto. A druhý
skončil aj Daniel Brodňanský z triedy Viery
Vrtichovej v silne obsadenej IV. kategórii. Najlepšie sa umiestnil Lukáš Gálik z triedy Viery
Vrtichovej, ktorý sa stal absolútnym víťazom III.
kategórie. V Trstenej sa zástupcovia oddelenia dychových nástrojov zúčastnili 6. ročníka
regionálnej súťaže v hre na dychové nástroje. Silné zastúpenie žiakov z Dolného Kubína,
ktorých pripravili Vladimír Kačiak a Stanislav
Štrba, bolo korunované množstvom ocenení:
Daniel Koleják (trúbka) – 1. miesto v II. kategórii, Jana Šimeková (saxofón) – 1. miesto v III.
kategórii, Erik Tišťan (trúbka) – 2. miesto v III.
kategórii, Adriana Anna Tomáňová (priečna
flauta) – 3. miesto v II. kategórii a Christian
Chlepko (klarinet) – 3. miesto v I. kategórii.
V modernom rytme v Bojniciach
V Bojniciach sa konal 11.ročník celoslovenskej
súťaže v sólovej i štvorručnej hre na klavíri
s názvom Piano v modernom rytme. Kubínsku ZUŠ P. M. Bohúňa reprezentovali 3 žiačky
z triedy Márie Cuperovej. Daniela Dobáková
a Tamara Dobáková súťažili v I. kategórii v štvorručnej hre, kde získali strieborné pásmo. Klaudia Chomisteková súťažila v III. kategórii, kde
získala bronzové pásmo.
Matej Bartoš, ZUŠ P. M. Bohúňa

CHOTÁR V KŇAŽEJ OŽIL DETSKÝM DŽAVOTOM

—

Mestský výbor v Kňažej spolu s členmi výboru
Denného centra, DHZ a miestnym spolkom
SČK pripravili pre deti z Kňažej a Mokrade
zaujímavé popoludnie. Nazvali ho „Detský
deň“, lebo bol venovaný predovšetkým
deťom. Keďže v sobotu oslavovali meniny
Jánovia a podľa tradície sa v tento sviatok pálili jánske ohne, nebolo tomu inak ani v nedeľu
popoludní. Symbolický ohník, ktorý pripravili
miestni hasiči, zapálil náš poslanec Ján Briestenský.
Toto podujatie bolo sprevádzané aj zaujímavými stanovišťami, kde sa deti mohli veľa
dozvedieť o bylinkách. Staré mamy im pri-

pravili ukážku byliniek, ktoré rastú na našich
lúkach a v záhradách. Mohli tiež ochutnať
čerstvo pripravený osviežujúci čaj z týchto
byliniek, ktorý si pochvaľovali aj mamičky.
Ďalšou zaujímavosťou pre deti bola prehliadka tradičných náradí a výrobkov.
Nechýbali drevené varešky, hlinené nádoby,
vozík plný sena či koryto, v ktorom si niektoré
deti aj poležali. Boli pripravené aj ukážky prvej
pomoci. Členovia miestneho spolku deťom
predviedli, ako sa zaväzujú rany, vysvetlili
im, čo je potrebné robiť pri úpale alebo keď
spadnú z bicykla. Azda najväčšiu radosť mali
pri stanovišti, kde dievčatá maľovali deti na

tvár. Po pripravenom bludisku tak pobehovali
myšky, mačičky i tigre. Chlapci obdivovali pripravené hasičské auto, v ktorom všetko preskúmali, lebo všetci chcú byť hasičmi. Samozrejme bolo postarané aj o občerstvenie.
Rodičia s deťmi opiekli slaninku, mohli sa tiež
občerstviť kyslou kapustou priamo zo súdka.
Zaspomínali sme si, že na „Staškovej“ (tak sa
volá chotár, kde sa akcia konala) bol kedysi
lyžiarsky vlek, čo dosvedčoval aj maskot lyžiar.
Postupne rodičia odchádzali s vyšantenými
deťmi a s džúsikom v ruke domov.

