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Mesto sa okamžite chopilo šance a prihlásilo Dolný Kubín do súťaže
Pomôžte nášmu mestu vyhrať detské ihrisko! Spoločnosť Lidl plánuje v tomto roku na Slovensku postaviť 10 rozprávkových detských ihrísk
v mestách, v ktorých má svoju predajňu. Zamestnanci tunajšieho Mestského úradu sa okamžite chopili šance a prihlásili Dolný Kubín do súťaže.
Náš úspech v súťaži závisí od toho, koľko bodov získa Dolný Kubín v internetovom hlasovaní na webovej stránke www.zihadielko.sk Na stránke je najprv potrebné urobiť jednoduchú registráciu, a potom už len hlasovať. Každý účastník môže dať nášmu mestu jeden hlas denne. Bod navyše sa dá získať aj
za vyriešenie jednoduchej online hry. Slovenské mestá sú v súťaži rozdelené do piatich kategórií podľa počtu obyvateľov. Súťaž prebieha až do 29. februára.
Počet bodov v súťaži sa dramaticky mení každú minútu. Hlasovať treba každý jeden deň! Pomôžte nášmu mestu vyhrať detské ihrisko! Spoločnosť Lidl plánuje
v tomto roku na Slovensku postaviť 10 rozprávkových detských ihrísk v mestách, v ktorých má svoju predajňu. Zamestnanci tunajšieho Mestského úradu
sa okamžite chopili šance a prihlásili Dolný Kubín do súťaže. Náš úspech v súťaži závisí od toho, koľko bodov získa Dolný Kubín v internetovom hlasovaní
na webovej stránke www.zihadielko.sk Na stránke je najprv potrebné urobiť jednoduchú registráciu, a potom už len hlasovať. Každý účastník môže dať
nášmu mestu jeden hlas denne. Bod navyše sa dá získať aj za vyriešenie jednoduchej online hry. Slovenské mestá sú v súťaži rozdelené do piatich kategórií
podľa počtu obyvateľov. Súťaž prebieha až do 29. februára. Počet bodov v súťaži sa dramaticky mení každú minútu. Hlasovať treba každý jeden deň!

Sledge hokejisti trénovali
s hokejovou legendou

Odborné vzdelávanie sa stáva prioritou
Stredná odborná škola polytechnická v Kňažej sa umiestnila
na 1. mieste v celoslovenskej
súťaži s názvom Cena ministra hospodárstva za najlepšiu
spoluprácu so zamestnávateľskou sférou v roku 2015. Môže
sa totiž pochváliť vynikajúcou
spoluprácou najmä s firmou
Miba Sinter Slovakia, s.r.o. Škola
poskytuje vo viacerých študi-

jných a učebných odboroch
vzdelávanie v duálnom systéme.
To znamená, že prevažnú časť
praktického vyučovania zabezpečujú pre žiakov zamestnávatelia, s ktorými má škola podpísanú
zmluvu. Žiak môže po skončení
školy nastúpiť do práce práve
vo firme, kde počas štúdia absolvoval prax. Je to značná výhoda, keďže bol vyškolený priamo

pre potreby práce v danom
podniku. „Ocenenie je výsledkom našej dlhodobej spolupráce
so
zamestnávateľmi
najmä
dolnooravského regiónu. Škola
poskytuje svojim žiakom vzdelanie, ktoré reflektuje reálne požiadavky pracovného trhu.“ povedala
na margo ocenenia školy A. Bellová, riaditeľka SOŠ polytechnickej. Skvelé praktické zručnosti

sa podpísali aj na úspechu Jakuba Iglára, žiaka IV. ročníka SOŠP
Kňažia. V rámci Majstrovstiev
SR v CNC sústružení a frézovaní
sa konali oblastné kvalifikačné
kolá v Martine a v Spišskej Novej
Vsi, kde získal I. miesto, čím
si vybojoval postup do finále, ktoré
sa uskutoční v Nitre na celoštátnom podujatí „Mladý tvorca 2016“.
(JP)

Materské školy majú za sebou jubilejný rok
Slovenská sledge hokejová reprezentácia trénovala s jedným
z najlepších hokejových trénerov sveta. Do Dolného Kubína
zavítal Kanaďan George Kingston. Fanúšikovia hokeja ho poznajú
najmä ako kouča, ktorý so svojím tímom v roku 1994 získal zlato
na Majstrovstvách sveta. Po ukončení úspešnej kariéry sa George
Kingston začal venovať sledge hokeju.
„Každý sledge hokejista je pre mňa víťaz,“ vyjadruje svoje uznanie
muž zo zámoria.
Slovenskí sledge hokejisti strávili s Kanaďanom štyri januárové
dni. V rámci sústredenia absolvovali tréningy na zimnom štadióne
i hodiny v prednáškovej miestnosti. Kingston k nám pricestoval
vďaka projektu Medzinárodného paralympijského výboru.
Sledge hokej alebo hokej na sánkach je obdoba ľadového hokeja určená
pre ľudí s telesným postihnutím. Na Slovensku existuje iba jeden
sledge hokejový tím, ktorý je zároveň národnou reprezentáciou.
Vznikol pred piatimi rokmi a jeho základňou sa stal Dolný Kubín.
V mužstve pôsobia dvaja Dolnokubínčania: kapitán družstva Peter
Štít a Miroslav Dráb ako jeden z dvoch reprezentačných trénerov.

