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NOVÉ DETSKÉ IHRISKÁ

—
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ODOVZDALI PETÍCIU PROTI HAZARDU

—

Presne 5 437 podpisov a 298 petičných hárkov
sa podarilo vyzbierať dobrovoľníkom petičnej
akcie Zastavme hazard v Dolnom Kubíne.
Zákonom stanovený počet podpisov dokonca prekročili. „Bolo potrebné získať podpisy
od 30 percent všetkých občanov, ktorí majú
nad 18 rokov, čo predstavuje počet 4 700.
Nesúhlas s hazardom v meste nakoniec vyjadrilo oveľa viac Dolnokubínčanov,“ vysvetľuje
koordinátor petície Patrik Šoch. Podpisy pod
petíciu, ktorou chcú dosiahnuť zákaz herní
a hracích automatov na území mesta, začali
dobrovoľníci zbierať v marci tohto roku. Vyplnené petičné hárky odovzdali na mestskom

V mestských častiach Malý Bysterec
a Medzihradné vyrástli na jeseň nové detské
ihriská. Okrem vybraných zhotoviteľov sa na
stavebných prácach podieľali aj jednotlivé
mestské výbory a obyvatelia mestských častí.
Vďaka ich dobrovoľníckej práci sa zvýšil počet
prvkov na oboch detských ihriskách. ,,Mesto
uvoľnilo na oba projekty 20 000 €, ale v skutočnosti sa preinvestovalo omnoho viac. Je
to práve vďaka iniciatíve mestských výborov, poslancov a dobrovoľníkov. Urobili kus
práce zadarmo, niečo dokonca aj z vlastných
finančných prostriedkov. Je to cesta príkladnej spolupráce,“ vysvetľuje primátor Roman
Matejov. Mestské výbory a dobrovoľníci sa
podieľali predovšetkým na výkopových prácach pod kotvenie jednotlivých prvkov a na
terénnych úpravách. ,,Aktívne sa zapájali aj
do výberu prvkov. Vytvorili detské ihrisko,
ktoré najlepšie vyhovuje danej mestskej časti,“ dodáva Miroslav Kosmeľ, vedúci odboru dopravy MsÚ. Na oboch ihriskách bolo
osadených celkovo osem prvkov pre deti
od troch do dvanásť rokov. Prvky sú trvanlivé a spĺňajú všetky potrebné certifikácie
a normy. Detské ihrisko v Medzihradnom sa

môže navyše pochváliť aj novým oplotením.
,,Mestský výbor urobil na vlastné náklady
a vlastnými silami kompletné oplotenie tohto
ihriska. Ešte potrebujeme urobiť terénne
úpravy, zasiať trávnik a na budúci rok by sme
chceli zrealizovať náter v podobe detských
motívov na susediacu stenu, aby sme celý
priestor ešte viac oživili,“ objasňuje predseda MsV Medzihradné Jaroslav Prílepok. Nové
detské ihrisko na Malom Bysterci tiež nevznikalo ľahko. Pri jeho výstavbe pomáhali desiatky ľudí. ,,Náš výbor zabezpečil všetky výkopové práce pod prvkami a pod oplotením.
Zapojili sa aj občania Malého Bysterca a niektorí poslanci z iných mestských častí, čo sa
až tak často nevidí. Bolo nás tu vcelku dosť
veľa. Slušne sme sa na tom narobili, nebolo
to jednoduché,“ vysvetľuje predseda MsV
Malý Bysterec Michal Smolka. Mestský výbor
Malý Bysterec má s ihriskom ďalšie plány.
Po úprave terénu príde na rad osádzanie
lavičiek. Slávnostné otvorenie bude spolu
s druhým ihriskom na jar. Deti sa však na nich
už teraz môžu hrať a zabávať.
TV DK

DOBROČINNÁ BURZA

úrade, kde musia v nasledujúcich dňoch overiť
platnosť podpisov a zistiť, či je petícia v súlade
s petičným právom. Následne sa petíciou
bude zaoberať mestské zastupiteľstvo. „Na
základe tejto petície ako žiadosti obyvateľov
Dolného Kubína môže mesto vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým obmedzí
alebo zruší na celom území mesta hazardné
hry,“ uviedol viceprimátor mesta Jozef Šimek.
Petície proti hazardu organizovali občania aj
v ďalších slovenských mestách, ako napríklad
v Bratislave, Galante, Levoči, Nitre, Prešove či
Ružomberku.
TV DK

—

Koncom augusta dobrovoľní hasiči a dobrovoľníci z Kňažej vymenili na časti budovy miestnej hasičskej zbrojnice staré drevené okná
za nové plastové, vymaľovali priestory komunitnej miestnosti a opravili stoličky a stoly.
Ženy zo satelitného klubu dôchodcov a mladí
pomohli poumývať okná a vyčistiť priestory
budovy. O mesiac neskôr skupina mamičiek
s malými deťmi uskutočnila v priestoroch
komunitnej miestnosti dobročinnú burzu
oblečenia, obuvi, hračiek a iných drobností.
Výťažok z nej bol určený pre Riška Opateru,
ktorý je od novembra 2015 v bdelej kóme.
Podarilo sa vyzbierať vyše 600 €, ktoré by

chcela jeho mamina použiť na nákup rehabilitačného bicykla na precvičovanie nôh a rúk
jej syna, pripútaného na lôžko. Tieto aktivity
sa uskutočnili vďaka podpore Nadácie SPP.
Aj touto cestou by sa chceli miestni dobrovoľníci ešte raz poďakovať všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom prispeli k zhodnoteniu a skrášleniu mestskej budovy a hlavne
tým, ktorí sa zúčastnili, niečo si vybrali
a ochotne prispeli na dobrú vec.

