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62. ročník Hviezdoslavovho Kubína

Jaro Bekr roztancoval celé mesto

Júnové rokovanie Mestského 
zastupiteľstva Dolný Kubín

Poznávací zájazd seniorov 
na južnú Moravu

Čo môžeme urobiť pre mesto a naše deti v oblasti závislostí?

V  stredu 22. júna odštartoval 62. 
ročník recitačnej súťaže Hviezdo-
slavov Kubín. Organizátori otvo-
rili celoštátne podujatie v  centre 
mesta, pri soche nášho najväčšie-
ho básnika. Po slávnostných 
príhovoroch ich kroky viedli na 
historický cintorín, kde si piet-
nym aktom uctili pamiatku našich 
významných kultúrnych dejateľov. 
Hviezdoslavov Kubín je vyvrcho-
lením celoslovenskej súťaže a pre-
hliadky nielen v umeleckom pred-
nese poézie a prózy, ale aj v tvorbe 
recitačných kolektívov a  divadiel 
poézie detí, mládeže a dospelých. 
Hlavný organizátor akcie, ktorým 
je tunajšie Mestského kultúrne 
stredisko, tentoraz privítal re-
kordný počet súťažiacich, a to 450 
recitátorov. Tento rok sa hlavnou 
témou Hviezdoslavovho Kubína 
stala múza, bez ktorej by umelci 
nemohli tvoriť. 62. ročník súťaže 
ponúkol účastníkom i  širokej 

verejnosti množstvo sprievod-
ných akcií. V  Oravskej knižnici 
prebiehali besedy so slovenskými 
autormi, a  to so Štefanom Kuz-
mom a  Rudolfom Dobiášom. 
Medzi ďalšie sprievodné podu-
jatie patrila nová expozícia 
vo výstavnej sieni Mestského 
kultúrneho strediska. Práce pod 
spoločným názvom Hry písmen, 
obrazov a  významov ponúkli 
potešenie pre oči i  priestor na 
zamyslenie. Pre zanietených či-
tateľov si organizátori v  priesto-
roch foyer pripravili knižný ba-
zár s  dielami starších či no-
vodobých autorov. Čerešnič-
kou na torte bola v  tomto roku 
výstava kuriozít ukrytých v  his-
torických knihách. Pracovníci 
Čaplovičovej knižnice po prvýkrát 
vystavili nájdené predmety, ktoré 
čitatelia používali ako záložky.  
                          

TV DK

Do Dolného Kubína sa po roku 
opäť vrátil tanečník Jaro Bekr. 
Vďaka úspešnej spolupráci so 
ZŠ J. Matúšku prišiel mladých 
ľudí naučiť nové tanečné kreá-
cie. Podujatie prebiehalo v pi-

atok 24. júna na Hviezdosla-
vovom námestí. Jarovi Bekrovi 
s tanečným workshopom 
pomáhali Zuzka a Dexter zo 
Školy breaku a Marrow z � e 
Pastels. Nové tanečné prvky si 

prišli vyskúšať aj žiaci z iných 
škôl a široká verejnosť. Spoločnú 
akciu ukončil tanečný battle. 
Najodvážnejší tanečníci z nášho 
mesta vytiahli svoje najsilnejšie 
zbrane, aby verejnosti ukáza-

li, čo na pomyselnom parkete 
dokážu. Podujatiu pod holým 
nebom prialo i krásne slnečné 
počasie.