www.tvdk.sk

Vlasta Batunová, MsV Kňažia

Foto: Ján Briestenský

šport

MFK DOLNÝ KUBÍN ÚSPEŠNE UKONČIL SEZÓNU

—

Foto: Igor Kupčo

MFK Dynamo Dolný Kubín sa v nedeľu 18.
júna predstavil na domácom trávniku v poslednom zápase sezóny 4. ligy skupiny sever
proti favorizovanému OŠK Baníku Stráňavy.
Pred úvodným hvizdom čakal na 450 divákov
ceremoniál, v ktorom ocenili hráčov, trénera
a vedúceho mužstva nášho futbalového
áčka. Po záverečných tónoch slovenskej
štátnej hymny sa začal zápas, v ktorom išlo
o veľa hlavne hosťujúcemu tímu, ktorý sa mal
v prípade víťazstva umiestniť na čele tabuľky
a postúpiť do tretej ligy. Naši hráči to však
Baníku nechceli darovať zadarmo. „Nastúpili
sme proti lídrovi súťaže, ktorý má nesporné
kvality. Výborne sme vstúpili do zápasu
a diktovali jeho tempo. Mali sme množstvo gólových príležitostí. Záver polčasu
nám vyšiel, keď nádherne trafil Štefan Válek
a dostal nás do jednogólového vedenia,“
opisuje priebeh prvého polčasu tréner MFK
Dolný Kubín Pavol Bača. Po ukážkovom góle
zo štandardnej situácie do šatne nasledovalo počas prestávky oceňovanie dorastencov,
ktorí suverénne vyhrali štvrtú ligu a postupujú do tretej. „Po poldruha roku samých víťazstiev síce dvakrát prehrali, ale nakoniec vyhrali
celú súťaž. Od jesene budú hrať tretiu ligu, čo
znamená vyššiu kvalitatívnu úroveň súťaže,“
vysvetľuje prezident MFK Dolný Kubín Milan
Ďaďo. V druhom polčase videli diváci viacero

žltých kariet a nervozitu na strane súpera.
Aj napriek enormnému tlaku hosťujúceho
mužstva sa nášmu áčku podarilo udržať jednogólové skóre až do konca zápasu. MFK
Dynamo Dolný Kubín sa v súťažnom ročníku
2016/2017 napokon umiestnilo na 5. mieste
tabuľky. „Skončili sme nad očakávanie, pred
sezónou nám nikto neveril. Nakoniec sme vybojovali krásne piate miesto, čo je ďaleko nad
plánom. Osobne som s týmto umiestnením
a herným i spoločenským prejavom našich
chlapcov veľmi spokojný,“ teší sa Milan Ďaďo.
„Som nesmierne rád, že sa nenaplnil katastrofický scenár a Dolný Kubín nastúpil do súťaže
a naďalej figuruje na futbalovej mape. Mne
sa pred začiatkom ročníka to piate miesto
ani len nesnívalo,“ dodáva Pavol Bača. Počas
jesennej i jarnej časti sa v našom kádri blysli
viacerí hráči. „Naši najlepší strelci boli Marek
Žakovič a Daniel Válek, ktorí strelili zhodne
po deväť gólov. Chcel by som poďakovať aj
ostatným chlapcom, futbalovým pracantom,
ktorí gólové šance pripravujú,“ chváli hráčov
Pavol Bača. Budúca futbalová sezóna bude
ovplyvnená viacerými faktormi. Klub trápia
financie aj odchody viacerých hráčov. Nádeje
vkladá do novej metodiky práce s mládežou.
Naše futbalové áčko sa po prestávke verejnosti predstaví opäť na jeseň.
redakcia