li detské ihriská v časti Kolónia a pri Kaštieli
a revitalizovalo sa detské ihrisko na Kocmáli.
Jestvujúce hokejové ihrisko, ktoré v letných
mesiacoch využívajú deti na loptové hry,
si taktiež vyžaduje rekonštrukciu, nakoľko
v ostatných rokoch bola jeho údržba značne
zanedbaná. Naši obyvatelia, ale aj vlastníci
pozemkov v našej mestskej časti, ktoré sú
v územnom pláne mesta vyčlenené na individuálnu bytovú výstavbu, by uvítali aktivity zo
strany mesta smerujúce k čo najskoršiemu
možnému termínu začatia výstavby v týchto
lokalitách.

dovať chodníky a cyklotrasy, ktoré by zvýšili bezpečnosť zamestnancov pracujúcich
v priemyselnej zóne. Okrem toho je potrebné pre zlepšenie dopravnej situácie vyriešiť
alternatívne napojenie priemyselnej zóny
na jestvujúcu cestnú sieť. Nielen obyvatelia
našej mestskej časti, ale aj obyvatelia celého
volebného odvodu Kňažia, Mokraď a Záskalie negatívne vnímajú fakt, že nemá každá
z týchto mestských častí minimálne jedného
svojho poslanca. V minulosti boli mestské
časti Kňažia, Mokraď a Záskalie samostatnými obcami, mimochodom aj geograficky
jednoznačne ohraničené. Momentálne je
z týchto mestských častí vytvorený jeden
volebný obvod s dvoma poslancami. Obyvatelia sú toho názoru, že tieto mestské časti si zaslúžia mať každá minimálne jedného
poslanca v mestskom zastupiteľstve, ktorý
bude obhajovať ich záujmy v mestskom parlamente.

Katarína Veľasová, autorka projektu

MESTSKÝ VÝBOR MOKRAĎ

—

O MsV Mokraď sme sa rozprávali s jeho predsedom Pavlom Heškom.
Opíšte nám v krátkosti Mestský výbor
Mokraď.
Mestský výbor Mokraď má okrem dvoch poslancov zvolených za volebný obvod Kňažia,
Mokraď a Záskalie ďalších desať členov. Členovia výboru sú z rôznych častí mestskej
časti, tak aby pri stretnutiach mestského
výboru vedeli referovať o aktuálnych potrebách a požiadavkách v jednotlivých lokalitách
mestskej časti. Výbor okrem pracovných
stretnutí, ktorých programom je väčšinou
riešenie aktuálnych problémov a požiadaviek, organizuje aj kultúrne, spoločenské,
ale aj športové podujatia pre obyvateľov
mestskej časti. Pravidelne sú organizované
akcie pri príležitosti mesiaca úcty k starším,
fašiangové sprievody spojené s posedením
na požiarnej zbrojnici, športové poduja-

tia k Dňu detí, nohejbalový turnaj, program
v Deň matiek a pod. Na týchto podujatiach sa
hojne zúčastňujú obyvatelia našej mestskej
časti. Na poslednom takomto podujatí, ktoré
sa konalo v októbri pri príležitosti mesiaca
úcty k starším, naša obyvateľka Mária Ťapajová pripravila s deťmi veľmi pekný kultúrny
program.
Čo podľa Vás trápi obyvateľov Mokrade,
aké sú problémy, ktoré je potrebné
riešiť do budúcna?
Obyvatelia našej mestskej časti už niekoľko
volebných období požadujú realizovať investičné akcie ako sú: výstavba chodníka od železničného priecestia pri vlakovej
stanici smerom na Kocmáľ a vybudovanie
parkoviska pri Dome smútku. Za veľmi aktuálne tiež považujú rozšírenie miestneho
cintorína. Obyvatelia by taktiež uvítali, ak by
sa v najbližšom období rozšírili a skvalitni-

Aké plány a vízie má Váš mestský výbor?
V našej mestskej časti je situovaná priemyselná zóna. S touto skutočnosťou sú spojené
niektoré negatívne vplyvy ako je hlučnosť,
prašnosť, prehustená premávka hlavne
počas ranných a popoludňajších dopravných
špičiek. V tejto súvislosti je potrebné vybu-

www.dolnykubin.sk

Pavol Heško, predseda MsV Mokraď

október - mesiac úcty k starším

40. VÝROČIE KLUBU DÔCHODCOV

—

Dolnokubínsky klub dôchodcov oslavuje 40. výročie založenia. Práve 7. október 1976 bol
dňom, kedy klub vznikol. S myšlienkou jeho
založenia prišli práve tunajší seniori, ktorí chceli
mať miesto, kde by trávili svoj čas v príjemnej
spoločnosti. „Klub dôchodcov združuje všetkých obyvateľov mesta, ktorí sú v dôchodkovom veku a cítia sa doma osamelí,“ uviedol
Jozef Gruchalák, vedúci odboru sociálnych
vecí a rodiny MsÚ. V čase vzniku sídlil Klub
dôchodcov na Radlinského ulici. V súčasnosti
sa nachádza na Ulici obrancov mieru. V čase
vzniku to bol tzv. Dudášovský dom, ktorý
mesto nadobudlo a postupne sa táto budova
prispôsobila potrebám seniorov. Na prízemí je
poradenské centrum, je tu priestor na denné
dochádzanie seniorov v rámci tvorivých dielní.
Zrekonštruované priestory ponúkajú aj Izbu
starých materí, ktorá dýcha bohatou históriou,
oproti nej, v priestoroch niekdajšej jedálne sa
nachádza telocvičňa a seniori si môžu oddýchnuť aj vo vlastnej záhrade. „Mávame tu skupinové stretnutia, individuálne poradenstvo,
komunitné stretnutia, členské schôdze a chodievame aj na rôzne výlety či už v rámci Slovenska alebo aj do zahraničia,“ dodala Marína
Gruchaláková, vedúca Denného centra. „Partia
ľudí je veľmi dobrá, dôchodcovia sú nesmierne
milí, veľmi radi tu chodia, cítia sa tu príjemne,