Pre materské školy v Dolnom
Kubíne bol rok 2015 jubilejným
rokom. Zo siedmich mestských
škôlok sa vlani až v piatich oslavovalo okrúhle výročie vzniku. Najstaršia materská škola sa nachádza v centre mesta,
na Ulici obrancov mieru. Vlani
si pripomenula 50 rokov fungovania. Presne o desať rokov mladšia
je škôlka na Námestí slobody
na sídlisku Bysterec. Na Brezov-

ci len nedávno oslavovali 35.
narodeniny. Tretí krížik si vlani
na svoje konto pripísali aj ďalšie dve
škôlky, a to zariadenie na Chočskej
a Záskalickej ulici. Okrúhle výročie
v minulom roku neslávila iba Materská škola na Sihoti a v Kňažej.
Vysoký vek budov i technického
vybavenia škôlok boli hlavné
dôvody, prečo sa radnica v minulom roku rozhodla zaradiť materské školy medzi svoje investičné

priority. Do zlepšenia kvality
najnižšieho stupňa vzdelávania
vložila spolu 83 934 eur.
Tabuľka škôlky
MŠ Obrancov mieru
MŠ Na Sihoti
MŠ Odbojárov
MŠ Kňažia
MŠ Námestie slobody
MŠ Chočská
MŠ Záskalická

25 211 eur
17 989 eur
14 032 eur
13 000 eur
10 459 eur
2 668 eur
575 eur

Peniaze išli predovšetkým na úpravu
budov a vonkajších priestorov,
výmenu okien či rekonštrukciu
sociálnych zariadení.
V mestských škôlkach sa vlani
výrazne zlepšilo i vybavenie
kuchyne a pribudli aj nová trieda
a vzdelávacie pomôcky. Detí
v materských školách v našom
meste z roka na rok pribúda.
Peniaze vložené do školstva sú preto
investíciou do budúcna.

„Šport mi pomohol začať žiť naplno!“
Dolnokubínčan Marek Tutura
zažil v minulom roku priam
zázračný športový úspech
v podobe víťazstva na Majstrovstvách Európy v stolnom
tenise nepočujúcich v rakúskom Badene. Bola to len pomoc šťasteny, alebo zúročenie
tréningu a sebazapierania?
Športové začiatky
Napriek
sluchovému
postihnutiu sa Marek už ako 4-ročný
začal venovať ľadovému hokeju.
V MHK DK pôsobil takmer jedno
desaťročie. Sny o kariére hokejistu však zmarilo náhle zranenie.
K stolnému tenisu ho priviedol
otec. Veľkým krokom vpred bolo
absolútne víťazstvo počas Stolnotenisového kempu v Mošovciach
v rokoch 2011 a 2012. Tam si ho
všimol tréner Ing. Bíla a navrhol
mu hrať v Znojme. „Rozhodovanie
nebolo ľahké. Musel som opustiť domov a presťahovať sa do mesta, kde
som nepoznal nikoho.“ spomína
Marek. Súčasne začal navštevovať

aj Súkromné športové gymnázium
v Trenčianskych Tepliciach.
Cesta k víťazstvu
Ako 16- ročný hral Marek v prvej
lige mužov a v extralige dorastencov za Čadcu. Dnes hosťuje v klube STK PC Trenčianska
Teplá. Stále však ostáva hráčom
domovského klubu v Dolnom
Kubíne. „Všade, kde som, snažím
sa pozorovať okolie a niečo
sa naučiť.“ K výhre na Majstrovstvách Európy v stolnom
tenise
nepočujúcich
iste
prispela aj brilantná súhra
so starším spoluhráčom Thomasom Keinathom narodeným
v Nemecku. „Skĺbili sme mladícku
dravosť, vekom overené skúsenosti
a rozvahu a vytvorili sme tak
neporaziteľnú dvojicu.“ Medaila
za obetavosť však patrí aj jeho matke, ktorá ho húževnato sprevádza
v športovej kariére i štúdiu.
Nové výzvy v roku 2016
Tento rok bude pre Mareka Tutu-