NOVÉ MULTIFUNKČNÉ IHRISKO V KŇAŽEJ

—

V mestskej časti Kňažia vzniklo nové multifunkčné ihrisko. Nachádza sa pri ZŠ s MŠ
Komenského a jeho slávnostné otvorenie sa
konalo v stredu 21. júna. Ihrisko je výsledkom
spolupráce mesta Dolný Kubín s Mestským
výborom Kňažia. Celková suma investície dosiahla 60 154,45 EUR. Jeho podoba je výsledkom úprav, ktoré prebiehali v dvoch etapách.
V prvej časti sa za 49 811, 29 EUR upravil terén,
vykonali sa výkopové práce, položila drenáž na
odvedenie vody z ihriska a podkladová vrstva
pod umelou trávou. Osadili sa obrubníky po
obvode ihriska a oceľové stĺpy na pletivo na
mantinely, položil sa trávnik, natiahli siete,
zhotovili konštrukcie pre dve bráničky a brány.
Za 10 343,16 EUR sa v druhej etape vykonala montáž kotviacich prvkov pre uchytenie
a montáž mantinelov. Terénne úpravy v okolí
ihriska s výsadbou trávy budú realizované
v blízkej dobe. „Aj napriek starostiam, ktoré
sprevádzali vybudovanie tohto ihriska, keď
suma z rozpočtu nestačila a bolo potrebné,
aby mestské zastupiteľstvo schválilo ešte
dodatočne peniaze na mantinely, verím, že
sa tu športovo vyžijú nielen deti zo základnej školy, ale aj obyvatelia tejto časti mesta,“
povedal Jozef Šimek, viceprimátor Dolného

Futbalové ihrisko v obci Oravská Poruba sa
stalo vo štvrtok 8. júna 2017 miestom konania tradičných Okresných športových hier
seniorov. „Cieľom hier je v prvom rade, aby
sa naši seniori rozhýbali, zabavili a aj porozprávali,“ povedal Vladimír Chovanec, predseda Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov
na Slovensku (JDS) v Dolnom Kubíne. Počas
podujatia súťažilo 134 seniorov z 10 – tímov
z Dolného Kubína, Zázrivej, Žaškova, Istebného, Leštín, Malatinej, Sedliackej Dubovej,
Dlhej nad Oravou, Hornej Lehoty a z Oravskej Poruby. Muži a ženy súťažili v šiestich

—

Opäť prišiel deň, keď sa zišli členovia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Dolnom
Kubíne, aby ukázali, že ani im nie je šport cudzí.
Streda 21. júna patrila ich športovému dňu.
„Sme radi, že tu ľudia s obľubou chodia, že sa
zabavia. My im zas takýto deň s radosťou pripravujeme. Čakajú ich športové disciplíny. Navyše si títo ľudia majú vždy čo povedať, vládne
tu príjemná atmosféra,“ uviedla Ružena Sekerková, predsedníčka SZTP ZO Dolný Kubín.
Keďže cieľom akcie bolo športovanie, všetci si
zmerali sily v štyroch disciplínach: šípky, kop
loptou do bránky, plechovky a hod guľou do
diaľky. Počas športového dňa sa stretlo až 180

Foto: redakcia

členov. Celkovo ich má Slovenský zväz telesne
postihnutých v Dolnom Kubíne 230.
redakcia

ÚSPECHY DOLNOKUBÍNSKYCH PLAVCOV

—

Naši plavci sa opäť vyznamenali. V prvý júnový
víkend sa predviedli na letných Majstrovstvách
Slovenska v plávaní starších žiakov v Štúrove.
Tunajší klub reprezentovalo 7 pretekárov.
Najúspešnejšími plavcami sa stali Filip Lizák
a Martina Mesárošová, ktorí sa až osemkrát
umiestnili v desiatke najlepších slovenských
plavcov. O týždeň si úspechy na svoje konto pripísali aj najmladší žiaci. V Košiciach sa
totiž konali Majstrovstvá Slovenska v plávaní
najmladších žiakov. Za Kubínčanov bojovali
o víťazstvo štyri plavkyne: Margaréta Moskaľová,
Linda Urbanová, Laura Piecková a Bibiána
Snováková. V top 5 sa umiestnili sedemkrát
a v top 10 až sedemnásťkrát. Darilo sa aj
ďalším našim pretekárom, ktorí sa predviedli
na Rajeckom kros triatlone. Súčasťou tohto
podujatia sú i Majstrovstvá Slovenska v kros
triatlone. Na štart sa postavilo 93 pretekárov
z celého Slovenska. Z piatich dolnokubínskych
pretekárov pódiové umiestnenie získali až
traja. Objemová kategória: plávanie 1 km – bi-