 
TV DK

Vo štvrtok 30. júna sa poslanci Mestského zastupiteľstva stretli 
na poslednom predprázdninovom rokovaní. Zasadnutie s 11 bodmi 
programu trvalo viac ako 5 hodín. Poslanci sa hneď v úvode zaobera-
li otázkou vyradenia parkoviska na Gäceľskej ceste, pri penzióne 
Koliba, z režimu plateného parkovania. Išlo o požiadavku zo strany 
podnikateľov na Hviezdoslavovom námestí. Tento návrh nebol pri-
jatý. V rámci zmeny rozpočtu Mestské zastupiteľstvo vyčlenilo penia-
ze na nové investičné akcie. Financie poputujú na prípravné a zemné 
práce a taktiež realizáciu stavebných konštrukcií pre výstavbu ihriska 
Žihadielko v Dolnom Kubíne, ktoré bude vybudované z fi nančných 
prostriedkov spoločnosti Lidl. Financie budú rovnako smerovať aj 
na obnovu základných a materských škôl. Zmena rozpočtu sa týka aj 
sociálnych služieb, konkrétne ide o montáž dráhy stoličkového výťa-
hu v Dennom centre. Na júnovom zasadnutí Mestského zastupiteľst-
va predkladali konatelia mestských spoločností aj správy o hospodá-
rení za rok 2015. Všetky mestské spoločnosti vykazujú v tomto roku 
hospodársky zisk. Všetky pracovné materiály k rokovaniu sú zverej-
nené na webovej stránke mesta. Nasledujúce Mestské zastupiteľstvo 
sa bude konať 29. septembra.    

TV DK

V  dňoch 26.5  – 27.  5.  2016 zorganizovalo Denné centrum mes-
ta Dolný Kubín poznávací zájazd na južnú Moravu. Navštívili sme 
Lednicko - valtický areál, ako jeden z pokladov svetového kultúrne-
ho a prírodného dedičstva, ktorý je so svojimi historickými objekt-
mi, záhradnou architektúrou, romantickými parkmi, kvetinovými 
záhonmi, sto druhmi stromov, rybníkmi a sieťou cyklistických trás, 
považovaný za najrozsiahlejšie človekom umelo vytvorené územie 
v Európe o rozlohe cca 300 km2. Každý z účastníkov si mohol vybrať 
svoju trasu, prehliadnuť si areál, alebo oddychovať v  tieni košatých 
stromov. Romantická a veľmi očarujúca bola cesta k Minaretu, tak-
tiež na Janův hrad výletnou loďou po sieti jazier, ozdobených kvit-
núcimi rododendronmi, jazmínovými kvetmi a  šípovými kríkmi, 
zaliatymi slnečnými lúčmi. Po výdatnej prechádzke sme všetci šťastní 
odchádzali do neďalekej obce Rakvice, kde sme mali zabezpečené 
ubytovanie vo vinárskom dome Dominant v  luxusných izbách. Po 
chutnej večeri bola ochutnávka značkových moravských vín a neskôr 
veselá a družná zábava pri hudbe a harmonike. Na druhý deň sme 
boli na zaujímavej exkurzii vo vinárskom závode svetoznámeho Mi-
loša Michlovského, kde sme sa veľa dozvedeli o výrobe vín. Bolo to 
pre nás nevšedné a lákavé a s heslom: „Kto chce dlho žiť, nesmie veľa 
piť!“ sme si zakúpili kvalitné vínko aj pre svojich najbližších. Mora-
va je krásna zem, so svojimi vysadenými vinohradmi nám zostane 
navždy v  spomienkach. Budeme sa s  radosťou vracať aj súkromne, 
s  našimi deťmi a  vnúčatami na toto územie. Za všetkých seniorov 
ďakujeme vedeniu nášho mesta a odboru sociálnych vecí a rodiny za 
skvelú organizáciu tohto zájazdu.

Eva Omastová, členka Denného centra (redakčne upravené)

Čas na hodnotenie činnosti Klubu 
abstinujúcich DAK - Dolný Kubín 
je zároveň chvíľou na zamyslenie, 
aké je dôležité riešiť problemati-
ku závislostí. Tie majú negatívny 
dopad najmä na vrstvu sociálne 
slabších a čo je podstatné, i na deti 
a dospievajúcu mládež. Nadmerné 
pitie, gemblerstvo, či rôzne drogové 
závislosti, zvyšujú počet trestných 
činov aj v našom meste a regióne, 

nehovoriac pritom o  negatívnom 
pôsobení na zdravie a  sociálne 
dopady tohto javu. Ofi ciálne údaje 
Národného centra zdravotníckych 
zariadení uvádzajú, že dôsledky 
užívania alkoholu predstihli aj 
srdcový infarkt a  osteoporózu. 
Má dokonca prvenstvo v rebríčku 
príčin hospitalizácie a  dĺžky po-
bytu v nemocnici, uviedla tak ho-
vorkyňa zdravotníckeho rezortu 

