noviny obyvateľov mesta Dolný Kubín

september 2016

číslo 8

mesačník

Oslavy 72. výročia Slovenského národného
povstania v Dolnom Kubíne
V sobotu 20. augusta sa v Dolnom
Kubíne konali oslavy 72. výročia
Slovenského národného povstania (SNP). Celodenný program
odštartoval v areáli bývalých
kasární prehliadkou armádnych
vozidiel. Gro spomienkovej akcie tvorilo položenie vencov
k pamätníku padlých a príhovory zástupcov mesta Dolný Kubín
a čestných hostí. Podujatie podporil svojou účasťou aj minister obrany Peter Gajdoš. „Tieto
udalosti musíme pripomínať
predovšetkým mladej generácii,
pretože to, čo sa udialo pred 72
rokmi, zvrátilo chod dejín Slovenska, a vďaka tomu môžeme žiť
teraz v mieri. Som hrdý na to, že
dolnokubínska vojenská posádka
patrila medzi prvé, ktoré sa pripojili k SNP,“ uviedol primátor

Roman Matejov. Na akcii boli
prítomní aj priami účastníci SNP
v Dolnom Kubíne.
Oslavy SNP prebiehali vo veľkom
štýle aj na Gäceli. Hneď v úvode
si obdiv u Kubínčanov vyslúžila Čestná stráž prezidenta SR so
svojím galaprogramom. Tých
najmenších však nepochybne
zaujala prehliadka vozidiel našej
armády, ale aj dynamická ukážka s bojovým vozidlom pechoty.
Návštevníci si mohli zblízka pozrieť i zbrane Ozbrojených síl SR.
Vyvrcholením osláv v Dolnom
Kubíne bola rekonštrukcia bojov
z obdobia SNP. O jedinečný zážitok sa postaral Klub vojenskej
histórie Orava spolu s kolegami
z Ružomberka, Poľska a Rakúska.
TV DK

Slávnostné otvorenie detského ihriska Žihadielko
V sobotu 23. júla nadišla dlhoočakávaná chvíľa. Malí Dolnokubínčania sa mohli po
prvýkrát zahrať na detskom ihrisku Žihadielko, ktoré v unikátnom
projekte darovala nášmu mestu
spoločnosť Lidl. Dolný Kubín sa
tak stal jedným z desiatich víťazných miest, v ktorých obchodný
reťazec vybudoval ihrisko. Počas
slávnostného otvorenia bol pri-

pravený celodenný program.
Mnohých potešili aj trpaslíci
z detského televízneho programu.
„Tento deň je významný pre naše
mesto nielen kvôli tomu, že máme
nové ihrisko, ale predovšetkým
preto, že sa nám podarilo zaktivizovať Kubínčanov a spoločne sme
tak dokázali získať Žihadielko,“
dodal primátor Roman Matejov.
O Žihadielko bojovalo celkom

96 slovenských miest. O tom, že
sa Dolný Kubín dostal na víťazný zoznam, rozhodlo celkovo
198 419 hlasov. Rozmery ihriska
sú 20 x 16 metrov. Na ploche je
rozmiestnených viacero herných
prvkov pre deti od 2 do 12 rokov.
Nachádza sa tu pieskovisko, hojdačky, kolotoč, domček a lavičky
na oddych.
TV DK

Vidmo 2016

Občianske združenie Filmový klub 23 Dolný Kubín
Vás v dňoch 6. - 8. októbra
2016 pozýva na 11. ročník
Medzinárodnej prehliadky
horských a adrenalínových
filmov VIDMO 2016 do
divadelnej sály Mestského
kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Návštevníci
VIDMA 2016 sa môžu tešiť
na deväť dvojhodinových
blokov hodnotných filmov, fotografické výstavy
regionálnych fotografov
a tiež na zaujímavého hosťa
– Michala Orolína, žijúcu
legendu československého
horolezectva. Viac
informácií o VIDME nájdete
na www.vidmofest.sk.
Filmový klub 23 DK

Dobrovoľníci zo zahraničia zavítali do Dolného Kubína
Po roku prišli do Dolného Kubína opätovne dobrovoľníci zo
Slovenska i zahraničia. Osemnásť mladých ľudí strávilo
v našom meste spolu tri dni,
počas ktorých sa v príjemnej
atmosfére svojich známych
venovali rôznym prospešným ak-

tivitám. Dobrovoľníci pomáhali
v meste s prácami v štyroch
materských školách, kde natierali ploty a preliezky. Svoj čas
venovali tak ako minulý rok aj
mestskej časti Srňacie. V rámci
2. ročníka projektu tu opravili strechu zvonice a postavili aj

prístrešok na smetný kôš. Dobrovoľníkov zo šiestich krajín
tak po dňoch strávených v Dolnom Kubíne hrial dobrý pocit,
že odvedenou prácou vdýchli
nový život mestskej časti Srňacie
a skrášlili aj prostredie pre malých
škôlkárov.
TV DK

ročník XXXII

Cesta na Kubínsku hoľu je opravená
V polovici augusta sa úspešne skončila oprava viac ako trojkilometrovej lesnej cesty na Kubínsku hoľu. Celoplošná rekonštrukcia povrchu vozovky sa začala na hornom konci Beňovej Lehoty
a skončila na vybudovanom drevosklade, ktorý sa nachádza
v lyžiarskom stredisku. Projekt rekonštrukcie vypracoval Spolok
bývalých urbarialistov obce Veľký Bysterec. ,,Oprava a rekonštrukcia lesnej cesty sa uskutočnila v zmysle projektovej dokumentácie,
ako i v súlade s harmonogramom, rozsahom a objemom zadefinovaných prác a činností. V zmysle záväzného zmluvného termínu boli stavebné práce na rekonštrukcii lesnej cesty ukončené
v časovom predstihu, a to o viac ako 10 dní,‘‘ vysvetľuje Martin
Horemuž, predseda Spolku bývalých urbarialistov obce Veľký Bysterec. Výška celkových oprávnených nákladov na realizáciu projektu predstavovala viac ako 470 000 €. 80% z tejto sumy tvorili
eurofondy. Zvyšných 20% schválilo mestské zastupiteľstvo ako povinnú spoluúčasť na tomto projekte. ,,Rozpočet projektu a stavby
definovaný a určený v projekte a zmluve o dielo prekročený nebol.
Rekonštrukcia bola realizovaná v zadefinovanom rozsahu, objeme
a kvalite, s cenami prác, ktoré vzišli zo súťaže v rámci verejného obstarávania. Očakávame, že rekonštruovaná komunikácia prispeje
nielen k lepšej dopravnej obslužnosti a dostupnosti územia a lokality v rámci obhospodarovania lesa a lesných porastov i pozemkov,
ale zároveň bude v podobe vylepšených zjazdných a technických
parametrov lesnej cesty viesť k vyššej bezpečnosti premávky,‘‘
dodáva Martin Horemuž. V súčasnosti je už cesta pre motoristov
plne sprístupnená a prejazdné sú oba pruhy vozovky.
TV DK