ru v znamení príprav na Majstrovstvá sveta v tureckom Samsune
a na deaflympiádu v roku 2017.
Pomáha mu pritom vynikajúci tréner Andrej Dzelinský
zo Stolnotenisového klubu Lokomotíva Košice. Čaká ho tiež
skúška dospelosti, ktorou ukončí
stredoškolské
štúdium. Jeho
cieľom je neustále sa zlepšovať
a osobnostne rásť.
Stolný tenis - víťaz nad handicapom
Športu vďačí Marek za veľa. Pomohol mu vyrovnať sa so sluchovým
postihnutím. Nezostal
v izolácii, naučil sa prekonávať
mnohé prekážky a ľudia okolo
neho ho vnímajú ako zdravého.
„Ak by mi šport priniesol do života
iba toto jediné pozitívum, bolo by
to viac než dosť!“ skromne dodáva
dnes už majster Európy. Pochopil
aj silu rodiny. „Rodičia obetovali
čas, peniaze i energiu pre mňa
a moju lásku k športu.“ Stolný tenis ho učí, aká dôležitá je presnosť,
pohotovosť, dodržiavanie pravi-

diel, úcta k súperovi, rozvaha
a odhad situácie. Tieto vlastnosti
sa Marek snaží prenášať aj do svojho konania a medziľudských
vzťahov.
(JP)
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Rekonštrukcia pávej voliéry
Mesto Dolný Kubín zrekonštruovalo pávom v Parku Martina
Kukučína prístrešky. Zároveň boli kompletne vymenené aj krycie dosky vrátane izolácie a odvodnenia. Súčasťou rekonštrukcie
bola tiež výmena dekoratívnych trstinových rohoží, ale i napnutie
a utesnenie krycej siete. Vo voliére v Parku Martina Kukučína žije
spolu sedem pávov.

POHOTOVOSŤ
LEKÁRNÍ

Dolný Kubín a jeho premeny v roku 2015
Rok 2015 sa v našom meste niesol v znamení mnohých stavebných
a rekonštrukčných prác, ktoré výrazne zmenili jeho vzhľad.
Medzi významné investičné aktivity v meste v uplynulom roku patrili:
- 1. etapa rekonštrukcie komunikácie Aleja slobody
- rozšírenie priestorov Materskej školy pri Základnej škole Kňažia
- nová kanalizácia v mestskej časti Kňažia
- výstavba nového obchodného centra vrátane križovatky v obchodnej zóne
- rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste
- rekonštrukcia elektroinštalácie ZUŠ P. M. Bohúňa
- prístavba prístreška na dome smútku v mestskej časti Mokraď
- výstavba novej lavice cez rieku Orava z Bysterca na Gäceľ
- rekonštrukcie chodníkov v rôznych častiach mesta
- výstavba street workout ihriska pri ihrisku s umelou trávou
- rekonštrukcia a prístavba cukrárne Arkáda v centre mesta
- rekonštrukcia City hotela Park
- rekonštrukcia komunikácie č. I/59 v úseku Medzihradné - Kňažia
- výstavba novej infraštruktúry v priemyselnej zóne
- rekultivácia skládky komunálneho odpadu v Širokej
(odstránenie environmentálnej záťaže)
- rekonštrukcia jelšavskej lavice
- výstavba novej kliniky ústneho zdravia na Brezovci
- rekonštrukčné práce na Obchodnej akadémii, výmeny okien na
Gymnáziu P. O. Hviezdoslava a Strednej odbornej škole obchodu
a služieb (znižovanie energetickej náročnosti)
- položenie nových optických telekomunikačných káblov na Brezovci
a Bysterci
a množstvo ďalších investičných akcií menšieho rozsahu.
Zdrojom financovania uvedených akcií boli prostriedky
Európskej únie, štátny rozpočet, súkromné prostriedky a rozpočet
mesta Dolný Kubín.

Spomienka na Mikuláša Gaceka

Lekáreň DIA, A. Sládkoviča 5
Lekáreň NIKA, Radlinského 1710
Lekáreň AZITEA, Odbojárov 1959
Lekáreň Dr. MAX, Nemocničná 1944
Lekáreň VIA NATURA, A. Sládkoviča 14
Lekáreň AZITEA, Odbojárov 1959

5. 2. – 7. 2. 2016
8. 2. – 14. 2. 2016
15. 2. – 16. 2. 2016
17. 2. – 21. 2. 2016
22. 2. – 28. 2. 2016
29. 2. – 4. 3. 2016

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

KALENDÁR PODUJATÍ
Kultúra
Fašiangový pochod mestom
9. 2. 2016
Pavol „Hirax“ Baričák, motivačná prednáška 11. 2. 2016
Chuť a vôňa korenia, výstava
15. 2. 2016 16.00 h
Vyhlásenie NAJ športovcov mesta za r. 2015 16. 2. 2016
www.narodnycintorin.sk, SKD Martin
20. 2. 2016
Smejko a Tanculienka, predstavenie pre deti 26. 2. 2016
Rudo Prekop, Zátišia 1990 – 2015, výstava
Hračka a dizajn v dreve, výstava

14.30 h MsKS
18.00 h MsKS
Florinov dom
17.00 h MsKS
17.00 h MsKS
16.00 h MsKS
Oravská galéria
Oravská galéria

Šport
hokej MŠK Hviezda – MHK Rimavská Sobota
zimný štadión
basketbal BK Dolný Kubín – PU Akademik Prešov B
Gymnázium P. O. H.
basketbal BK Dolný Kubín – 1. BK D Michalovce
Gymnázium P. O. H.