cykel 30 km – beh 9 km priniesla zlatú medailu v kategórii veteránov V2 Igorovi Otepkovi,
v kategórii žien sa na druhom mieste umiestnila
Zuzana Páleníková, piatu priečku si v kategórii
veteránov vybojoval V1 Andrej Páleník a Jakub
Kaliský získal trináste umiestnenie v kategórii
mužov. V rámci kros pretekov zažila premiéru /v polovičných objemoch - 500m - 15km
- 4,5km/ aj dorastenka Líza Hazuchová, ktorá
si odniesla bronzové umiestnenie. Kubínčania
sa úspešne predviedli taktiež v Bratislave, kde
ukázali svoje kvality na Presburg triatlone. Dovedna tu štartovalo 229 pretekárov. V kategórii starších žiačok excelovala Líza Hazuchová.
Získala zlaté umiestnenie a úspešná bola aj
Martina Mesárošová, ktorá si domov odniesla
druhé miesto. Náš najmladší pretekár Ján Katreniak si vybojoval piatu priečku. Dolný Kubín
mal zastúpenie aj v kategórii mužov. Martin Sitarčík sa umiestnil na 89 priečke.
Jarka Komorová, redakčne upravené

12 - HODINOVÝ IN LINE MARATÓN

Kubína. „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo
vytvoriť takéto multifunkčné ihrisko pre našu
mestskú časť. Ďakujeme poslancom za podporu a budeme pokračovať v budovaní ihrísk
aj v ďalších mestských častiach, “ dodal Ján
Briestenský, predseda MsV Kňažia. Slávnostné otvorenie nového multifunkčného ihriska
v Kňažej spestrili i futbalové zápasy. Sily si
zmerali žiaci zo ZŠ v Kňažej so žiakmi zo ZŠ
Martina Kukučína. Proti sebe sa postavili aj
zamestnanci mestského úradu a tunajší poslanci. Novú tvár navyše dostalo aj ihrisko za
zimným štadiónom, kde došlo k montáži novej
trávy a priľahlého chodníka. Jeho slávnostné
otvorenie sa konalo v pondelok 26. júna.
redakcia

—
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Zimný štadión v Dolnom Kubíne sa v piatok
9. júna 2017 stal na niekoľko hodín stánkom
milovníkov športu a zdravého životného štýlu. Od 9:00 hod. sa tam konal v poradí už 8.
ročník 12 - hodinového korčuliarskeho in line
maratónu. „Cieľom podujatia bolo prilákať
mládež k športu a zdravému životnému
štýlu,“ povedal Miroslav Dráb, vedúci oddelenia športu a športových zariadení MsÚ.

Dôkazom toho, že deti by mali viesť k športu rodičia, bola aj prítomnosť celých rodín na
podujatí. Do súťaže sa od rána zapojilo 258
účastníkov, ktorí odjazdili 185,38 kilometrov,
čo bolo 1 426 kôl. Dopoludnia prichádzali
hlavne deti zo škôl, popoludní to boli skôr
členovia športových klubov, zamestnanci
firiem, mestského úradu a široká verejnosť.
Usporiadatelia tiež ocenili najpočetnejšiu
rodinu, ktorou sa stala rodina Žáčiková.
Z firiem to bola dolnokubínska Miba. Cena
sympatie putovala do rúk Adama Kreutza.
Nikto však neodchádzal naprázdno, keďže
každý účastník dostal diplom. Organizátorom
súťaže bolo mesto Dolný Kubín, Olympijský
klub Orava a Mestský športový klub Hviezda
Dolný Kubín.
Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

AKTÍVNE STARNUTIE DÔCHODCOV

Foto: redakcia

OKRESNÉ HRY SENIOROV

—

ŠPORTOVÝ DEŇ ZŤP

disciplínach. Ženy bežali na 50 metrov a 100
metrov, hádzali granátom na cieľ, do diaľky,
hádzali valčekom a strieľali zo vzduchovky.
Muži súťažili v behu na 60 metrov a 100
metrov, hádzali granátom na cieľ a do diaľky,
vrhali guľou a strieľali zo vzduchovky. Víťazi
jednotlivých kategórií postupujú na Krajské
športové hry, ktoré sa budú konať tento rok
v Rabči. Organizátorom podujatia boli Okresná organizácia JDS v Dolnom Kubíne, obec
Oravská Poruba a mesto Dolný Kubín.
Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