o čom svedčí aj fakt, že už dve hodiny pred
schôdzou sa tu stretávajú,“ povedala Mária
Chrenová, predsedníčka Klubu dôchodcov.
Súčasťou osláv 40. výročia vzniku Klubu dôchodcov bola aj akcia pod názvom Zlaté ruky oravských seniorov, ktorí vo foyer MsKS prezentovali svoju prácu. Výrobky rôzneho druhu tak
s hrdosťou vystavilo všetkým na obdiv celkovo
24 seniorov z Dolného Kubína, Námestova
a Tvrdošína. Obzrieť si tvorbu seniorov prišiel
aj viceprimátor Jozef Šimek: „Je veľmi podnetné,
keď môžeme vidieť tú rôznorodosť, čím všetkým sa seniori zaoberajú. Som veľmi rád, že
táto akcia nie je len o Dolnokubínčanoch, ale
že tu prišli aj seniori z iných okresov, ktorí môžu
prezentovať to, čo ich baví.“ V deň osláv zavítali
do Dolného Kubína aj seniori zo spriatelených
klubov, ktorých na radnici prijal aj primátor
Roman Matejov. Myšlienka vymieňať si zážitky
a skúsenosti aj s inými seniormi vzišla práve od
tých našich dolnokubínskych. Všetci spolu tak
strávili príjemný deň v znamení už 40. výročia
klubu. Celodenný program osláv vyvrcholil
v MsKS. Estrádna sála sa stala dejiskom poďakovania a ocenenia seniorov za dobrovoľníctvo
a filantropiu. Ocenenie si prevzalo dovedna
11 ľudí. Klub dôchodcov má v súčasnosti 340
členov.
TV DK

ROBO KAZÍK ZABÁVAL SENIOROV

—

Foto: Danka Števonková

Nadišla jeseň a s ňou aj október. Mesiac, kedy
si uctievame starších ľudí. Mesto Dolný Kubín
už tradične organizuje podujatia venované

Starostlivosť o staršie osoby, predovšetkým
o rodičov a starých rodičov, je znakom dobrej výchovy. Nie každý však dokáže vytvoriť
starnúcemu človeku dobré zázemie a uspokojiť jeho atypické potreby. Takáto starostlivosť môže byť vyčerpávajúca pre všetkých členov domácnosti, rovnako aj pre samotného
staršieho človeka, ktorý sa môže cítiť ako piate
koleso na voze. Spolubývanie s dedkom alebo
babičkou nemusí byť dvakrát idylické. Seniori
môžu prichystať nejednu ťažkú hodinu či deň.
Príjemné súžitie so starými rodičmi patrí v celom rade prípadov do romantických príbehov.
Málokedy totiž staršie osoby pomáhajú s vedením domácnosti, dávajú pozor na vnúčatá
a ešte im zostáva dostatok času a síl na vlastné
aktivity. Reálnejšie vyzerá situácia, keď starší
rodič s ničím veľmi nepomôže a ešte i vyžaduje určitú pozornosť. Stane sa z neho ďalšie
„dieťa“, o ktoré sa treba starať. Z praktického
hľadiska má starostlivosť o seniora svoje limity. Spočívajú predovšetkým v samotnom
spolubývaní. Ťažko umiestnite ďalšiu osobu
do spoločnej domácnosti, ak bývate v malom
byte. Určitým riešením je kúpa či prenájom
susedného bytu. Senior má svoje súkromie
a je stále na očiach. Ťažká situácia nastane
v prípade, ak pomoc potrebujú rodičia ob-

Foto: Danka Števonková

KLUB DÔCHODCOV V KŇAŽEJ

—

seniorom, ktorými sa im chce poďakovať
a prejaviť im lásku a obdiv. Na slávnostnej
akadémii ocenili zástupcovia mesta ľudí, ktorí
sa podieľajú na zveľadení mesta a dokazujú
tak, že život v dôchodkovom veku môže byť
stále aktívnym. Vďaka smerovala aj k tým,
ktorí stáli pri zrode dolnokubínskeho Klubu
dôchodcov. Ďakovné listy si prevzali nielen
organizácie podporujúce činnosti pre seniorov, ale aj dobrovoľníci, ktorí sa dlhodobo
angažujú v prospech seniorov. Slávnostná
akadémia sa niesla i v hudobnom duchu.
Srdcia všetkých seniorov pohladil spevák
Robo Kazík, ktorý v našom meste nebol po
prvýkrát. ,,V Dolnom Kubíne je vždy fantastická atmosféra. Opäť to bolo spontánne
a nádherné! Všetkým sa chcem vrúcne poďakovať. Nesmierne si vás vážim a ctím. Boli
ste skvelí,” s nadšením dodal. Po hudobno
zábavnom programe s Robom Kazíkom čakala na seniorov aj malá zábava. Do tanca im
hrala dolnokubínska skupina Fresh Band.