6. 2. 2016

17.30 h

6. 2. 2016

17.00 h

27. 2. 2016

17.00 h

Významní Oravci vystupujú
z tieňa. Vďaka aktivitám Oravského kultúrneho strediska
sa verejnosť pravidelne zoznamuje s osobnosťami, ktoré
svojou veľkosťou prerástli hranice nášho regiónu a uplatnili
sa v národnom meradle
i vo vzdialenom svete.
Pri príležitosti 45. výročia úmrtia Dolnokubínčana Mikuláša
Gaceka sa v poslednú januárovú
stredu v našom meste konalo
slávnostné spomienkové podujatie. V prítomnosti vzácnych
hostí z oblasti slovenskej kultúry bol Mikuláš Gacek (1895
– 1971) predstavený ako človek
so silným životným apríbehom
a s bohatým literárnym die-

lom. Položil základy slovenského moderného prekladu
(ruština, angličtina) a zároveň
bol priekopníkom memoárovej spisby ako nového žánru
v slovenskej literatúre. Zatiaľ
čo pracovníci Matice slovenskej
vyzdvihovali význam M. Gaceka
v národnom kontexte, jeho blízka rodina ho prišla verejnosti
poodhaliť ako otca a starého
otca. Súčasťou spomienkového
podujatia bol krst dvoch knižných publikácií. Prvou z nich
bolo druhé, upravené vydanie
Gacekových Sibírskych zápiskov.
Do života bola v rovnaký deň
uvedená aj druhá časť monografie Rodom a srdcom z Oravy.

vlani nebola o zábavu núdza.
Okrem tradičných náležitostí malo januárové stretnutie
dôchodcov ešte jeden špeci-

álny bod programu. Ním bola
tradičná kapustnica, ktorou
seniori každoročne otvárajú
nový rok.

Aj svetlá naše nech im svietia
V piatok 15. januára 2016
sa na Kubínskej holi konala
spomienková akcia. Večerným výstupom a položením vencov pri Pamätníku
obetiam lavíny nad Chatou
na Kubínskej holi si prítomní uctili pamiatku študentov
Elektrotechnickej fakulty Vysokého učenia technického
v Brne. V roku 1968 padla
lavína, ktorá zasypala spolu
53 lyžiarov. Šesť z nich neprežilo. Ich pamiatku si pripomenulo 40 účastníkov, ktorí
k pamätníku vyšli na lyžiach

alebo peši. Podujatie zorganizovalo mesto Dolný Kubín
v spolupráci s Horolezeckým
klubom JAMES Dolný Kubín. „Toto nešťastie sa dotklo
aj obyvateľov nášho mesta.
Pri záchrane zasypaných pomáhali aj mnohí Kubínčania.
Je veľmi dôležité, aby sme
na takéto udalosti nezabúdali a pripomínali si pamiatku
študentov, ktorí pod lavínou
zahynuli, ale aj úsilie tých,
ktorí sa im snažili pomôcť,“
uviedol Štefan Belvončík
z Mestského úradu.

Seniorov v Dennom centre pribúda
Koncom januára sa konala prvá
tohtoročná schôdza seniorov
Samosprávy Denného centra
na Ulici obrancov mieru.

Centrum má momentálne 325
aktívnych členov. Veľkým lákadlom sú najmä zaujímavé
aktivity počas celého roka. Ani
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Máj
4. 5.

Apríl
13. 4.

Máj
11. 5.

Jún
8. 6.

Jún
1. 6.

ČSA, M. R. Štefánika,
Sládkovičova,
S. Nováka, Radlinského,
Staničná, Alej Slobody,
Hviezdoslavovo nám.,
Gäcelská cesta,
Beňovolehotská, Malý
Bysterec, Matúškova,
Jánoškova, Slnečná,
Železničiarov,
Bernolákova

Lokalita

– drobný stavebný odpad (ďalej len DSO) – len do 30. 06. 2016!
– objemný odpad – bezodplatne v akomkoľvek množstve, na základe Občianskeho
preukazu občana mesta Dolný Kubín s trvalým, alebo prechodným pobytom – len do
30. 06. 2016!