Zrekonštruovaná Aleja slobody
Celoplošná oprava povrchu Aleje slobody, jednej z najvýznamnejších miestnych komunikácií, je dokončená. Prvá etapa rekonštrukcie prebiehala ešte v októbri minulého roka od okružnej križovatky pri Lidli až po križovatku s Ulicou Samuela Nováka v dĺžke
320 metrov. Tohtoročná druhá etapa rekonštrukcie nadviazala práve na križovatku s Ulicou Samuela Nováka a skončila na
okružnej križovatke pri gymnáziu. Celková dĺžka opravenej plochy
tu dosiahla 225 metrov. ,,V prvej fáze bol odfrézovaný celý asfaltový živičný povrch. Bol to práve ten poškodený povrch, ktorý
bol roztrhaný priečne aj pozdĺžne,‘‘ objasňuje Miroslav Kosmeľ,
vedúci Odboru dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného
ruchu. Odfrézovaný asfalt mesto použilo na vyspravenie prístupových komunikácií ku garážovým osadám na Brezovci a Bysterci. ,,Pokračovali sme opravou jestvujúceho betónového podložia.
Nasledovali práce stavebné a neskôr nivelizácia odvodňovacích
zariadení,‘‘ vysvetľuje Kosmeľ. Paralelne bol budovaný aj nový
chodník zo strany oporného múru a rodinných domov vrátane
priechodu pre chodcov. Ten vznikol na základe žiadostí tamojších
majiteľov domov a bytov. Stavebné práce pokračovali aj na úprave
odbočovacieho oblúka z Ulice Samuela Nováka. ,,Komfort odbočenia vpravo v smere jazdy od križovania s Ulicou Samuela Nováka
po okružnú križovatku pri Gymnáziu P.O. Hviezdoslava sa určite
zvýšil. Zvýšila sa určite aj bezpečnosť odbočenia, aj plynulosť cestnej premávky na samotnej komunikácii Aleja slobody,‘‘ hodnotí
Kosmeľ. V tomto momente sú už všetky práce ukončené. Zavŕšené
boli obnovou vodorovného a doplnením zvislého dopravného
značenia podľa projektu schváleného Dopravným inšpektorátom.
,,Finančná čiastka, ktorá bola vyčlenená v rozpočte mesta, bola na
úrovni 150 000 €. Nám sa však podarilo túto komunikáciu opraviť
za sumu 107 000 €,‘‘ dodáva Miroslav Kosmeľ na záver.
TV DK
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Mestský výbor Malý Bysterec
O mestskom výbore Malý Bysterec sme sa rozprávali s jeho predsedom Michalom Smolkom.
Opíšte nám v krátkosti Mestský
výbor Malý Bysterec.
V mestskej časti Malý Bysterec
za posledné roky pribudlo viacero mladých rodín s malými
deťmi, preto asi najsúrnejšou
požiadavkou od obyvateľov je
vybudovať detské ihrisko a zrekonštruovať existujúce, ktoré je
už v katastrofálnom stave. Mesto
na tento rok vyčlenilo financie
pre nové ihrisko na Zochovej

ulici. Ihrisko by malo byť vybudované do konca októbra tohto
roku. Súčasne má mesto v pláne
zrekonštruovať existujúce ihrisko na Fučíkovej ulici.
Čo podľa Vás trápi obyvateľov
Malého Bysterca, aké sú problémy, ktoré je potrebné riešiť
do budúcna?
Cesta na Malý Bysterec je súčasne
cestou, ktorá vedie k lyžiarskemu
stredisku. Hlavne v zimnom období to čoraz viac znepríjemňuje
život obyvateľom tejto mestskej
časti. V dopravnej špičke majú

Väčšie opravy chodníkov a komunikácií
ľudia problém prejsť cez cestu.
Som rád, že sa tento rok podarilo
vybudovať priechod pre chodcov,
ktorý zvýšil bezpečnosť chodcov
v okolí autobusovej zastávky. Do
budúcna by bolo určite potrebné
dobudovanie retardérov, ktoré by
mohli o čosi zvýšiť bezpečnosť
obyvateľov mestskej časti. Na
Fučíkovej ulici je dlhodobý problém s odtekajúcou dažďovou
vodou, ktorá v prípade väčších
zrážok nestíha odtekať a vylieva
sa často až na hlavnú cestu. Mesto tento problém eviduje a začalo
častejšie prečisťovať odtokový

kanál, no určite bude treba nájsť
riešenie, ktoré by tento opakujúci
sa problém komplexne vyriešilo.
Aké plány a vízie má Váš
Mestský výbor?
Momentálne je mestský výbor
veľmi aktívny a snaží sa všetky požiadavky občanov pružne
riešiť, preto ak obyvateľov tejto
mestskej časti čokoľvek trápi,
môžu sa na mňa kedykoľvek
obrátiť.
Michal Smolka, predseda MsV
Malý Bysterec

Návrat do histórie v Srňacom
V sobotu 20. augusta bolo v príjemnom prostredí mestskej časti Srňacie pripravené obľúbené
podujatie pod názvom Návrat
do histórie v Srňacom. Program
odštartoval slávnostný sprievod dedinou. Centrom diania už 12. ročníka bol amfiteáter
pri zrubovej zvonici. V hudobnom pásme vystúpili FS Orava,
Hudobný pozdrav z Istebného
a Detská folklórna skupina
z Pucova. Podujatie v rázovitej dedinke Srňacie dotvoril

aj malý remeselnícky jarmok.
Na knižnom blšom trhu si prišli na svoje aj milovníci kníh
a opäť nechýbal ani medzinárodný výtvarný workshop Srnka.
Podujatím sa navyše šírila aj
vôňa dobrého jedla. Návštevníci
si mohli pochutnať na dobrotách
z oravskej kuchyne. Návrat do
histórie v Srňacom tak opäť oživil
dedinku, ktorá je od centra mesta
vzdialená len pár kilometrov.