V rámci októbra ako mesiaca úcty k starším a pri príležitosti osláv 40. výročia založenia Klubu
dôchodcov v Dolnom Kubíne sa nezabudlo ani na Denné centrum v mestskej časti Kňažia. Odbor
sociálnych vecí a seniori si tu vo vlastnej réžii pripravili bohatý kultúrny program. Vystupovala
rodina Batunová, ktorá v minulom roku vyhrala anketu Kubínska rodina. Nechýbal ani spevácky
súbor Nezábudky. Súčasťou podujatia bolo aj ocenenie a poďakovanie Klubu dôchodcov pri Dennom centre v Kňažej. To má momentálne až 94 členov.

TV DK

Čo je okrem altánku súčasťou novej
oddychovej zóny?

STAROSTLIVOSŤ O SENIORA

—

Foto: Danka Števonková

och partnerov naraz. Tento jav nastáva najmä
u partnerov, ktorí sú bez ďalších súrodencov.
Problémy s miestom však nebývajú až také
rozhodujúce. Oveľa náročnejšie je umenie vyjsť so starnúcim rodičom, vyrovnať sa s jeho
vrtochmi a zároveň mu poskytnúť určitý servis, na ktorý bol doteraz zvyknutý. Existujú dva
modely. Buďto si vás senior „obtočí okolo prsta“ ako domáce zvieratko a urobí si z vás nové
služobníctvo, alebo bude medzi všetkými generáciami vládnuť partnerstvo. Nezabúdajte, že
postarší rodič vás dobre pozná, vie, kde máte
slabé miesta a dokáže to znamenite využiť.
Starostlivosť je ešte náročnejšia o nepohyblivého staršieho človeka alebo niekoho
s duševnou chorobou. Vidieť svojho rodiča
na konci síl je aj pre silných jedincov ťažký
a nevšedný pohľad. Namáhavé to majú hlavne
ženy, ktoré sa okrem starostlivosti o vlastnú rodinu a riešenia pracovných povinností
starajú o svojich rodičov. Vziať si domov seniora nie je ľahké rozhodnutie. Treba zvážiť, čo
je pre starnúceho rodiča najlepším riešením.
Pre lásku k blížnemu však netreba pri takomto rozhodovaní zabudnúť ani na potreby jeho
opatrovníkov.

TV DK

NOVÝ ALTÁNOK V ZOS

—

Dolnokubínčanka Mária Petrisová má 79 rokov a viaceré zdravotné problémy, no
napriek tomu ešte dokáže myslieť na iných.
Rozhodla sa svojimi peniazmi prispieť na
výstavbu altánku pre seniorov v areáli Zariadenia opatrovateľskej služby v Dolnom
Kubíne. Aj preto bola jednou z ocenených
v rámci slávnosti 40. výročia založenia Klubu
dôchodcov v Dolnom Kubíne.
Pani Petrisová, za to, že ste darovali
peniaze na výstavbu altánku, ste boli
ocenená mestom za filantropiu a dobrovoľníctvo. Potešilo Vás to?
To, že som dostala ocenenie za dar, ktorý som
dala, bolo pre mňa prekvapením. Nečakala som to, urobila som to z lásky. Vnímam to
tak, že sa delím o to, čoho sa mi dostáva. Toto
prostredie sa teraz stalo pre nás všetkých
útulnejším a krajším domovom.

Prečo ste sa rozhodli prispieť na altánok?
Chcela som príspevok darovať anonymne, ako
sa hovorí, nech ľavá ruka nevie, čo robí pravá.
Bola som v ťažkom položení a v Zariadení opatrovateľskej služby sa o mňa dobre starali. Podali mi pomocnú ruku, a tak som si povedala,
že i ja podporím dobrú vec. Peniaze uložené
k bežnému úžitku nemajú význam, preto som
sa rozhodla takto.

Robili sa vyvýšené drevené hriadky, kde
budeme môcť sadiť zeleninu a kvietky. Okrem
toho je veľa kvietkov aj v skalkách. Máme tiež
nové lavičky, chodník a ohnisko, čiže môžeme
tráviť čas na čerstvom vzduchu v peknom
prostredí.
TV DK

OBHLIADNUTIE SKUTOČNOSTI

—

Zastav sa priateľu,
vzduch čistý nasaj plným dúškom.
Zastav sa priateľu, myšlienku nechaj plynúť...
...odozvu na túžbu byť dieťaťom doby
minulej.
Zastav sa priateľu,
pred lúčmi túžob maličkým byť znovu.
Prah zrelej dospelosti nastal v čase, keď
vieš, kým si bol,
no kým budeš, nevieš povedať.
Foto: Tvoj Kubín

Zastav sa priateľu, tu v dobe,
kde sa nachádzaš
a opráš detstvo pre úsmev minulý - len ako
spomienku na časy, ktoré minuli...