(BEZPLATNE):

 Zoznam druhov zbieraných odpadov

 Zberný dvor
Sídlo zberného dvora sa nachádza v areáli spoločnosti Technické služby, Nábrežie Oravy
627/1 v Dolnom Kubíne, mestská časť Mokraď.
V rámci budovania komplexného systému nakladania s odpadmi v meste Dolný Kubín
a za účelom vytvorenia podmienok pre zber komodít, ktoré je potrebné oddeľovať od zmesového komunálneho odpadu prevádzkuje spoločnosť Technické služby ZBERNÝ DVOR.

 Biologický odpad
Pôvodcovia biologického odpadu zo záhrad, parkov, sadov majú možnosť odpad zneškodňovať prednostne vo vlastných kompostovacích zariadeniach, cudzích kompostovacích zariadeniach po dohode s jej vlastníkom, alebo odovzdaním na zberný dvor zriadený na Technických službách, na Mokradi, za podmienok stanovených prevádzkovateľom zberného dvora.
Občania mesta môžu odovzdať tento odpad v množstve 250 kg na domácnosť za rok.

Od bytových domov sa triedený odpad zbiera zo zberných nádob umiestnených
na verejných priestranstvách týždenne v dňoch:
– zber plastov a kovov
Pondelok
Štvrtok
– v letných mesiacoch máj, jún, júl, august, september
– zber papiera
Streda
Posledný týždeň v mesiaci
– zber skla

Január Február Marec
13. 1.
10. 2.
9. 3.

II. okruh – 2. streda v mesiaci

Apríl
6. 4.

24. 5.
26. 5.

23. 2.
25. 2.
1. 3.

Bysterec
Brezovec
Staré mesto

 Pomer výmeny
5 kg papiera – 1 ks toaletného papiera

2 kg papiera – 1 bal. hygienické vreckovky

Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy, kartón, lepenka. Papier musí byť zviazaný špagátom,
nie v krabiciach. OSOBITNE ULOŽENÝ PAPIER, OSOBITNE KARTÓN.

31. 5.

17. 5.

10. 5.

9. 2.
16. 2.

3. 5.

2. štvrťrok

Medzihradné, Banisko

2. 2.

Kňažia, Mokraď, Záskalie

1. štvrťrok

Lokalita
M. Bysterec, B. Lehota

 Zber papiera za protihodnotu
Realizácia zberu bude prebiehať formou odovzdania papiera priamo obsluhe zberového
vozidla.

 Telefonické kontakty
Poruchy verejného
osvetlenia:
043 / 5864905 (nepretržite), 0918 500 092;
Správa cintorínov:
043 / 5863811 (pracovné dni od 6-14 hod.), 0918 500 094;
Stredisko verejnej zelene: 043 / 5863867 (pracovné dni od 6-14 hod.), 0905 593 871;
Zimná údržba:
043 / 5864905 (nepretržite);
Stredisko odpadového hospodárstva a predkládková
stanica v Širokej:
043 / 5864905 (nepretržite), 0905 641 008;
Tento informačný leták je možné nájsť na internetových stránkach www.tsdk.sk a www.
dolnykubin.sk.

 Prevádzková doba zberného dvora
Pondelok – Piatok:
od 6.00 – 14.00 hod.
Sobota, Nedeľa:
zatvorené
Na Vaše prípadné otázky Vám radi odpovieme na klientskom centre strediska odpadového hospodárstva Technických služieb, s.r.o., Nábrežie Oravy 627/1, Dolný Kubín.

– všetky druhy triedeného odpadu – papier, plasty, kov, sklo, obaly z kovov, viacvrstvové materiály (tetrapaky);
– bioodpad – tráva, konáre max. do 1 m a hrúbky 5 cm (250 kg na domácnosť za rok),
– nebezpečný odpad – občania – nepodnikatelia (farby a pod.) – v originálnych obaloch
so zreteľným označením ich názvu;
– elektroodpad;
– jedlé oleje a tuky;
– pneumatiky z osobných motorových vozidiel – 4 ks na domácnosť – len do 30. 06. 2016!

Voliť sa bude aj zo zahraničia

Január Február Marec
7. 1.
3. 2.
2. 3.

Internetová stránka nášho mesta www.dolnykubin.sk
v týchto dňoch prechádza ďalšími zmenami. Čerstvé novinky potešia najmä staršiu generáciu. Od minulého týždňa je
pre pohodlnejšie čítanie spustená funkcia zväčšovania alebo zmenšovania písma v textoch. K oznamom mesta sa však
môžete dostať s oveľa menšou námahou. Už niekoľko dní je
k dispozícii možnosť, že vám správy nahlas prečíta váš
počítač.