Minuloročné premiérové podujatie Od Kenez po Kňažiu si
u obyvateľov mestskej časti
Kňažia získalo veľkú obľubu.
Folklórne slávnosti pod vŕbami sa tak zapísali do zoznamu
tradičných akcií. Dejiskom
podujatia sa opäť stal am-

Európsky týždeň mobility
2016 v Dolnom Kubíne
16. - 22. september je každoročne Európskym týždňom mobility,
ktorého cieľom je, aby ľudia na dopravu menej využívali automobil a viac chodili pešo, na bicykli či verejnou dopravou. Podporte aj
Vy tento projekt v našom meste tým, že sa zúčastníte na niektorej
z nasledovných akcií:

TV DK

2. ročník folklórnych slávností v Kňažej
fiteáter pri rieke Orava. V piatok
22. júla tu v príjemnej spoločnosti strávili poobedie nielen domáci, ale i cezpoľní. Predstavili sa
FS Kňažan z Kňažej, SFS Orava
a FS Rovienca z Medzibrodia.
Folklórne slávnosti pod vŕbami sa však neniesli len v duchu

ľudovej hudby a divadelného
predstavenia. Podujatie obohatila
aj ukážka školskej triedy starých
rodičov a zbierka historických
fotografií zo súkromných zbierok samotných obyvateľov
Kňažej, ktorá je pre súčasnú
mladú generáciu veľkou vzácnosťou. Piatok plný zábavy
a spomienok na časy minulé

obohatilo aj uvedenie do života notovej prílohy k Spevníku
Kňažanských piesní i výročného
kalendára. Folklórne slávnosti
pod vŕbami v Kňažej mohli navyše spestriť aj samotní návštevníci. Pripravené bolo sčítanie
a ocenenie tých, ktorí na podujatie prišli oblečení v kroji.
TV DK

Naši folkloristi vystupovali vo Wadoviciach ako jediný slovenský súbor
Letné obdobie sa nieslo v atmosfére oddychu, dovoleniek
a spoznávania nových miest.
Pre mnohých veriacich bola
informácia o návšteve pápeža
Františka I. v Poľsku v mesiaci
jún veľkou príležitosťou vycestovať k našim susedom a zúčastniť sa Svetových dní mládeže.
Program tejto veľkej udalosti sa
odohrával nielen v Krakowe, ale
aj v rodnom meste Jána Pavla II.,
vo Wadowiciach. Na pozvanie
Wadowického domu kultúry s finančnou podporou mesta Dolný
Kubín a Mestského kultúrneho
strediska reprezentovala v stredu 27.7. 2016 Spevácka folklórna skupina Orava naše mesto,
a vlastne aj Slovensko, na sprie-

Seniori DC Kňažia svojim vnúčatám
pripomenuli, ako sa žilo kedysi
DC Kňažia počas prázdnin už
tradične organizuje zájazdy za
poznávaním krás Oravy. Tentokrát sa seniori vybrali aj
s vnúčatami oživiť minulosť.
Ako sa žilo v drevenici, v jednej izbe, kde bývali aj dve, či tri
generácie dovedna? Prehliadka
v Múzeu oravskej dediny nepotrebovala ani sprievodcu. Starší
ju doplnili o zážitky zo svojich
mladých čias. Potulkami po areáli si pripomenuli, aké pomôcky
používali gazdinky pri varení, čo
muži v domácnosti a na poli, deti
sa zoznámili s podobou vtedajších hračiek, ktoré boli väčšinou

skromné, robené len po domácky.
Cesta domov bola zas v znamení
návštevy kostola v Krivej a zápisu do pamätnej knihy návštev
blahoslavenej Zdenky. Nezabudlo sa ani na podarúnky pre
príbuzných. Miniatúrny stánok
so syrovými dobrotami v Krivej
sa ukázal ako vhodné miesto na
ich zakúpenie. Výlet bol krásnou
ukážkou toho, že ak má človek
oči otvorené, na našej Orave je
stále čo obdivovať!
Mária Gállová, predsedníčka DC
Vlasta Dúhová, podpredsedníčka DC
(redakčne upravené)

Počas júla boli v Dolnom Kubíne realizované väčšie opravy chodníkov a komunikácií. Na Ulici železničiarov bola zrekonštruovaná
časť komunikácie v dĺžke 100 m. Obnovou a spevnením tiež prešla
plocha pri Kopačke o rozlohe 450 m2. V stúpaní na Ulici generála Svobodu bola opravená časť komunikácie v dĺžke 25 a šírke
6 m. Chočská ulica na sídlisku Banisko sa dočkala opráv hneď
v dvoch úsekoch. Zrekonštruovaná bola prístupová komunikácia
k drevenému obchodu v dĺžke 50 m a tiež chodník k bývalému
Domu záhradkárov v dĺžke 90 m. Mesto investovalo aj do opravy
chodníkov na sídlisku Brezovec. Na Nemocničnej ulici bol obnovený chodník za bytovým domom 1945 po vstup do bývalého areálu základnej školy v dĺžke 132 m. a tiež chodník od bytového domu
1967 na Mierovej ulici v dĺžke až 170 metrov. Tu boli zrekonštruované aj vstupy ku vchodom vrátane odvodňovacích žľabov.
Opravy chodníkov a komunikácií boli zrealizované na celkovej ploche 2100 m2. Koncom augusta prebiehala oprava parkoviska na Nemocničnej ulici pred bytovým domom 1951 v dĺžke
40 metrov. Rekonštrukcia zahŕňala vybúranie zábradlia, upadnutých obrubníkov a poškodenej asfaltovej plochy. Osadené boli
nové cestné obrubníky s betónovou oporou i zvodidlá. Počas jesene
má mesto ďalej v pláne opraviť časť chodníka na Ulici M. Hamuljaka, na Matúškovej a na Radlinského ulici. Rekonštrukcie sa dočká
aj Kolonádový most, ktorý prejde výmenou strešnej krytiny.
TV DK

vodnom podujatí vo Wadowiciach ako jediný slovenský súbor.
Naše tradície v podobe reprezentačného programu z Oravy a Terchovej videlo na Wadowickom
námestí mnoho návštevníkov.
Doposiaľ nemal súbor možnosť
vystupovať
pred
publikom
z toľkých svetových krajín. Náš
oravský kroj zaujal mnohých,
a tak členovia súboru pózovali
na fotkách do Ameriky, Číny, Talianska i Kolumbie. Zážitok
to bol určite pre obe strany.
Viac ako fantastický! A nielen
z vystúpenia, ale aj z návštevy
mesta, nádhernej baziliky a rodného domu Jána Pavla II.