DC DK

www.tvdk.sk

Čo nás tu čaká? Bolí nás skutočnosť?
Okamih bytia tejto doby?
Zastav sa priateľu,
stav pravdy nie je taký,
jak túžba byť niekým – kým si bol dieťaťom.
Zastav sa priateľu.
Okamih pravdy nastal!
Máš ťažší krok, ako bol kedysi.
No kráčať musíš!
Uchovaj aspoň spomienku.
Úsmev Ti zostať musí aj v dobe, keď ho
zdobí vráska.
Pavol Stuchlý

kultúra

JOZEF BANÁŠ V ORAVSKEJ KNIŽNICI

—

Foto: Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Úspešné Kódy spisovateľa Jozefa Banáša
pokračujú. Hrdinov z prvých dvoch kníh posiela do najšťastnejšej krajiny planéty, aby
opäť zažili dramatické dobrodružstvá. K mimoriadne očakávanej knihe prispela autorova osobná návšteva Himalájí. Kód 7 vyšiel
s podtitulom Koniec zla. Svoju najnovšiu knihu predstavil Jozef Banáš aj Kubínčanom, ktorí
13. októbra zaplnili Oravskú knižnicu Antona
Habovštiaka do posledného miesta. „Príbeh
ľudí hľadajúcich šťastie je príbehom každého

VIDMO 2016

z nás. Každý chce byť šťastný. Mne sa podarilo navštíviť najšťastnejšiu krajinu na svete
Buthán. A tak som si povedal, že by to bolo
vhodné priblížiť aj našim obyvateľom. Podľa
prvých ohlasov na moju najnovšiu knihu som
urobil dobre,“ doplnil spisovateľ. Kód 7 je tak
voľným pokračovaním bestsellerov Kódu 9
a Kódu 1. Kniha o hľadaní šťastia, ktorej zdrojom sa stal práve Buthán, zaznamenala u čitateľov obrovský úspech. Táto krajina zaujala
Jozefa Banáša predovšetkým tým, že jej obyvatelia nehľadajú šťastie cez materiálne veci,
ale cez duchovnú oblasť. A práve táto cesta
je tou, vďaka ktorej nájde človek zmysel a radosť svojho života. Recept Jozefa Banáša na
šťastie je: ,,Najväčšie šťastie je v dávaní. To je
základná filozofia. Ak chceš dostať, tak najskôr
musíš dať, zároveň ak chceme, aby sa ľudia
na nás usmievali, tak sa musíme aj my usmievať.“ Jozef Banáš je jedným z najúspešnejších
súčasných slovenských spisovateľov, čo dokazuje aj predajnosť jeho kníh, ktorou láme rekordy. Ukážkou je aj veľký úspech jeho prvých
dvoch Kódov, z ktorých sa predalo neuveriteľných 85 000 výtlačkov.
TV DK

DISKUSIA O EXTRÉMIZME

—

—
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Vidmo nie je len nezvyčajným a najkrajším
úkazom, ktorý môžete vidieť na horách,
ale aj medzinárodným festivalom horských
a adrenalínových filmov s rovnomenným
názvom, ktorý opäť prilákal množstvo milovníkov prírody a tradične ponúkol dávku
adrenalínu prostredníctvom filmov z rôznych
kútov sveta. Aj 11. ročník tak ulahodil nielen
už zdatným nadšencom dobrodružstva, ale
aj tým, ktorých doteraz ešte príroda nechytila
za srdce. Každoročne spestrí festival svojou
návštevou aj hosť. Tentoraz prišiel o svojich
cestovateľských zážitkoch porozprávať popredný slovenský horolezec Michal Orolin.
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vojnu, som si uvedomil, že už nič nemôže byť
pre mňa problémom. Mohol som byť sadzou
a nie som,“ opísal svoje pocity profesor
a lekár Pavel Traubner. Diskutéri navštívili aj
Brezno a Veľký Krtíš, avšak najviac ľudí prišlo práve do Dolného Kubína. Názorová pestrosť publika neskôr viedla ku krátkej, ale o to
vášnivejšej diskusii. „Myslím si, že zo všetkých
diskusií bola práve táto najlepšia. Nejde len
o to, že tu bolo veľa ľudí, ale bola to skutočne
polemická diskusia,“ uviedol na margo aktivity Dolnokubínčanov novinár Andrej Bán
a pokračoval: „Som príjemne prekvapený,
že aj ľudia s iným názorom sa postavili, prihlásili a diskutovali.“ Podujatie sa konalo pod
záštitou občianskej iniciatívy Zabudnuté Slovensko a hlavnými organizátormi boli Michal
Karako a Andrej Bán. Atmosféru dotvárali aj vystúpenia herca a pesničkára Mariána
Geišberga. Okrem toho svoje poznatky prezentovali aj etnologička Monika Vrzgulová
a historik Patrik Dubovský.
TV DK

KUBÍNSKA HUDOBNÁ JESEŇ

—

Kubínska hudobná jeseň je už neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho programu Dolného
Kubína. Aj 13. ročník medzinárodného hudobného festivalu opäť ponúka pestrý program,
a to celkom 12 koncertných dní. Na zozname
sú 4 jazzové a 8 koncertov vážnej hudby.
Organizátori v tomto ročníku po prvýkrát
opustili pôdu mesta a v poradí tretí koncert
sa premiérovo konal v Kňažej. Svoje umenie
predviedli v kostole sv. Šimona a Júdu Marcel
Kapala a Ján Kapala, ktorých sprevádzali hrou
na husliach Leonard a Zuzka Vajdulákovci.