Katarína Zoolerová. Veľké rezervy 
vidieť v spolupráci s mládežou, je 
potrebné sa zamerať už na deti 
v  predškolskom veku a  začať 
s  prevenciou. Riešenie môžu 
poskytnúť aj oddelenia sociálnych 
vecí a  mládeže. Problematikou 
drogovej závislosti sa v  našom 
meste i regióne zaoberáme. No je 
dôležité, aby sa do tohto boja zapo-
jil aj každý občan osobne. Jednot-

livé aktivity občanov by však malo 
zastrešiť a podporiť mesto. Občan 
teda musí vedieť na koho sa môže 
obrátiť. Chceme mať predsa nielen 
pekné, ale aj zdravé a  bezpečné 
mesto, mesto pre nás a naše deti, 
pre nastupujúcu mladú generáciu.

Pavol Stuchlý,
Klub abstinujúcich DAK - Dolný Kubín

(redakčne upravené)



KALENDÁR PODUJATÍ

POHOTOVOSŤ
LEKÁRNÍ

Kultúra 
Nedeľný koncert, ľudová hudba O. Chovana       10. 7.         16.00 h                   
Park Martina Kukučína 
Gäceľský krígeľ, pivný festival                       15. – 16. 7.        15.00 h                  
Tília Kemp Gäceľ
Nedeľný koncert, country skupina SAMO          17. 7.         16.00 h                  
Park Martina Kukučína
Nedeľný koncert, SFS Orava                                  24. 7.         16.00 h                  
Park Martina Kukučína
Nedeľný koncert, FS Rosička, rosa                        31. 7.         16.00 h                  
Park Martina Kukučína
Pieta, výstava                                                                                                                               
Or. kultúrne stredisko
Hľadanie identity, výstava                                                                                                           
Oravská galéria
DIPLOMA FEST 2016, výstava                                                                                                  
Oravská galéria

Šport
Bencova desiatka, beh na Kubínsku hoľu             9. 7.         10.00 h                  
Beňova Lehota

Lekáreň Dr. Max, Nemocničná 1944                                          8. 7. – 17. 7. 
Lekáreň AZITEA, Odbojárov 1959                                            18. 7. – 24. 7.
Lekáreň Nemocničná, Nemocničná 2904/4A                 25. 7. – 31. 7.

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

Mestský výbor Kňažia

O mestskom výbore Kňažia sme 
sa rozprávali s jeho predsedom 
Jánom Briestenským.

Opíšte nám v  krátkosti MsV 
Kňažia.
Mestský výbor Kňažia sa stretá-
va nepravidelne asi 10-12 ráz 
do roka. Výbor sa schádza 
v  požiarnej zbrojnici, má 12 
členov, aj keď v  poslednom ob-
dobí, musím priznať, prichá-
dza na stretnutia len pár členov. 
Dôvodom je nechuť, dlhodobo 
sme totiž nemohli získať dosta-
točnú podporu pre viaceré požia-
davky výboru, a  teda i  občanov. 
Verím, že sa situácia zlepší, pre-
tože sa nám podarilo za výdatnej 
pomoci mnohých poslancov, za 
čo im ďakujeme, schváliť výstav-
bu multifunkčného ihriska vedľa 
telocvične. Je to jedna z  vecí, 
ktorá nás trápila. Takáto investí-
cia tu chýba, bola už naplánovaná 
a  schválená, no okolnosti ktoré 
sme nikdy nedokázali zvrátiť 
v  prospech občanov, ktorých 
zastupujeme, sa v minulosti vždy 
vyvinuli tak, že ihrisko dodnes 
nestojí. Tento projekt pomôže 
tunajšej škole aj mládeži, ktorá 

momentálne hľadá využitie svo-
jho voľného času iným a  mno-
hokrát nechceným spôsobom.