Jana Greššová, riaditeľka MsKS

Medzinárodné majstrovské kurzy Schola Arvenzis

Dolný Kubín sa opäť stal dejiskom medzinárodných majstrovských kurzov pod názvom
Schola Arvenzis, ktoré majú u nás
už pätnásťročnú tradíciu. Viac
ako 50 hudobníkov a spevákov
z 12 krajín strávilo v našom

meste celý týždeň. Zdokonaliť sa
vo svojom odbore prišli umelci
zo Slovenska, Rakúska, Azerbajdžanu, Španielska či z Izraela.
Dolný Kubín tento rok nemal
žiadne zastúpenie. Súčasťou
medzinárodných majstrovských
interpretačných kurzov v hre
na violončele, husliach, klavíri
a v opernom speve boli aj každodenné koncerty umelcov, na
ktorých prezentovali výsledky
svojej práce počas kurzov. Mladé
talenty sa v rámci Scholy Arvenzis zdokonaľovali pod odborným
dohľadom ôsmich renomovaných hudobných lektorov.
TV DK

nedeľa 18. septembra od 10.00 hod.
Nedeľa na dvoch kolesách
V prípade pekného počasia príďte na bicykloch aj s rodinnými
príslušníkmi o 10.00 hod. pred cukráreň Arkáda, kde Vás budú
očakávať členovia R-bike. Tí pre Vás pripravili cykloprechod popri
hoteli Green cez Revišné do Dolného Kubína, alebo menej náročnú
trasu pre rodičov s deťmi do Srňacieho. Každého z účastníkov navyše
čaká občerstvenie v cukrárni Arkáda a darček v podobe poukážky
do sauny alebo na hodinu spinningu.

utorok 20. septembra od 16.00 hod.
Pohyb - investícia do seba
Príďte sa rozhýbať do športového areálu bývalej Základnej školy
Nemocničná na Brezovci spolu s občianskym združením Aktiv Relax. Časový harmonogram: od 16.00 hod. nácvik Nordic walking,
od 17.00 hod. Crossfit a od 18.00 do 19.00 hod. Pilates. Súčasťou
akcie je meranie základných zdravotných hodnôt (hodnota cholesterolu, krvný tlak) pracovníkmi Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva. V prípade nepriaznivého počasia sa akcia uskutoční
v telocvični bývalej ZŠ Nemocničná.

streda 21. septembra od 9.00 hod.
Otvorený autobus
Pre deti, žiakov, ale aj širokú verejnosť bude zaujímavé prezrieť si autobus MHD spoločnosti Arriva - Liorbus, a. s., ktorý bude pristavený
na Hviezdoslavovom námestí od 9.00 hod. a porozprávať sa o verejnej doprave v meste so zamestnancami spoločnosti.
mesto Dolný Kubín

SMS S ĽUBOVOĽNÝM TEXTOM
V HODNOTE 2 € NA ČÍSLO 820
ALEBO PRÍSPEVOK V ULICIACH

23. a 24. SEPTEMBRA
je vaša pomoc nevidiacim
a slabozrakým

- noviny obyvateľov mesta Dolný Kubín

Poznávací zájazd „Výlet do histórie“

Triatlonista Michal Holub sa stal majstrom Slovenska

Slovenský zväz telesne postihnutých – Základná organizácia v Dolnom Kubíne pripravila pre svojich členov už štrnásty poznávací
zájazd, ktorý bol dotovaný mestom z projektu „Šanca pre všetkých“.
Putovanie za históriou sa začalo v Banskej Bystrici prehliadkou pamätníka SNP. Výklad sprievodcu doplnili o svoje autentické spomienky aj
pamätníci obdobia II. svetovej vojny z radov samotných návštevníkov.
Zaujalo premietnutie filmu i ukážka vojenskej techniky. Cestovanie
bolo prerušené v Hronseku obhliadkou dreveného artikulárneho
kostola z roku 1726. Postavený bez jediného klinca, celý natretý včelím
voskom, zachoval sa do dnešných dôb bez potreby väčšej opravy. Prvý
deň výletu bol zakončený v Tekovskej hvezdárni v Leviciach pri pozorovaní hviezdnej oblohy. Na druhý deň účastníci výletu navštívili
Budapešť a jej Tropikárium. Prešli sa dokonca i po Námestí hrdinov, ktorému dominuje archanjel Gabriel a po jeho obvode sú sochy
významných osobností z čias Rakúsko-Uhorska. Večer im spríjemnilo posedenie pri hudbe, na harmonike hral pán Milan Ilčík, na gitare
viceprimátor Jozef Šimek. V tretí deň bola v programe najprv sv. omša
v Dudinciach, po ktorej sa pokračovalo cez Štiavnické vrchy až do
Sv. Antona. Tu sa bolo možné kochať pohľadom na vzácne obrazy, či
veľkú zbierku poľovníckych trofejí.
Mária Bobčeková

Dolnokubínčan Michal Holub
zbiera jeden úspech za druhým.
Na svoje konto si v posledných
dňoch pripísal ďalšie významné
ocenenia. Ukázal svoju silu
vo švajčiarskom Zürichu na
pretekoch zvaných Ironman,
keď bravúrne zvládol trať, čo mu
zabezpečilo 6. miesto. Skvelým
výkonom sa zároveň Michal
kvalifikoval na Majstrovstvá
sveta na Havaji. Dva týždne po
súťaži Ironman vo Švajčiarsku
čakali Michala ďalšie preteky,
a to domáci Slovakman 226, kde
si vybojoval titul majstra Slovenska.„Boli to pre mňa prvé dlhé

Gospelové koncerty

Street Workout Park v Dolnom
Kubíne je oficiálne otvorený.
Večerný otvárací event prebehol v piatok 15. júla za účasti
viacerých trénerov a street workouterov. Za projektom a jeho realizáciou stojí mesto Dolný Kubín
a Dolnokubínčania Juraj Fačko
a Michal Zurek. ,,Sú to presne
dva roky, ako sme sa začali touto
myšlienkou zaoberať. Minulý rok
sme nápadu venovali viac času

Gospelová hudba naším námestím ešte neznela. Dolnokubínski dobrovoľníci preto prišli so zaujímavou myšlienkou. Rozhodli sa priniesť do centra mesta gospel a zároveň ľuďom sprostredkovať nielen
kvalitnú hudbu, ale im aj ukázať, že je dôležité na chvíľu sa zastaviť
a zamyslieť sa nad životnými hodnotami. Sériu piatich gospelových
koncertov odštartovala 12. augusta košická skupina Hero. V nasledujúci piatok sa kubínskemu publiku predviedla kapela Ignore. Gospelová párty pokračovala na Hviezdoslavovom námestí aj v piatok
9. septembra. Na programe bola skupina Limitless a Willsons.
Hudobné večery spestrujú pravidelne aj rôzne aktivity, súťaže, stolný
futbal a výroba odznakov.
TV DK

preteky. Stali sa teda mojou srdcovou záležitosťou. Výsledok prekonal všetky očakávania, keďže
som počítal s únavou po pretekoch Ironman vo Švajčiarsku.
Nakoniec to ale dopadlo veľmi
dobre a získal som titul majstra
Slovenska,“ uviedol Michal Holub. Triatlonista dobehol do cieľa
s hodinovým náskokom pred
ďalším slovenským pretekárom.
Cennejší výsledok dosiahol
tretím miestom v celkovom poradí a nechal za sebou elitných
českých triatlétov. Navyše sa
pýši aj osobným rekordom, keď
3,8 km plávania, 180 km na bi-

cykli a 42,2 km behu zvládol za
8 hodín a 55 minút. Michal
Holub sa v týchto dňoch už pri-

pravuje na MS na Havaji, kde nás
bude reprezentovať 8. októbra.
TV DK

Chris Jay z britského tímu BarSparta. Ten bol zároveň špeciálnym hosťom týždenného workout kempu na Kubínskej holi.
,,V Dolnom Kubíne máte naozaj
krásny park. Sú tu dobré hrazdy,
bradlá aj obruče. Páči sa mi tu. Je
tu pekné prostredie na workout.
Vďaka prírode tak môžem pri
cvičení meditovať,“ chváli ihrisko workoutová hviezda Chris Jay.
Jeden z najväčších street workout

parkov na Slovensku má rozlohu
až 210 m2. Nachádza sa na ňom
9 cvičebných prvkov. Otváracím
eventom sa dianie v parku neskončilo. Tvorcovia projektu už
pripravujú ďalšie aktivity pre
mladých ľudí. Chcú tiež vytvoriť
občianske združenie a pomáhať
Dolnokubínčanom správne cvičiť
a udržiavať si zdravú životosprávu.
TV DK