TV DK

TANEČNÝ DOM V DOLNOM KUBÍNE

—

V MsKS sa 24. októbra konala diskusia s názvom „Otvorene o extrémizme“. Rezonovali
najmä témy ako extrémizmus, sloboda, xenofóbia, ale aj holokaust či totalitné režimy.
O extrémizme v minulosti, ale aj v súčasnej
dobe sa rozhodli rozprávať viaceré známe
osobnosti. O tom, prečo sa podujatie rozhodol podporiť herec Juraj Kemka, hovorí on
sám: „Mal som taký prirodzený pocit v sebe,
že sa k tomu musím vyjadriť a povedať svoj
názor. Treba o tom diskutovať, pretože by
som bol veľmi nerád, keby sa nedajbože tie
hrôzy, ktoré tu boli počas 2. svetovej vojny,
raz zopakovali.“ Ako povedali sami organizátori diskusie, najdôležitejšie sú skutočné príbehy. Svoj životný príbeh prišiel
vyrozprávať aj uznávaný profesor a lekár
Pavel Traubner, ktorý sa ako malý chlapec
s celou rodinou ukrýval pred zavlečením do
koncentračného tábora. „Nesmierne ma to
poznačilo, ale uvedomil som si, že keď som
prežil obdobie holokaustu, tak ma to výrazne
posilnilo. Od momentu, keď som sa vrátil
domov z tragickej oblasti, kde sme prežívali

Rodák z Tatier a zároveň legenda československého horolezectva vystúpil spolu s Ivanom Fialom v roku 1971 na Nanga Parbat.
Stali sa tak nielen prvými Čechoslovákmi, ale aj
prvými horolezcami z východného bloku, ktorí
stáli na vrchole osemtisícovky. Michal Orolin
predstavil Kubínčanom svoju prezentáciu
s názvom Moje 3 naj: Nanga Parbat, Makalu,
Fitz Roy‑Patagónia. Za sebou má však oveľa
viac expedícií. Okrem výstupov v Himalájach
má na svojom konte aj výstupy v Alpách a pýši
sa aj expedíciami na Kaukaze a v Karakorame.
Zdolal aj najvyššiu horu Severnej Ameriky –
Denali. Počas svojej horolezeckej kariéry tak
nazbieral mnoho nezabudnuteľných dojmov,
ktoré sa mu natrvalo vryli do srdca i pamäti.
Vidmo však nie je len o filmových zážitkoch.
Jeho neodmysliteľnou súčasťou je už tradične
aj sprievodný program, ku ktorému patria
predstavenia pre stredné školy, prezentácia
cestovnej kancelárie, výherná divácka anketa,
či výstava horských a cestopisných fotografií
v podaní Ivana Farbáka, Fera Bekeša, Mariky
Krížovej a Mira Šurina. ,,Faktom zostáva, že
Vidmo je etablované podujatie v tomto meste
a teší sa obrovskému záujmu. Z roka na rok si
získava čoraz viac priaznivcov, čo nás ako organizátorov veľmi teší,“ dodal na záver Patrik
Bartoška, organizátor podujatia.

Koncerty v rámci 13. ročníka Kubínskej hudobnej jesene budú opäť na rôznych miestach,
a to v hoteli Park, v ZUŠ P. M. Bohúňa, v kostole
Povýšenia sv. kríža na Brezovci a záverečný
koncert medzinárodného hudobného festivalu sa bude konať v divadelnej sále MsKS. Bonusom bude po druhýkrát aj vystúpenie pedagógov ZUŠ P. M. Bohúňa. Program Kubínskej hudobnej jesene a všetky dôležité informácie nájdete na internetovej stránke
www.khj.sk

V Kubínčanoch je ešte vždy folklór hlboko
zakorenený. Opäť to potvrdili aj v sobotu
22. októbra, keď si prišli vychutnať ľudovú
hudbu. Tanečný dom mal v Dolnom Kubíne
premiéru a hneď chytil za srdce všetkých
účastníkov. ,,Tanečné domy sú populárne na
celom Slovensku a nás úprimne hnevalo, že
v Dolnom Kubíne sme zatiaľ takéto podujatie
nemali. Veľmi ma preto teší, že som získala
dobré kontakty a vďaka študentom univerzity
sme tak toto podujatie mohli zorganizovať,”
uviedla Jana Greššová, riaditeľka MsKS.
Tanečný dom však nebol primárne určený
len skúseným folkloristom, ako by sa na prvý
pohľad zdalo. Vychutnať si folklór a naučiť sa
tanečné kroky prišli aj úplní amatéri. Do sveta
ľudovej hudby zasvätili všetkých návštevníkov
naslovovzatí odborníci, a to lektori Vladimír
Kendra a Linda Luptáková z Katedry etnológie a folkloristiky Univerzity Konštantína Filo-

zofa v Nitre, ktorí účastníkov nielen z celého
Slovenska, ale i zo zahraničia naučili naše
regionálne tance ako prostú a trcipoľku zo
Žaškova a tanec z Fintíc. Celé podujatie dotvoril Folklórny súbor Oravan z Nižnej. Podujatie sa však nevenovalo len tanečným krokom. Vyšperkovala ho aj expozícia ľudových
krojov. Na obdiv ich bolo vystavených celkom
10, a to 9 dospelých a 1 detský, ktoré reprezentovali rôzne kúty Slovenska. Všetky však
pochádzajú zo súkromnej zbierky vášnivej
folkloristky Betky Pukáčovej. Nadšenie
z podujatia neskrývali ani samotní účastníci:
,,Je to zaujímavá akcia. Tanečné domy sa už
stali trendom na celom Slovensku a je dobré, že takýmto spôsobom sa folklór oživuje. Ľudová hudba tak už nie je len súčasťou
dedín, ale aj miest.”
TV DK