Čo podľa Vás trápi obyvateľov 
Kňažej, aké sú problémy, ktoré 
je potrebné riešiť do budúcna?
V  každej mestskej časti sú 
mnohé otázky, ktoré občanov 
trápia. Je potrebné ich riešiť, určiť 
si priority, vyčísliť ich fi nančnú 
náročnosť a  podľa toho postu-
povať. Mnohé problémy treba 
len chytiť za správny koniec. 
Na podnet Ing. Hešku sme 
spoločne opäť zosumarizovali 
a slovom i obrazom zdokumen-
tovali požiadavky za mestské 
časti Záskalie, Mokraď a Kňažia. 
Mestský úrad sa nimi bude pos-
tupne zaoberať. Veríme, že ich 
spoločne začneme riešiť. Väčšina 
z nich sú bežné záležitosti týka-
júce sa napríklad údržby. Máme 
tu aj viacero nedokončených ak-
cií, resp. akcií buď rozdelených 
na etapy, alebo čakáme na do-
pracovanie projektov a štúdií. Za 
Kňažiu spomeniem napríklad 
odvodnenie na otočke MHD 
a na priľahlej ulici, ďalej rozšíre-
nie križovatky Vodárenská/Kpt. 

Jaroša (tu boli v  minulosti už 
peniaze schválené, ale neskôr 
presunuté) alebo dokončenie 
štúdie na garáže plánované naľa-
vo smerom k SOŠ polytechnickej 
v Kňažej. Odvodnenie Jelšavskej 
ulice, kde voda a  rôzne iné, te-
kutiny“ smerujú do dvora pána 
Macáka je projekčne na dobrej 
ceste.

Pán Briestenský, aké plány 
a vízie má MsV?
Jednou z  priorít, ktorú sa dlhé 
roky s  Ing. Heškom snažíme 
presadiť, je otázka vypracova-
nia a  schválenia štúdií pre IBV. 
Zjednodušene povedané, mesto 
v súčinnosti s majiteľmi pozem-
kov musí vykonať potrebné 
pozemkové úpravy, teda v týchto 
lokalitách vysporiadať pozem-
ky tak, aby sa z  dlhých, tak-
zvaných, rezancov“, stali parcely 
vhodné pre stavbu rodinných 
domov. Je potrebné tiež určiť, 
kadiaľ pôjdu cesty, chodníky, 
inžinierske siete a  stanoviť ich 
napojenie na súčasnú štruktúru, 
najmä v  prípade väčších plôch, 
ako sú Brehy smerom na Malý 
Bysterec. Myslieť by sa malo 

i  na detské ihriská, športovisko, 
zastávky MHD atď. Mesto má 
schválených na IBV odhadom 10 
a  viac lokalít, kde bez vysporia-
dania nemožno začať s  výstav-
bou tak, ako o  tom hovoria 
schválené regulatívy územného 
plánu mesta. Pred rokmi som 
začal s  niektorými majiteľmi 
v  MČ Kňažia takéto úpravy ro-
biť, no k  ďalším krokom potre-
bujeme súčinnosť mesta. Osobne 
chcem v  tomto úsilí v  Kňažej 
pokračovať a byť prostredníkom 
medzi občanmi, mestom a spra-
covateľom vysporiadania. Pán 
primátor náš úmysel podporuje, 
a tak pevne verím, že prvý krok 
urobíme už tento rok. Naštar-
tujeme tak proces, ktorý mestu 
pomôže demografi cky sa dostať 
cez hranicu 20.000 obyvateľov.

Na záver chcem všetkých obča-
nov pozvať na 2. ročník akcie 
s názvom Od Kenez po Kňažiu, 
ktorá sa uskutoční 22. júla po 
15-tej hodine v Kňažej pri rieke 
Orava.