Lokalita

V najbližších dňoch sa v našom meste budú doručovať oznámenia o mieste a čase konania volieb do NR SR a zoznam kandidátov zaregistrovaných na kandidátnych listinách. Pozor!
Oproti predchádzajúcim voľbám nastali v doručovaní zmeny.
Podľa nového volebného zákona oznámenia už nebudú doručované všetkým voličom. Do domácnosti bude doručené iba
jedno oznámenie, a to aj v prípade, ak majú v domácnosti trvalý
pobyt viacerí voliči. Z uvedeného dôvodu už volič nie je povinný v deň konania volieb vziať so sebou do volebnej miestnosti
oznámenie o voľbách. Všetky oznámenia by mali byť doručené do 9. februára. V opačnom prípade je potrebné kontaktovať
Mestský úrad, konkrétne oddelenie evidencie obyvateľstva, kde
si zároveň môžete overiť aj číslo vášho volebného okrsku.

Záskalie,
Mokraď, Kňažia, Jelšava,
Medzihradné, Srňacie

Zmeny v doručovaní oznámení o voľbách

I. okruh – 1. streda v mesiaci

Správy z mesta vám vyrozpráva počítač
www.tsdk.sk

Záujem o dianie na Slovensku prejavili aj Dolnokubínčania,
ktorí sa dlhodobo zdržujú v zahraničí. Mestský úrad v Dolnom Kubíne zaregistroval celkovo 113 žiadostí o voľbu poštou spoza hraníc Slovenska. Najviac žiadostí prišlo z Veľkej
Británie, Českej republiky, Nemecka a Dánska. Ďalšie hlasovacie lístky vo voľbách do NR SR budú cestovať až z Austrálie, Indie, USA a takmer zo všetkých európskych krajín.



2016

mesto Dolný Kubín

www.tsdk.sk

vývozu komunálneho odpadu a triedeného
zberu na 1. polrok 2016

HARMONOGRAM

V stredu 20. januára sa v bývalom kine Choč konal slávnostný sľub členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií
pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Sľub zložilo 299 ľudí, z toho 281 členov a 18 zapisovateľov, ktorí budú
5. marca 2016 dohliadať na regulárnosť hlasovania v Dolnom Kubíne. V parlamentných voľbách sa o hlasy voličov
bude uchádzať 23 politických strán a hnutí. Za jedenásť
z nich kandidujú aj ľudia z nášho mesta. O poslanecký mandát
v Národnej rade má záujem 15 Dolnokubínčanov.
Vo voľbách do NR SR si každý volič zvolí jednu politickú
stranu. Na hlasovacom lístku je možné zakrúžkovať poradové
číslo najviac štyroch kandidátov.

www.tsdk.sk

Aj Dolnokubínčania majú záujem o kreslo v NR SR



- noviny obyvateľov mesta Dolný Kubín

- noviny obyvateľov mesta Dolný Kubín


www.tsdk.sk

Posledný januárový víkend sa Dolný Kubín stal dejiskom
Oravského pohára v karate OPEN – Orava Cup 2016.
Karate klubu Dolný Kubín sa v 5. ročníku akcie podarilo udržať stúpajúcu tendenciu, čo sa týka kvality i účasti
na podujatí. Do nášho mesta pricestovalo 360 súťažiacich z 39 klubov, čím sa toto podujatie radí medzi najväčšie karate súťaže na Slovensku. O víťazstvo bojovalo aj
13 domácich športovcov. V individuálnych disciplínach
si 2. miesta vybojovali muži Andrej Konečný a Matej
Halaša. V kategórii juniorov sa darilo Simone Mrázovej
a Lukášovi Mjartanovi. Obaja skončili tretí.

 Objemný odpad – zmena oproti roku 2015.
Objemným odpadom sa rozumie odpad, ktorý sa pre svoje rozmery nevojde do bežných
zberných nádob.
Starý rozobraný nábytok, okná v rozobratom stave, dvere, rúry, bytové jadrá, koberce, sanita...
Elektro odpad, tráva, konáre, lístie, farby, oleje, chemikálie...
Zber objemného odpadu od rodinných a bytových domov v meste a mestských častiach
bude realizovaný v 1. polroku 2016 v mesiaci apríl. Zber v celom meste sa bude realizovať
prostredníctvom veľkoobjemných kontajnerov.
O termínoch zberu a miest pristavenia kontajnerov bude mesto informovať prostredníc-

Vývoz zmesového komunálneho odpadu je realizovaný 2 x týždenne v dňoch:
Pondelok: sídliská Banisko, Brezovec, Bysterec, ul. Aleja Slobody, Matúškova, J. Hollého.
Utorok:
ul. M. R. Štefánika, Obrancov mieru, Ťatliakova, mestská časť Kňažia a Srňacie.
Štvrtok: ul. Aleja Slobody, Obrancov mieru a mestská časť Kňažia.
Piatok:
sídliská Banisko, Brezovec, Bysterec, ul. M. R. Štefánika, Matúškova, Ťatliakova.