ROZHODNUTIE O PLOŠNEJ DERATIZÁCII

—

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne (RÚVZ)
za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, nariaďuje
celoplošnú deratizáciu všetkým fyzickým a právnickým osobám vlastniacim
nehnuteľný majetok v meste Dolný Kubín – ulice: Aleja slobody, Radlinského,
M. R. Štefánika, J. Ťatliaka, Obrancov mieru, Andreja Sládkoviča, Samuela
Nováka, Matúškova, Jánoškova, Hviezdoslavovo námestie a sídlisko Banisko,
v termíne do 11.11.2016.
Za účelom realizácie tohto opatrenia
sa nariaďuje:
1. Vykonať deratizáciu v objektoch v správe, alebo majetku mesta Dolný
Kubín.
2. Fyzickým osobám oprávneným na podnikanie a právnickým osobám,
ktoré sú povinné vykonávať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, predovšetkým v objektoch školských zariadení, zdravotníckych zariadení,
bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch
objektov, v areáloch živočíšnej výroby, v areáloch potravinárskej výroby a v potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, skladoch potravín
a požívatín, v skladoch ďalších komodít a skládkach komunálneho odpadu.
3. Fyzickým osobám (občania), vykonať deratizáciu v pivničných priestoroch,
pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných a bytových domoch.
4. O splnení opatrenia informovať RÚVZ písomne, príp. elektronicky (mail:
dk.epd@uvzsr.sk do 30.11.2016.
Objekty, v ktorých sa bude deratizácia vykonávať, musia byť fyzicky upratané,
zbavené materiálov a nečistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov.

Foto: ZŠ M. Kukučína
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www.dolnykubin.sk

šport

AMERICKÍ SLEDGE-HOKEJISTI NAVŠTÍVILI
DOLNÝ KUBÍN

—

Foto: Igor Kupčo

Dolný Kubín možno nazvať mestom slovenského sledge‑hokeja. A hoci nemá tento paralympijský šport na Slovensku dlhú
históriu, čoraz viac sa o ňom hovorí. Na
podporu hokeja na sánkach sa v našom
meste konal viacdňový program, ktorý bol
obohatený návštevou zástupcu amerického
veľvyslanca a amerických paralympionikov.
Pre Dolný Kubín to bola prvá oficiálna návšteva z amerického veľvyslanectva. „Dolný Kubín
je jediné mesto na Slovensku, ktoré začalo

ako prvé rozvíjať tento šport aj vďaka nadšencom, ktorí v meste bývajú, pracujú a skutočne
im za to treba poďakovať. Táto spolupráca so Spojenými štátmi americkými určite
tento šport u nás posunie vpred,“ povedal
primátor mesta Roman Matejov. Američania
zavŕšili pobyt v Dolnom Kubíne odovzdaním
šeku v hodnote 10 800 dolárov na zakúpenie
športovej výstroje pre národný sledge hokejový tím. Zástupca amerického veľvyslanectva na Slovensku Liam Wasley vysvetlil: „Je to
dar od americkej vlády na podporu športovej
diplomacie medzi našimi dvoma krajinami.
Slúži na podporu sledge‑hokeja, ktorý je dynamicky sa rozvíjajúcim športom a umožňuje hendikepovaným športovcom súťažiť na
medzinárodnej úrovni.“
Cieľom viacdňového programu bolo podporiť
diskusiu a informovanosť o sledge‑hokeji.
Študenti stredných škôl v Dolnom Kubíne
zažili prezentáciu tohto športu na zimnom
štadióne a dvaja dobrovoľníci si dokonca vyskúšali, aké náročné je sedieť v špeciálnych
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sánkach. „Veľmi obdivujem tých ľudí, lebo je
na to potrebné veľa sily. Keď som spadol, nevedel som sa ani zodvihnúť, je to naozaj ťažké,“
vyjadril sa študent, ktorý sa dobrovoľne prihlásil. Držitelia zlatých paralympijských medailí v sledge‑hokeji zavítali aj na Obchodnú
akadémiu. Ako dlhoroční aktívni hokejisti na
sánkach, prezentovali svoje osobné príbehy a skúsenosti zdravotne znevýhodnených
športovcov. Študenti na nich zapôsobili najmä svojou aktivitou v diskusii. „Študenti boli
úžasní. Úplne nás dostal chlapec v slovenskom hokejovom drese, ktorý kládol vynikajúce otázky. Ostatní boli tiež veľmi aktívni
a myslím si, že sledge‑hokej ich ako šport zau-

jal,“ zhrnul úspešný americký sledge hokejista Lonnie Hannah. Americkí sledge hokejisti
však neprišli len rozprávať o športe a prezentovať ho, ale aj trénovať naše reprezentačné
družstvo. Snažili sa našich sledge hokejistov
motivovať a zároveň im dať aj technické rady.
„Keďže americkí sledge‑hokejisti sú najlepší
na svete a majú značné skúsenosti, pomohli nám v tréningovom procese. Niektoré javy, ktoré odstraňujeme, oni dobre poznajú a vysvetľovali tak našim hráčom, ako
ich zvládnuť a prekonať,“ ozrejmil tréner slovenského sledge‑hokejového tímu Miroslav
Dráb.
TV DK

DYNAMOVČEK CUP 2016

DOLNOKUBÍNSKI ATLÉTI BODOVALI

V sobotu 22. októbra sa na umelom ihrisku pri Kolibe konal futbalový turnaj pod názvom Dynamovček cup. Športového zápolenia sa zúčastnilo 11 tímov z celého Slovenska i zahraničia.
Svoje zastúpenie mali aj domáci. Medzinárodný turnaj Dynamovček cup sa v Dolnom Kubíne
konal už po druhýkrát. Najväčšie obavy a rešpekt však mali z poľského tímu. Aj keď malí futbalisti nastúpili na turnaj s cieľom odniesť si víťazný pohár a do zápasov dali naozaj všetko, nakoniec
sa umiestnili na tretej priečke. Druhé miesto si vybojoval tím MFK Dubnica nad Váhom a víťazstvo putovalo do rúk družstva z Poľska.