Street Workout Park je otvorený
a práce a vytvorili sme technické
nákresy. Ministerstvo vnútra nám
v rámci prevencie proti kriminalite prispelo sumou 19 000 €
a zvyšných 2 500 € vyčlenilo zo
svojho rozpočtu mesto Dolný
Kubín,“ vysvetľuje Juraj Fačko,
autor myšlienky Street Workout
Parku. Pre verejnosť a záujemcov
o street workout boli pripravené
workshopy, súťaže a exhibície.
Hlavným lákadlom bol sensei

POHOTOVOSŤ
LEKÁRNÍ
Lekáreň DIA, A. Sládkoviča 5
Lekáreň Nika, Radlinského 1710
Lekáreň Dr. Max, Nemocničná 1944
Lekáreň AZITEA, Odbojárov 1959

9. 9. – 11. 9.
12. 9. – 18. 9.
19. 9. – 25. 9.
26. 9. – 30. 9.

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

KALENDÁR PODUJATÍ
Kultúra

Dni mesta a 35. Kubínsky jarmok
Gäceľské vinobranie
26. Kubínske akordy
Burza zberateľov
Stand up comedy

Šport

MSR v ťažkom päťboji veteránov

16. – 17. 9.
17. 9.
15.00 h
18. 9.
17.00 h
25. 9.
7.00 h
25. 9.
19.00 h

10. 9.

Tília kemp Gäceľ
MsKS
MsKS
MsKS

Spojená cirkevná škola

DOLNÝ KUBÍN
NÁMESTOVO - HRUŠTÍN

ZÁPIS DETÍ od 4 mesiacov
0908853901, info@hudobnaorava.sk
www.HudobnaOrava.sk
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Horská časovka na Kubínsku
Zdolať Kubínsku hoľu na bicykli nie
je pre každého jednoduché. Zmerať si sily s ostatnými pretekármi,
či prekonať samých seba tu prišlo v sobotu 6. augusta celkovo
108 športovcov. Horská časovka
na Kubínsku sa radí medzi najdlhšie a najnáročnejšie časovky
na Slovensku. Po minuloročnom
úspešnom prvom ročníku pripravili organizátori pre športovcov novinku, ktorou bolo predĺženie trate na 11 km. Vytúžený cieľ
čakal na športovcov až na Chate
na Kubínskej holi vo výške 1100 m.

n. m. Druhému ročníku Horskej
časovky však neprialo počasie, a tak
sa pretekári počas jazdy nemohli
kochať tradičným nádherným
výhľadom. Organizátori si pre športovcov v tomto ročníku pripravili aj
malé prekvapenie. Súťažiaci mohli
v tombole vyhrať dres Petra Sagana.
V druhom ročníku Horskej časovky
na Kubínsku súťažili pretekári
v 7 kategóriách. Na stupňoch
víťazov stáli aj Dolnokubínčania,
a to Ľubica Ďaďová, Igor Otepka
i Ján Lovás.
TV DK

Obnovená atletická dráha na Brezovci
Atletická dráha v športovom
areáli bývalej ZŠ Nemocničná
na Brezovci bola dlhodobo
v dezolátnom stave. Napraviť
sa to rozhodli dobrovoľníci
a členovia občianskeho združenia Aktiv Relax. Pustili sa do
opravy 275 metrov dlhej trate
a počas niekoľkých júnových
a júlových dní ju za pomoci mesta i poslancov opravili. Nový an-

tukový ovál bude odteraz slúžiť
obyvateľom Brezovca i všetkým
Dolnokubínčanom. Občianske
združenie Aktiv Relax má s atletickou dráhou a celým športovým areálom ďalšie plány.
Chce z neho vytvoriť komplexnú športovo-oddychovú zónu
a organizovať tu rôzne športové
podujatia.
TV DK

Rulers open
Už štvrtý rok je súčasťou leta v Dolnom Kubíne Medzinárodný florbalový turnaj Rulers open. Dejiskom športového podujatia, o ktoré je rok čo rok väčší záujem, bol zimný štadión.
V dňoch 12. až 14. augusta sa na hracej ploche predviedlo
22 tímov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a z Maďarska.
Prvenstvo v 4. ročníku florbalového turnaja Rulers open
patrí domácemu tímu Om Drakar, ktorý si obhájil prvenstvo
z minulého roka. Druhú priečku si vybojovalo mužstvo Black
Shadows z Poľska a na spoločnom treťom mieste sa umiestnil tím z Maďarska a Českej republiky. V nájazdoch zvíťazila
dvojica z domáceho tímu Om Drakar v zložení Milan Jonák
a Tomáš Velčovský.
TV DK
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Zber nebezpečného odpadu
Mesto Dolný Kubín oznamuje občanom organizovanie zberu
NEBEZPEČNÉHO ODPADU V MESTE.
Mesto Dolný Kubín a Technické služby s.r.o. Dolný Kubín
organizujú pre občanov mesta pravidelný polročný zber nebezpečného odpadu, ktorý sa uskutoční
dňa 7. októbra 2016.
V uvedenom termíne bude podľa časového harmonogramu na
určených miestach pristavené vozidlo technických služieb, ktorého
pracovníci budú odpad preberať od občanov (fyzické osoby) - nepodnikatelia do max. hmotnosti 5 kg na domácnosť.
Odpad musí byť presne identifikovateľný s presne označeným obsahom! Nezbierajú sa cytotoxické, cytostatické a iné liečivá (potrebné odovzdať v lekárni) a elektroodpad !!!
ZOZNAM
zbieraného nebezpečného odpadu:
– obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok z domácností /napr.
z farieb/
– všetky druhy batérií a monočlánkov
– rozpúšťadlá (identifikovateľný a presne označený obsah)
– pesticídy
– žiarivky
– oleje a tuky (identifikovateľný a presne označený obsah)
– farby, lepidlá, tmely a živice z domácností
Miesta určené na preberanie odpadu:
Prvý zberový okruh:
BANISKO:
• ul. Chočská 1539 pri MŠ
• ul. Chočská – križovatka ku garážam
• ul. Chočská 1525 pri obchode

07.00 – 07.15 hod.
07.20 – 07.30 hod.
07.35 – 07.55 hod.