Vývoz 1 100 l zberných nádob od bytových domov

Utorok: ul. Fučíkova, M. Uhra, Bohúňova, MDD, MDŽ, Gen. Svobodu, Zochova, Lopušná,
Beňovolehotská, Železničiarov, Bernolákova, Nemocničná, Staničná, Kocmáľ, Mokraďská, Nábrežie Oravy.
Streda: ul. Medzihradská, E. Hroboňovej, M. Hamuljaka, Šmidkeho, J. Bottu, Na Kopanici,
M. Urbana, Radlinského, Matúškova, Janoškova, Hviezdoslavovo nám., ul. 28. októbra,
Nábrežie Oravy – Kňažia, Kalinova, kpt. Jaroša, kpt. Nálepku, 9. mája, Na záhumní,
J. A. Komenského, Pod Dúbravou, Vodárenská, Pod Čereňou, Kňažská.
Štvrtok: ul. S. Nováka, Gäcelská cesta, Kohútov sad.
Piatok: ul. A. Halašu, Severná, Timravina, Rybárska, Záskalická, Jilemnického, 29. augusta, Nad brehmi, Hôrky, Bysterecká, Obrancov mieru, Na Lánoch, M. Hattalu, Dukelských
hrdinov, Ľ. Štúra, M. Gäceka, ČSA, A. Slobody, A. Sládkoviča, M. R. Štefánika, Slnečná,
Družby, J. Gagarina, Tulská, Jelšavská.

Dni vývozu podľa lokalít sú určené nasledovne:

– zelená – vývoz odpadu každý kalendárny týždeň
– červená – vývoz odpadu každý párny kalendárny týždeň
– žltá – vývoz odpadu 1 x za každý kalendárny mesiac

Termín vývozu zmesového komunálneho odpadu v meste je realizovaný podľa označených zberných nádob farebnými nálepkami:

Vývoz KO zo 110 l alebo 240 l zberných nádob od rodinných domov

 Zmesový komunálny odpad (ďalej len „KO“) je odpad z domácností vznikajúci na území mesta pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia,
ktorých pôvodcom je právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov
vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania.
Bežný odpad z domácnosti, ktorý nie je možné vytriediť.
Triedený odpad, stavebný odpad a odpad s obsahom škodlivín.

Oravský pohár v karate

Futbalisti si zvolili nové vedenie

www.tsdk.sk

Oravská knižnica Antona Habovštiaka vyhlasuje 8. ročník
čitateľskej súťaže Kniha Oravy.
Súťaž prebieha v dvoch etapách - nominácia kníh a hlasovanie za najlepšiu publikáciu.
Nominovať knihu môžu čitatelia, autori i samotní vydavatelia, a to do 29. februára. Do súťaže je možné prihlásiť iba
knihy, ktoré boli vydané v minulom roku a ktoré zároveň súvisia s regiónom Oravy témou alebo osobou autora textovej
či obrazovej časti.
Vašu obľúbenú knihu môžete do súťaže prihlásiť vypísaním
nominačného listu, ktorý nájdete priamo v knižnici alebo
si ho môžete stiahnuť z jej internetovej stránky www.oravskakniznica.sk
Samotné hlasovanie za prihlásené knihy bude prebiehať
od 1. marca do 8. apríla. Nominované publikácie budú
v uvedenom čase vystavené v priestoroch knižnice.
Názov a autora víťaznej publikácie v čitateľskej súťaži Kniha
Oravy 2015 sa dozvieme 25. apríla 2016.

(porušenie VZN č. 6/2012 mesta Dolný Kubín o nakladaní s komunálnymi odpadmi).