Naši atléti sa v sobotu 15. októbra zúčastnili atletického mítingu veteránov v Košiciach. Dolný Kubín reprezentovala Katarína Marettová, Jozef Osadský, Peter Sládek a Jaroslav Lupák.
Katarína Marettová vyhrala v hode oštepom, diskom a kladivom. Svojim súperkám sa vzdialila
v každej disciplíne o viac ako 3 m. Jozef Osadský zvíťazil v hode kladivom a v hode diskom si vybojoval 3. miesto. Peter Sládek si odniesol víťazstvo v hode oštepom, v hode diskom a vo vrhu
guľou získal 3. priečku. Darilo sa aj Jaroslavovi Lupákovi, ktorý zvíťazil vo vrhu guľou. V hode
diskom sa umiestnil na 2. mieste a v hode kladivom si vybojoval 3. priečku.

—

—

TV DK
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PLAVECKÉ PRETEKY O POHÁR DELFÍNA

OKRESNÉ MAJSTROVSTVÁ VO FLORBALE

Niet pochýb, jeseň je obdobím zberu úrody! Vedia o tom svoje aj plavci z Mestského
plaveckého klubu v Dolnom Kubíne. Desať
mladých plaveckých nádejí z MPK DK počas
víkendu 22. – 23. októbra 2016 zbieralo svoju plaveckú medailovú úrodu na 22. ročníku
medzinárodných
plaveckých
pretekov
O pohár Delfína v Nových Zámkoch. Plavci
z osemnástich maďarských a slovenských
klubov odštartovali dovedna 598-krát,
z toho štyridsaťsedem štartov patrilo Dolnokubínčanom. Konkurencie sa nezľakli a na
súťaž sa zodpovedne pripravili, o čom svedčí
štyridsaťtri osobných zlepšení a dvadsať medailových umiestnení.

V telocvični Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne sa 25. októbra konali okresné majstrovstvá vo florbale študentov a študentiek stredných škôl. Medzi študentmi zvíťazil tím Gymnázia
P.O. Hviezdoslava, na druhom mieste skončila SOŠ polytechnická, na treťom SOŠ obchodu
a služieb a na štvrtom Obchodná akadémia. V kategórii študentiek zvíťazila Obchodná akadémia
pred SOŠ obchodu a služieb. Víťazi budú náš okres reprezentovať v kvalifikácii o postup na krajské kolo súťaže, ktorej dejiskom bude 9. novembra mesto Trstená.

—

—

Jozef Kaščák

UPRATOVACIE PRÁCE

POHOTOVOSŤ LEKÁRNÍ

—
Foto: Jarka Komorová

Jarka Komorová

ČISTIACE A UPRATOVACIE PRÁCE

4. 11 - 6. 11
7.11 - 13. 11
14. 11 - 20. 11
21. 11- 27. 11
28. 11- 30. 11

KALENDÁR PODUJATÍ

—

Kultúra

- TEPOVANIEČISTIACE
GAUČOV,
KOBERCOV,
MATRACOV
A UPRATOVACIE
PRÁCE
- UPRATOVANIE PO STAVEBNÝCH PRERÁBKACH
- TEPOVANIE GAUČOV, KOBERCOV, MATRACOV

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

ČISTEJŠÍ ŽIVOT
www.upratovanie-orava.sk

			
			
		
			
			

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

UPRATOVACIE PRÁCE

ČISTEJŠÍ ŽIVOT
www.upratovanie-orava.sk

Lekáreň ALFA, SNP 1203/10
Lekáreň BENU, Nemocničná 2068
Lekáreň U ANJELA, Samuela Nováka 1764/4
Lekáreň DIA, A. Sládkoviča 5
Lekáreň NIKA, Radlinského 1710

0908 855 612

0908 855 612
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Roky bojov, obetí a nádejí, výstava
4. 11.
Čo nám dala príroda, výstava
Smejko a Tanculienka, predstavenie pre deti
10. 11.
Kubínska hudobná jeseň, Trio Canone all´Unisono
11. 11.
Stretnutie s piesňou, folklórne podujatie
12. – 13. 11.
Frida, muzikál
15. 11.
Kubínska hudobná jeseň, Great Moravian Quartet
17.11.
Katarínske trhy
21. – 22. 11.
Koncert pre mesto, ZUŠ Ivana Ballu
23. 11.
Kubínska hudobná jeseň, Koncert pedagógov ZUŠ
24. 11.
Spomienkové podujatie P. Škrabák
29. 11.
Kubínska hudobná jeseň, Cluster-ensemble
30. 11.
Kubínska hudobná jeseň, Jazz –Rio Danubio
2. 11.
Kubínska hudobná jeseň, Ingielewicz, Kozub, ŠKO Žilina 8.12.
Inšpirácie, výstava

Šport

BKM Dolný Kubín-ŠBK Handlová, basketbal
BK Dolný Kubín-BK Slovenský Orol Levoča
BK Dolný Kubín – MMBK Sabinov

www.tvdk.sk

5. 11.
12. 11.
3.12.

12.30 h
16.00 h

Oravská knižnica A. H.
Florinov dom
MsKS

18.00 h

MsKS
MsKS
MsKS
MsKS

10.00 h

MsKS

MsKS

9:30 h
17.00 h
17.00 h

ZŠ P. Škrabáka
Gymnázium P. O. H.
Gymnázium P. O. H.