—

Starnutie je neoddeliteľnou súčasťou života
každého občana nášho mesta. Dôležité je,
aby prechod občanov do dôchodkového veku
bol taký, aby všetci prežívali radostný pocit zo
statočnej práce v priebehu produktívneho
veku, aby stredná a mladá generácia získavala poznatky a využívala veľký morálny, ekonomický potenciál a široký okruh vedomostí
starších. Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Dolnom Kubíne organizuje
už niekoľko rokov spoluprácu so Strednou
odbornou školou obchodu a služieb v Dolnom Kubíne cez projekty Šanca pre všetkých
so zameraním : „Solidarita medzi generáciami“. V máji tohto roku sme zorganizovali nenáročné športové dopoludnie členov
výboru MO JDS a študentov SOŠ obchodu
a služieb v Dolnom Kubíne. Cieľom projektu
bol rozvoj fyzických zručností, upevňovanie
zdravia pohybom staršej i mladej generácie.

www.dolnykubin.sk

Športové dopoludnie prebiehalo za krásneho
slnečného počasia v areáli kempu Tília - Gäcel. Súťažilo sa v troch disciplínach pre ženy
a v troch disciplínach pre mužov. V každej disciplíne štartovali traja študenti a traja členovia
výboru MO JDS. Vo viacerých disciplínach boli
lepší študenti a študentky, no ani dôchodcovia sa nedali zahanbiť. Po skončení športových disciplín a rozdaní cien víťazom
nasledovala beseda s členkou výboru Oľgou
Pukáčovou, ktorá študentom porozprávala
vlastné zážitky z detstva o holokauste občanov židovského pôvodu v Banskej Bystrici. Príjemné posedenie s občerstvením zakončilo
veľmi pekné, nielen súťažno - športové podujatie, ale aj akciu s odkazom na obdobie, na
ktoré sa nesmie zabudnúť a treba o ňom hovoriť najmä s mladou generáciou.
Oľga Pukáčová