Je zakázané ukladať objemný odpad k nádobám na komunálny odpad a separovaný
odpad pri bytových domoch a na verejné priestory!
Okrem vyhradeného polročného zberu objemného odpadu, môže občan objemný odpad priviesť do zberného dvora Technických služieb, s. r. o. bezplatne!
 Drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO“) je odpad z bežných udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby.
Omietky, tehly, betón, keramika, dlaždice, obkladačky, WC misy, umyvadlá.
Staré okná, bytové jadrá, polystyrén, zmiešaný odpad s iným druhom odpadu...
Zber a preprava DSO od fyzických osôb bude zabezpečená v 1. polroku 2016 prostredníctvom veľkoobjemových zberných kontajnerov, spoločne s objemným odpadom, v mesiaci apríl.
Mesto umožňuje v 1. polroku 2016 fyzickej osobe – občanovi – pôvodcovi DSO v prípade
potreby, mimo harmonogramu, odovzdať DSO (vytriedený) v zbernom dvore Technických služieb v objeme 1 m3 (500 kg) na domácnosť na 1. polrok 2016, na základe predloženia preukazu totožnosti. Odpad privezený nad uvedený limit bude spoplatnený.
DSO je zakázané ukladať na verejné priestranstvá, ku kontajnerom a nádobám na triedený zber!
 Šatstvo a textílie
Zber šatstva a rôznych textílií je realizovaný v meste Dolný Kubín zbernými nádobami,
okrovej farby, rozmiestnenými po jednotlivých sídliskách a v mestských častiach, alebo
občan má možnosť doviezť použité šatstvo a textil v čistom stave a zabalený do Zberného dvora v areáli Technických služieb na Mokradi.
 Nebezpečný odpad
Rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky, oleje a tuky,
brzdové kvapaliny, farby, lepidlá, živice, batérie a akumulátory.
Nebezpečný odpad od podnikateľských subjektov a odpad neznámeho zloženia
a pôvodu.
Zber nebezpečných odpadov v maximálnom množstve 5 kg na osobu, bude realizovaný
1x v 1. polroku 2016. Všetky nebezpečné odpady sa musia nachádzať v obaloch so zreteľným označením ich názvu.
Použité prenosné batérie a akumulátory možno odovzdať aj na predajných miestach
u distribútora batérií a akumulátorov, alebo na Zbernom dvore Technických služieb.
Termín zberu nebezpečného odpadu bude včas oznámený prostredníctvom letákov,
médií a tlače.
 Elektroodpad
Televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory,
ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia atd.

Sklo

 Triedený odpad
Zbierané – triedené zložky odpadu v meste:



Papier

Sklené fľaše, poháre, obaly
a predmety zo skla, okenné sklo



Plast a kov

Textil, šatstvo

Šatstvo a textílie

na SZ v rozobratom stave. NETRHAŤ!





PET fľaše (stlačené), fólie, tašky,
vrecká, fľaše od kozmetických
a čistiacich prostriedkov, flaše
od sirupov, nápojov a jedlých
olejov (stlačené), plechovice,
konzervy, alobal, kovové
a hliníkové obaly z nápojov,
tégliky od jogurtov, plastové
nádoby a hračky

Hygienicky závadný papier,
(plienky), celofán,
uhlový papier a pod.

Molitan, linoleum, plastové obaly
znečistené motorovými olejmi

Od rodinných domov sa triedený odpad zbiera odvozom zberným vozidlom. Vrecia plné
a zaviazané sa vyložia na priestranstvo pred rodinný dom, tak aby bolo zrejmé ku ktorému RD patria (pokračovanie na ďalšej strane).

 Termín a spôsob zberu vytriedeného odpadu – vrecový zber

v mestských častiach

Odevy znečistené

OBALY z papiera (kartónové obaly), lepenku je potrebné ukladať do nádob

Noviny, časopisy, knihy,
kancelársky papier, kartón,
tetrapakové obaly, letáky,
katalógy, papierový obal

Drôtené sklo, keramika, autosklo,
porcelán, zrkadlá, uzávery z fliaš,
žiarovky, silne znečistené sklo



Čitateľská súťaž Kniha Oravy 2015



Prílohou januárového čísla novín Kubín bol DOTAZNÍK K OTÁZKAM ŠPORTU V MESTE DOLNÝ KUBÍN.
Ak chcete vyjadriť svoj názor a zároveň tak prispieť
ku skvalitneniu života v našom meste, nezabudnite vyplnený dotazník doručiť Mestskému úradu (osobne alebo
poštou) do 15. februára 2016. Dotazník o športe je možné si stiahnuť aj elektronicky na webovom sídle mesta
www.dolnykubin.sk a následne ho vyplnený odoslať
na emailovú adresu dotaznik@dolnykubin.sk

Rozobrané elektrospotrebiče.
ELEKTROODPAD môže občan mesta odovzdať na ZBERNOM DVORE Technických služieb mesta a to BEZODPLATNE! Každý pracovný deň od 6:00-14:00 hodiny.

Dotazník o športe

tvom dostupných informačných systémov (internetová stránka mesta, Technických služieb, s. r. o., letákov atď.)

www.tsdk.sk

V posledné januárové dni opätovne zasadal Mestský futbalový klub Dolný Kubín. Stretnutie prebiehalo v dvoch častiach, a to v piatok 22. a v nedeľu 24. januára vo večerných hodinách. Väčšinu prítomných tvorili rodičia mladých športovcov, ktorým na budúcnosti futbalu v našom meste záleží.
Výsledkom stretnutí bola voľba nových orgánov občianskeho združenia. Prezidentom klubu sa stal Milan Ďaďo.
Za viceprezidenta bol zvolený Filip Vraniak. Okrem nich
má MFK ďalších štyroch členov výkonného výboru. Futbalisti si zároveň odhlasovali novú správnu radu i dozornú
a revíznu komisiu.