MEDZIHRADNÉ:
• ul. M. Hamuljaka – na križovatke ulíc Šmidkeho a E. Hroboňovej
08.00 – 08.20 hod.
• ul. Medzihradská – pri obchode SOU
08.25 – 08.45 hod.
• ul. Medzihradská – konečná MAD pod cintorínom
08.50 – 09.05 hod.

STARÉ MESTO:
• ul. Jánoškova, zastávka MHD
09.15 – 09.35 hod.
• ul. Matúškova – parkovisko za obchod. Centrom NIKA nábytok
09.40 – 10.00 hod.
• ul. Aleja Slobody – pri bl. 1893 od detského ihriska oproti gymnáziu
10.05 – 10.20 hod.
• ul. Aleja Slobody – pri bl. 1889 (SZ)
10.25 – 10.40 hod.
• ul. Aleja Slobody – pri bl. 1887 (trafostanica)
10.45 – 11.00 hod.
• ul. Železničiarov a Bernolákova pod viaduktom 11.10 – 11.25 hod.
• ul. ČSA, Staničná – pri železničnom priecestí
11.30 – 11.45 hod.
• ul. M. R. Štefánika – bytovka 1834 – plechové garáže
11.50 – 12.05 hod.
BREZOVEC:
• ul. Nemocničná – pri potravinách AXA – separovaný zber
12.15 – 12.30 hod.
• ul. Nemocničná – pri sep. zbere (vchod do bývalej ZŠ)
12.35 – 12.50 hod.
• ul. Odbojárov – pri drevenom obchode
12.55 – 13.10 hod.
• ul. Odbojárov – pri byt. 1958 (vchod do MŠ)
13.15 – 13.25 hod.
• ul. Mierová – novinový stánok pri nádobách na sep. zber
13.30 – 13.50 hod.
• ul. Dukel. hrdinov – pri nádobách na separovaný zber byt. 2041
13.55 – 14.15 hod.
• ul. Ľ. Štúra – pri byt. 2044
14.20 – 14.35 hod.
• ul. Ľ. Štúra – pri byt. 2047
14.40 – 14.55 hod.
• ul. M. Hattalu – pri byt. 2160 (pri DD)
15.00 – 15.15 hod.
• ul. M. Hattalu – na parkovisku pri COOP Jednota
15.20 – 15.35 hod.
• ul. Nemocničná – pod viaduktom
15.40 – 15.55 hod.
• ul. J. Hollého a átriá – vedľa radu garáží
16.00 – 16.25 hod.
Druhý zberový okruh:
KŇAŽIA:
• ul. J. A. Komenského, autobusová zastávka
07.00 – 07.10 hod.
• ul. Mládežnícka, pri stanovisku separovaného odpadu
07.15 – 07.30 hod.
• ul. Kpt. Jaroša - pri pohostinstve Pokušiteľ
07.35 – 07.50 hod.

HARMONOGRAM
vývozu komunálneho odpadu a triedeného
zberu na

2. polrok 2016

ZMENY na základe nového zákona
o odpadoch
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MOKRAĎ:
• ul. Mokraďská – bytovky kolónia
08.00 – 08.10 hod.
• ul. Mokraďská – autobusová zastávka MHD na Ráztoke
08.15 – 08.25 hod.
ZÁSKALIE:
• ul. Timravina – pri obchode
09.00 – 09.15 hod.
• ul. Záskalická – pri požiarnej zbrojnici
09.20 – 09.30 hod.
• ul. P. Jilemnického – na križovatke s ul. A. Halašu 09.35 – 09.45 hod.
MALÝ BYSTEREC:
• ul. Fučíkova – križovatka s ul. Gen. Svobodu
• ul. Zochova – zastávka MAD pri Elkope
• ul. Zochova – horná zastávka MAD
• ul. Lopušná – na začiatku ulice

09.55 – 10.15 hod.
10.20 – 10.40 hod.
10.45 – 10.55 hod.
11.00 – 11.10 hod.

BEŇOVA LEHOTA:
• Autobusová zastávka v centre

11.15 – 11.35 hod.

BYSTEREC:
• ul. Okružná – pri byt. 2057 – garáže
11.50 – 12.05 hod.
• ul. Okružná – vedľa objektu COOP pri separovanom zbere
12.10 – 12.25 hod.
• ul. Bysterecká, blok 2066 pri separovanom zbere 12.30 – 12.55 hod.
• ul. SNP – pri nádobách na separovaný zber (oproti ObÚ)
13.00 – 13.20 hod.
• ul. Pelhřimovská – pri byt. 1193 (sep. zber)
13.25 – 13.40 hod.
• ul. Pelhřimovská – pri byt. 1191 (SZ)
13.45 – 14.00 hod.
• ul. Športovcov – pri nádobách na SZ, byt. 1180 14.05 – 14.20 hod.
• ul. Športovcov – pri nádobách na SZ, byt. 1176 14.25 – 14.45 hod.
• ul. Na Sihoti – pri byt. dome č. 1162 (SZ)
14.50 – 15.10 hod.
• ul. Na Sihoti – pri byt. dome č. 1159 (SZ)
15.15 – 15.30 hod.
• ul. Na Sihoti – pri byt. dome č. 1154 (SZ)
15.40 – 16.00 hod.
************************************
Nezbierajú sa cytotoxické, cytostatické a iné liečivá (potrebné
odovzdať v lekárni) a elektroodpad !!!
Bližšie informácie týkajúce sa zberu nebezpečného odpadu Vám
poskytneme na Technických službách s.r.o., Nábrežie Oravy 627/1,
Dolný Kubín, tel. 043/586 4905.
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 Zmesový komunálny odpad (ďalej len „KO“) je odpad z domácností vznika
júci 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.

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

Termín vývozu zmesového komunálneho odpadu v meste je realizovaný podľa označe
ných zberných nádob farebnými nálepkami:
– zelená – vývoz odpadu každý kalendárny týždeň
– červená – vývoz odpadu každý nepárny kalendárny týždeň
– žltá – vývoz odpadu 1 x za každý kalendárny mesiac, 1. týždeň v mesiaci

Dni vývozu podľa lokalít sú určené nasledovne:

Utorok: ul. Fučíkova, M. Uhra, Bohúňova, MDD, MDŽ, Gen. Svobodu, Zochova, Lopušná,
Beňovolehotská, Železničiarov, Bernolákova, Nemocničná, Staničná, Kocmáľ, Mokraď
ská, 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. augus
ta, 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.