mesto, kalendár a inzercia

PREDSTAVUJEME SPOLOČNOSŤ TECHNICKÉ SLUŽBY KALENDÁR PODUJATÍ

—

Mesto Dolný Kubín založilo spoločnosť
Technické služby už v šesťdesiatych rokoch
minulého storočia. Spoločnosť mala najskôr
sídlo na Bysterci, neskôr pri železničnom
moste na Štefánikovej ulici a momentálne
pôsobí v areáli na Mokradi, vybudovanom
v deväťdesiatych rokoch minulého storočia.
Na spoločnosť s ručením obmedzeným boli
Technické služby transformované z príspevkovej organizácie mesta v roku 1994.
Hlavnou činnosťou spoločnosti
Technické služby, s.r.o., je údržba a čistenie
mesta – čistenie verejných priestranstiev,
vodných tokov, uličných vpustí, komunikácií,
zabezpečenie údržby zastávok MAD, dopravných značiek, zvodidiel, lavíc a schodov,
letná a zimná údržba a oprava mestských
komunikácií, chodníkov, parkovísk, zabezpečenie prevádzky a údržby detských ihrísk,
pieskovísk a športovísk, prevádzka, údržba
a opravy verejného osvetlenia, údržba
fontán, údržba a budovanie verejnej zelene vrátane cestnej zelene, výsadba, kosenie a údržba kvetinových záhonov, pílenie
a orezávanie stromov a krov a údržba mobilnej zelene. Ďalšou činnosťou, ktorú zabezpečujú Technické služby, s.r.o., je prevádzka a údržba verejných WC, údržba domov
smútku a pohrebísk v meste a mestských
častiach. Najvýznamnejšou a objemovo
najvýraznejšou činnosťou spoločnosti je
odvoz, nakladanie a likvidácia komunálneho
odpadu, zabezpečenie separovaného zberu a prevádzkovanie prekládkovej stanice
v Širokej. Spoločnosť sa orientuje na
tuzemský trh. Najvýznamnejším odberateľom je mesto Dolný Kubín. Služby hlavne
v oblasti odpadového hospodárstva poskytuje aj pre 20 obcí Oravy. Okrem toho poskytuje
služby aj pre podnikateľské subjekty v meste
a okolí, hlavne zimnú údržbu a práce súvisiace
s verejným osvetlením, kosením a výsadbou.
Firma zamestnávala k 31.12.2016 celkom
71 zamestnancov, z toho 9 THP, 3 vedúcich
stredísk, 1 režijného pracovníka (upratovačka/výdaj stravy) a 58 robotníkov. Organizačná
štruktúra spoločnosti: vedenie a riadenie zabezpečuje jeden konateľ spoločnosti. Jednotlivé činnosti spoločnosti sú rozdelené do 3
hlavných stredísk – stredisko čistenia mesta
a verejného osvetlenia, stredisko verejnej
zelene, pod ktoré patrí aj správa pohrebísk,
správa verejných WC a správa mestských
lesov a stredisko odpadového hospodárstva,
ktoré zabezpečuje zvoz komunálneho odpadu, separovaný zber a správu prekládkovej
stanice v Širokej. Do organizačnej štruktúry
je zahrnutá aj hospodárska správa, ktorá zabezpečuje všetky ekonomické, personálne
a správne činnosti firmy. Dlhoročné praktické
skúsenosti vedenia spoločnosti a väčšiny
zamestnancov v oblastiach zabezpečujúcich
konkrétne okruhy činností spoločnosti sú
dobrým predpokladom ďalšieho rozvoja
Technických služieb. Cieľom spoločnosti je
pružne reagovať na súčasné i budúce potreby hlavného zákazníka – mesta Dolný
Kubín ale aj obcí, pre ktoré spoločnosť vykonáva činnosti hlavne v súvislosti s vývozom
a uložením odpadu, ako aj oblasť zabezpečenia a skvalitnenia separovania jednotlivých komodít odpadu. Maximálnou snahou manažmentu spoločnosti je zachovanie
pozitívnych ekonomických ukazovateľov
predchádzajúcich rokov. Dôležitým faktorom
pre rozširovanie ponuky služieb spoločnosti hlavne s orientáciou na podnikateľské
subjekty bolo aj zavedenie integrovaného
systému riadenia kvality podľa normy ISO
9001:2008 a vybudovanie a implementácia
integrovaného systému environmentálneho
manažérstva podľa normy ISO 14001:2004,
ktoré spoločnosť po úspešne absolvovanom
audite zaviedla v roku 2012. Vývoj základných
ukazovateľov spoločnosti za posledné 3 roky
je pozitívny, celkové výnosy sa pohybujú