Ján Briestenský
(redakčne upravené)

Naše mesto sa stalo dejiskom slávnostného vyhlásenia Kráľa biatlo-
novej stopy za sezónu 2015/2016. Samotnému galavečeru pred-
chádzala autogramiáda našich významných biatlonistov Anasta-
sie Kuzminovej, Paulíny Fialkovej, Jany Gerekovej, Mateja Kazára 
a Martina Otčenáša. Slovenský zväz biatlonovej stopy ocenil titu-
lom Kráľovná biatlonovej stopy členku VŠC Dukla Banská Bystri-
ca Paulínu Fialkovú. Slávnostné vyhlásenie výsledkov spestrila aj 
šesťnásobná kráľovná biatlonovej stopy Anastasia Kuzminová. 

TV DK

V nedeľu 31. júla 2016 začne 3. 
ročník Kubínskeho organového 
festivalu, ktorý tento rok tvorí 
šesť koncertov. Predstavia sa 
na nich renomovaní umelci zo 
Slovenska, Rakúska, Švajčiarska, 
Poľska a z USA. Festivalové 

koncerty budú každú nedeľu v 
rímskokatolíckom kostole na 
Brezovci vo večerných hod-
inách. Viac informácií na strán-
ke www.kof.sk.

Matej Bartoš, organizátor KOF

Slovenský zväz telesne postih-
nutých – ZO Dolný Kubín pozval 
22. júna svojich členov na tradičný, 
už 21. športový deň v areáli pen-
ziónu Koliba. Súťažilo sa v štyroch 
disciplínach, ktoré hravo zvládli 
všetci športovci. Pre víťazov boli 
pripravené medaily a iné vecné 
ceny. Vďaka projektu Šanca pre vš-
etkých a mnohým sponzorom však 
nikto neodišiel naprázdno. Poduja-

tia sa zúčastnilo takmer 160 člen-
ov a priateľov združenia. Primátor 
mesta Roman Matejov vo svojom 
príhovore informoval o prípravách 
nového zariadenia v AquaRelaxe, 
ktoré umožní zdravotne znevýhod-
neným jednoduchší vstup a výstup 
z plaveckého bazéna.

TV DK informovala 
Emília Majdišová

V piatok 10. júna sa na zimnom štadióne konal už 7. ročník 12 
hodinového in-line maratónu. Športové podujatie odštartovali 
úspešní športovci nášho mesta. Ako prvá s olympijskou pochod-
ňou vyrazila na dráhu reprezentantka Slovenska v skialpinizme Zu-
zana Dudášová. Športovcov vystriedali žiaci základných škôl, ale 
i deti zo Špeciálnej základnej školy pre žiakov s telesným postih-
nutím. Nechýbali ani športové kluby, zástupcovia mestského úradu, 
či mestskej polície. Priestor zajazdiť si dostala i široká verejnosť. 
Účastníci spolu odjazdili 183,43 km a akcie sa zúčastnilo 243 ľudí. 

TV DKPiaty ročník squashovej ligy je za 
nami! Dolnokubínski hráči os-
lávili nielen jeho záver, ale na svo-
je konto si pripísali aj významný 
úspech. V  sezóne 2015/2016 sa 
prihlásili do druhej ligy a vďaka 
dobrým výkonom si vybojovali 
postup do vyššej súťaže. Rozhod-
lo o  ňom záverečné podujatie 
Final four, ktoré sa konalo 
v  Bratislave. Víťazkou 5. roční-
ka squashovej ligy sa v kategórii 
žien stala Martina Klimčíková. 
V  kategórii mužov si ocenenie 
za trojnásobného víťaza prebral Adam Kozáčik. Squash klub Dolný 
Kubín pripravil pre hráčov aj novinku. Bývalá česká juniorská jednot-
ka David Hálek sa podujal zorganizovať kempy pre deti a dospelých. 
V poradí už 6. ročník squashovej ligy odštartuje v posledný septem-
brový víkend kvalifi kačným turnajom.    
                   TV DK

Športom za zdravím

Anastasia Kuzminová v Dolnom Kubíne 

Kubínsky organový festival 2016

12 hodinový in-line maratón

Dolnokubínski squashisti ukončili 5. ročník ligy

Denné centrum mesta Dolný Kubín 
na Ulici obrancov mieru č. 1769/2

V mesiaci  JÚL 2016 sú každoročne „seniorské prázdniny“.

Tešíme sa na spoločné aktivity v auguste. 
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