Vývoz 1 100 l zberných nádob od bytových domov

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.

www.tsdk.sk

mesto Dolný Kubín

 Objemný odpad
Objemným odpadom sa rozumie odpad, ktorý sa pre svoje rozmery nevojde do bežných
zberných nádob.
Starý rozobraný nábytok bez kovových a plastových súčastí, okná v rozobratom
stave bez skla a kovových, resp. plastových súčastí, dvere bez kovania, bytové jadrá,
koberce...
V prípade ak občan mesta DK, držiteľ odpadu, dovezie do Zberného dvora objemný od
pad nezodpovedajúci stanoveným podmienkam, zodpovedný pracovník má právo ne
zobrať tento do Zberného dvora, alebo ho pôvodca, držiteľ odpadu dodatočne vytriedi.
Elektro odpad, tráva, konáre, lístie, farby, oleje, chemikálie...
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Zber objemného odpadu od rodinných a bytových domov v meste a mestských častiach
bude realizovaný v 2. polroku 2016 v mesiaci september. Zber v celom meste sa bude
realizovať prostredníctvom veľkoobjemných kontajnerov.
O termínoch zberu a miest pristavenia kontajnerov bude mesto informovať prostredníc
tvom dostupných informačných systémov (internetová stránka mesta, Technických slu
žieb, s. r. o., letákov atď.)

 Šatstvo a textílie
Zber šatstva, rôznych textílií, obuvi je realizovaný v meste Dolný Kubín zbernými nádo
bami okrovej farby, rozmiestnenými po jednotlivých sídliskách, mestských častiach alebo
má občan možnosť doviezť použité šatstvo, textílie a obuv v čistom stave a zabalené
do Zberného dvora v areáli Technických služieb na Nábreží Oravy len v pracovnom čase
(pondelok – piatok, od 6:00 – 14:00 hodiny)! SOBOTA – NEDEĽA zatvorené!

Je zakázané ukladať objemný odpad k nádobám na komunálny odpad a separovaný
odpad pri bytových domoch a na verejné priestory!

 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. Nepatrí sem: lieky a rôzne liečivá – tieto sú zbierané v každej lekárni.
Zber nebezpečných odpadov v maximálnom množstve 5 kg na osobu, bude realizovaný
1x v 2. polroku 2016. Všetky nebezpečné odpady sa musia nachádzať v obaloch so zre
teľným 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 na
Nábreží Oravy len v pracovnom čase (pondelok – piatok, od 6:00 – 14:00 hodiny)! SOBOTA – NEDEĽA zatvorené!
Termín zberu nebezpečného odpadu bude včas oznámený prostredníctvom letákov,
médií a tlače.

(porušenie VZN č. 1/2016 mesta Dolný Kubín o nakladaní s komunálnymi odpadmi).

Okrem vyhradeného polročného zberu objemného odpadu, môže občan objemný od
pad priviesť do zberného dvora Technických služieb, s. r. o. bezplatne! Len v pracovnom
čase (pondelok – piatok, od 6:00 – 14:00 hodiny)! SOBOTA – NEDEĽA zatvorené!

POZOR ZMENA! Podľa nového zákona o odpadoch.
 Drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO“) je odpad z bežných udržiavajúcich prác
vykonávaných fyzickou osobou s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta
Dolný Kubín. DSO odpad musí byť zbavený iných odpadov, ako je uvedené nižšie.
Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu v Zbernom dvore Technických služieb, s. r. o. na Nábreží Oravy len v pracovnom čase (pondelok – piatok, od 6:00 – 14:00
hodiny)! SOBOTA – NEDEĽA zatvorené!

Pôvodca odpadu je povinný uhradiť v hotovosti
za dovezený DSO poplatok vo výške 15 EUR za tonu!
Omietky, tehly, betón, keramika, dlaždice, obkladačky, WC misy, umývadlá.
Staré okná, bytové jadrá, polystyrén, sadrokartón, zmiešaný odpad s iným druhom
odpadu...

 Elektroodpad
Televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory,
ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia atď.
Rozobrané, nekompletné elektrospotrebiče.
ELEKTROODPAD môže občan mesta odovzdať na ZBERNOM DVORE Technických slu
žieb mesta a to BEZODPLATNE len v pracovnom čase (pondelok – piatok, od 6:00 –
14:00 hodiny)! SOBOTA – NEDEĽA zatvorené!
 Triedený odpad
Zbierané – triedené zložky odpadu v meste:


DSO je zakázané ukladať na verejné priestranstvá,

bežných

ku kontajnerom a nádobám na triedený zber!

bratom
é jadrá,

Sklo

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

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

mný od
ávo ne
ytriedi.
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Noviny, časopisy, knihy,
kancelársky papier, kartón,
tetrapakové obaly, letáky,
katalógy, papierový obal

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

OBALY z papiera (kartónové obaly, rôzne krabice), lepenku je potrebné uk
ladať do nádob na SZ v rozobratom stave. NETRHAŤ!

zloženia
i.
lizovaný
h so zre



letákov,



obily, vimotory,

Lokalita

1. UTOROK
v mesiaci

Záskalie, Mokraď, Kňažia, Jelšava, Medzihradné, ČSA,
M. R. Štefánika, Sládkovičova, S. Nováka, Radlinského,
Staničná, Alej Slobody, Hviezdoslavovo nám., Gäcelská
cesta, Beňovolehotská, Malý Bysterec, Matúškova,
Jánoškova, Slnečná, Železničiarov, Bernolákova,
Nemocničná, Hollého, Družby, Tulská, Gagarinova

Dni
vývozu

Molitan, linoleum, plastové obaly
znečistené motorovými olejmi

Šatstvo a textílie
Textil, šatstvo, obuv

12.

eplôt

A,
,
ká

ember

A,
o,
ká

ember

. 12.

Júl

7

Od bytových domov sa triedený odpad zbiera zo zberných nádob umiestnených
na verejných priestranstvách týždenne v dňoch:
Pondelok
– vývoz plastov KNT
Štvrtok
– vývoz plastov KNT od 1. 7. do 30. 9. 2016
Streda
– vývoz papiera KNT
Posledný týždeň v mesiaci
– vývoz skla
 Biologický odpad
Pôvodcovia biologického odpadu zo záhrad, parkov, sadov majú možnosť odpad zneškodňo
vať prednostne vo vlastných kompostovacích zariadeniach, cudzích kompostovacích zariade
niach po dohode s jej vlastníkom, alebo odovzdaním na zberný dvor zriadený na Technických
službách s.r.o. na Nábreží Oravy, a to v mesiacoch marec až november, maximálne 1x za 14
dní o objeme 240 litrov.
PODMIENKY odovzdania BIO odpadu do Zberného dvora:
Občan mesta Dolný Kubín má možnosť doviezť BIO odpad do Zberného dvora v areáli
Technických služieb na Nábreží Oravy len v pracovnom čase (pondelok – piatok, od 6:00 –
14:00 hodiny)! SOBOTA – NEDEĽA zatvorené!
1.) Samostatne – tráva, lístie zo stromov.
2.) Samostatne konáre zo stromov, v prípade likvidácie ovocných a okrasných stromov je
potrebné tieto rozpíliť na menšie časti, nie v celku.