v rozmedzí od 1 800 tis. EUR do 2 200 tis.
EUR. Záväzky spoločnosti sa v poslednom
roku podarilo znížiť o 28 %. Najvýznamnejšou akciou spoločnosti za posledné roky
bola stavba „Rekultivácia a uzavretie skládky
komunálneho odpadu Dolný Kubín Široká“,
ktorej hodnota je viac ako 2,3 mil. EUR. Realizácia tohto významného diela bola možná
vďaka podpore fondov Európskej únie.
Z celkových nákladov sa Technické služby
podieľali na spolufinancovaní piatimi percentami.
Tri otázky pre konateľa spoločnosti
Ing. Pavla Heška: 1. Aké je smerovanie
nakladania s komunálnym odpadom
v meste Dolný Kubín?
Za posledné roky boli v nakladaní s komunálnym odpadom vykonané pozitívne kroky.
Spomeniem aspoň neustále rozširovanie
a skvalitňovanie separovaného zberu, realizáciu zberného dvora v Mokradi a podobne.
Mesto Dolný Kubín stojí pred rozhodnutím,
ako v budúcnosti riešiť problematiku nakladania s komunálnym odpadom aj vzhľadom
na snahu Európskej únie znižovať množstvo
odpadu, ktoré končí na skládkach a v čo najväčšej miere využívať odpad ako druhotný
zdroj pre ďalšiu udržateľnú výrobu a spotrebu. Potreba vybudovania vlastných kapacít
na nakladanie s komunálnymi odpadmi je
zadefinovaná aj v Programe odpadového
hospodárstva mesta. Mesto a spoločnosť
Technické služby realizujú postupné kroky
k naplneniu cieľov tohto programu.
2. Aká je situácia v oblasti biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu?
Problematikou nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom sa mesto a naša
spoločnosť zaoberá už dlhodobo. Okrem
našou spoločnosťou podaného projektu,
ktorý by mal vyriešiť techniku a nádoby na
biologicky rozložiteľný odpad, je zámerom
mesta podať projekt na domáce kompostoviská. V spolupráci s mestom tiež pripravujeme realizáciu malého kompostoviska, ktoré
by malo riešiť potrebu likvidácie tohto druhu
odpadu hlavne z verejných priestranstiev.
3. Ktoré aktivity z posledného obdobia
chcete vyzdvihnúť a aké sú Vaše plány
do blízkej budúcnosti?
Okrem už spomínanej rekultivácie a následného uzavretia skládky Široká, ktoré významným spôsobom odbremenilo finančnú
záťaž mesta a bolo ukončené v roku 2015,
sa podarilo v roku 2016 získať Technickým
službám nenávratný finančný príspevok
z Recyklačného fondu na projekt „Zefektívnenie zberu a kvantitatívne navýšenie vytriedených zložiek komunálneho odpadu
kúpou kontajnerov a lisovacieho zariadenia“
v sume 74 621 EUR, ktoré boli v priebehu
roka 2016 použité na zakúpenie uvedeného
majetku a následne bezplatne poskytnuté
občanom mesta a mestských častí Dolného
Kubína. Poslednou významnou aktivitou,
ktorá je momentálne v realizácii, je úspešné
uchádzanie sa o NFP na projekt „Triedený
zber komunálnych odpadov v meste Dolný
Kubín“ v sume 1 390 tis. EUR. V rámci neho
je možný nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu a nákup zariadení na
mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu)
vybraných vytriedených zložiek komunálnych
odpadov. V budúcnosti majú Technické
služby snahu zapojiť sa do Ministerstvom
životného prostredia SR pripravovanej výzvy na vybudovanie zariadení na nakladanie
s komunálnym odpadom. Malo by sa jednať
o „spracovateľský závod“ pre komunálne
odpady. Tento zámer je však podmienený aktívnou účasťou mesta ako zriaďovateľa našej
spoločnosti.

—

KULTÚRA

Veličniansky jarmok
8. 7.
Matica slovenská – Vyšnokubínske skalky
9. 7.
„Poviem ti príbeh a naučím ťa...“ – tvorivá dielňa
12. 7.
Gäceľský krígeľ, pivný festiva
14. – 15. 7
Bačovské dni, festival valaskej kultúry
15. – 16. 7.
Nedeľný koncert - HS Samo
16. 7.
„Poviem ti príbeh a naučím ťa...“ – tvorivá dielňa
19. 7.
Zázrivské dni, prezentácia remesiel, folklóru
22. – 23. 7.
Nedeľné koncerty - FS Rosička rosa
23. 7.
Nedeľné koncerty - SFS Orava
30. 7.
Kubínsky organový festival
30. 7.
„Poviem ti príbeh a naučím ťa...“ – tvorivá dielňa
2. 8.
Gäceľská haluška – súťaž vo varení halušiek
6. 8.
Nedeľné koncerty – Adrián Rábota
6. 8.
Kubínsky organový festival
6. 8.
„Poviem ti príbeh a naučím ťa...“ – tvorivá dielňa
9. 8.
Nedeľné koncerty – Lukáš Javorek
13. 8.
Kubínsky organový festival
13. 8.
„Poviem ti príbeh a naučím ťa...“ – tvorivá dielňa
16. 8.
Oslavy SNP
20. 8.
Orava 1944 – rekonštrukcia bojov z obdobia SNP
20. 8.
Kubínsky organový festival
20. 8.
Párnickô švábkoraňá, folklórny festival
27. 8.
Nedeľné koncerty – Peter Medvecký
27. 8.
TARGO - 20th, oslava jubilea
9. 9.
Dni mesta a Kubínsky jarmok
22. – 23. 9.
Gäceľský kotlík, súťaž vo varení guláša
23. 9.
Burza zberateľov
24. 9.
Kubínske akordy – pesničková súťaž
24. 9.
Od poézie k divadlu, výstava
do 23. 7.
Ján Hlavatý, Moje druhé ja
do 29. 8.
Pocta grafickému priateľstvu, zo zbierky I. Panenkudo
29. 8.

16.00 h

16.00 h
16.00 h
19.30 h

16.00 h
19.30 h
16.00 h
19. 30 h
10.00 h
19. 30 h
16.00 h

Veličná
Vyšnokubínske skalky
MsKS
Kemp Tília Gäceľ
Malatiná
Park Martina Kukučína
MsKS
Zázrivá
Park Martina Kukučína
Park Martina Kukučína
Kostol povýšenia Sv. kríža
MsKS
Kemp Tília Gäceľ
Park Martina Kukučína
Kostol povýšenia Sv. kríža
MsKS
Park Martina Kukučína
Kostol povýšenia Sv. kríža
MsKS
parkovisko OD Tesco
Kemp Tília Gäceľ
Kostol povýšenia Sv. kríža
Párnica
Park Martina Kukučína
Kemp Tília Gäceľ
Hviezdoslavovo námestie
Kemp Tília Gäceľ
MsKS
MsKS
Florinov dom
Oravská galéria
Oravská galéria

ŠPORT
Bencova desiatka, beh na Kubínsku hoľu
Medzinárodný atletický míting veteránov
RULERSCUP, florbalový turnaj
RULERSCUP, florbalový turnaj
Časovka na Kubínsku hoľu, preteky

8. 7.
15. 7.
5. – 6. 8.
12. - 13. 8.
26. 8.

Kubínska hoľa
Futbalový štadión
Zimný štadión
Zimný štadión
Kubínska hoľa

POHOTOVOSŤ LEKÁRNÍ

—

Lekáreň Dr. Max, OD Kauﬂand
Lekáreň Schneider, OD Tesco
Lekáreň U ANJELA, Samuela Nováka 1764/4

7. 7. – 8. 9.
7. 7. – 8. 9.
1. 9.

16:00 – 20:00 h
16:00 – 20:00 h
8:00 – 20:00 h

TENISOVÝ KURT PRE DETI A MLÁDEŽ

—

V záujme rozvoja športu najmä u detí
a mládeže mesta Dolný Kubín sa rozhodla
radnica v spolupráci s občianskym združením
Tenisový športový klub (TŠK) umožniť deťom
a mládeži bezplatné využívanie tenisového
ihriska na sídlisku Bysterec. Pritom je však
potrebné dodržiavať pokyny prevádzkovateľa. Tenisový kurt je pre deti a mládež
k dispozícii v čase od 8.00 ráno do 14.00
hodiny popoludní. Občania, ktorí budú mať
o kurt záujem, nech sa vždy vopred ohlásia

na mobilnom telefónom čísle podpredsedu
občianskeho združenie TŠK Milana Migu 0907 815 420, ktorý im poskytne potrebné
kľúče od vstupu na ihrisko a dá im inštrukcie o používaní a údržbe. Pre verejnosť je
antukový tenisový kurt otvorený od 29. mája
2017, dovtedy okrem bežnej jarnej údržby
musel prejsť kurt kompletnou rekonštrukciou povrchu.
Martin Buzna, mesto Dolný Kubín

Mestský výbor Staré mesto ponúka možnosť finančného prispenia na aktivity, ktoré sa budú
počas roka 2017 organizovať na Námestí P. O. Hviezdoslava. Cieľom tejto možnosti je, aby
centrum mesta počas roka ožilo kultúrnymi a spoločenskými podujatiami pre občanov.
Bližšie informácie o spôsobe, ako aj žiadosti na finančné prispenie, môžu občania a združenia posielať na emailovú adresu: staremesto@dolnykubin.sk, mobil: 0915 739 211 alebo
osobne kontaktovať členov mestského výboru.

Vladimír Adamec, mesto Dolný Kubín
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Kubínsky
organový
festival
IV. ročník

30/ 7

JEAN-PIERRE GRIVEAU
CORINNE SERTILLANGES

6/ 8

ANDERS EIDSTEN DAHL
VEGARD LANDAAS

13/ 8
20/ 8

organ / soprán

organ / saxofón

MONIKA MELCOVÁ
organ

STANISLAV ŠURIN
HELMUT HAUSKELLER
organ / panova flauta

19.30 hod.
Kostol povýšenia
Svätého kríža
Dolný Kubín

vstupné
dobrovoľné