Pneumatiky – POZOR ZMENA!
S účinnosťou od 1. 7. 2016 v súlade s novým Zákonom o odpadoch (79/2015 z. z.) nie je
možné odovzdať opotrebované pneumatiky v Zbernom dvore, tak ako doteraz. Každý
držiteľ opotrebovaných pneumatík má možnosť odovzdať tieto u každého predajcu,
distribútora alebo v pneuservise, kde sú povinní tieto od občana odobrať!
 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 zme
sového komunálneho odpadu prevádzkuje spoločnosť Technické služby ZBERNÝ DVOR.
 Zoznam druhov zbieraných odpadov (BEZPLATNE):
– objemný odpad – bezodplatne, preukázaním sa pôvodcu odpadu vlastným Občian
skym preukazom s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Dolný Kubín;
– všetky druhy triedeného odpadu – papier, plasty, kov, sklo, obaly z kovov, viacvrstvo
vé materiály (tetrapaky);
– bioodpad – tráva, konáre max. do 1 m a hrúbky 5 cm;
– nebezpečný odpad – občania – nepodnikatelia – v originálnych obaloch so zreteľným
označením ich názvu;
– elektroodpad – všetky druhy elektrospotrebičov v nerozobratom stave;
– jedlé oleje a tuky;

6. 12.

olejov (stlačené), plechovice,
konzervy, alobal, kovové
a hliníkové obaly z nápojov,
tégliky od jogurtov, plastové
nádoby a hračky

Júl

August September Október November December

19. 7.

16. 8.

20. 9.

bez vývozu

 SKLO, PAPIER – vrecový zber

KŇAŽIA
TERMÍN
Komenského
autobusová
zastávka
5.9.
POZOR ZMENA!
Mládežnícka
bývalá slobodáreň
5.9.
 Termín a spôsob zberu vytriedeného odpadu – vrecový zber
Nábrežie
Oravy
pod mostom
5.9.
v mestských
častiach
Od rodinných domov sa triedený odpad zbiera odvozom zberným vozidlom. Vrecia plné
Kpt.
Jaroša
Pohostinstvo
Pokušiteľ
a zaviazané sa vyložia na priestranstvo pred rodinný dom, tak aby bolo zrejmé ku ktoré5.9.
mu RD patria.

JELŠAVA
TERMÍN
UPOZORŇUJEME obyvateľov mestských častí na výraznú zmenu vývozu triedeného
odpadu (vrecový zber) od rodinných domov!
Jelšavská
začiatok
mestskej
časti
6.9.
Vrecový zber bude realizovaný v čase od 6:00 do 18:00 hodiny!

Lokalita

2. UTOROK
v mesiaci

Záskalie, Mokraď, Kňažia, Jelšava, Medzihradné, ČSA,
M. R. Štefánika, Sládkovičova, S. Nováka, Radlinského,
Staničná, Alej Slobody, Hviezdoslavovo nám., Gäcelská
cesta, Beňovolehotská, Malý Bysterec, Matúškova,
Jánoškova, Slnečná, Železničiarov, Bernolákova,
Nemocničná, Hollého, Družby, Tulská, Gagarinova



Júl

August September
9. 8.

www.tsdk.sk

13. 9.

Október November December
11. 10.

8. 11.

13. 12.

8

 Prevádzková doba zberného dvora
Pondelok – Piatok:
od 6.00 – 14.00 hod.
Sobota, Nedeľa:
zatvorené
Prosíme obyvateľov mesta Dolný Kubín, aby rešpektovali otváracie hodiny Zberného
dvora a riadili sa pokynmi zodpovedných pracovníkov. Mimo vyznačených termínov
nebude možné odovzdať/prijať odpad v Zbernom dvore!
Na Vaše prípadné otázky Vám radi odpovieme na klientskom centre strediska odpadové
ho hospodárstva Technických služieb, s.r.o., Nábrežie Oravy 627/1, Dolný Kubín.
 Telefonické kontakty
Poruchy verejného
osvetlenia:
043 / 58 64 905 (nepretržite), 0918 500 092;
Správa cintorínov:
043 / 58 63 811 (pracovné dni od 6. – 14. hod.), 0918 500 094;
Stredisko verejnej zelene: 043 / 58 63 867 (pracovné dni od 6. – 14. hod.), 0905 593 871;
Zimná údržba:
043 / 58 64 905 (nepretržite);
Stredisko odpadového hospodárstva a Predkládková
stanica v Širokej:
043 / 58 64 905 (nepretržite), 0905 641 008;
Tento informačný leták je možné nájsť na internetových stránkach www.tsdk.sk a www.
dolnykubin.sk.
 Zber papiera za protihodnotu
Realizácia zberu bude prebiehať formou odovzdania papiera priamo obsluhe zberového
vozidla.
Lokalita

3. štvrťrok

M. Bysterec, B. Lehota

2. 8.

2. 11.

Medzihradné, Banisko

9. 8.

8. 11.

4. štvrťrok

Kňažia, Mokraď, Záskalie

16. 8.

15. 11.

Bysterec

23. 8.

22. 11.

Brezovec

25. 8.

24. 11.

Staré mesto

30. 8.

29. 11.

Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy, kartón, lepenka. Papier musí byť zviazaný špagátom,
nie v krabiciach. OSOBITNE ULOŽENÝ PAPIER, OSOBITNE KARTÓN.
 Pomer výmeny
5 kg papiera – 1 ks toaletného papiera

pri zastávke MHD
pri ceste k cintorínu
kolónia

TERMÍN
7.9.
7.9.
7.9.

www.tsdk.sk

CENTRUM
TERMÍN
ČSA
pri železničnom priecestí
8.9.
Od bytových domov sa triedený odpad zbiera zo zberných nádob umiestnených
M.
R. Štefánika
zatýždenne
bytovkou
8.9.
na verejných
priestranstvách
v dňoch:
Pondelok
– vývoz plastov KNT
Železničiarov
pri
nadjazde
8.9.
Štvrtok
– vývoz plastov KNT od 1. 7. do 30. 9. 2016
Streda
– vývoz papiera
KNT
Matúškova
parkovisko
za domom
nábytku
9.9.
Posledný týždeň v mesiaci
– vývoz skla
Obrancov mieru zariadenie Kotva
9.9.
Biologický odpad pri bývalej kotolni
J.
Hollého
12.9.
Pôvodcovia biologického odpadu zo záhrad, parkov, sadov majú možnosť odpad zneškodňo
J.vaťHollého
Dolné garáže
prednostne vo vlastných kompostovacích
zariadeniach, cudzích kompostovacích zariade12.9.
niach po dohode s jej vlastníkom, alebo odovzdaním na zberný dvor zriadený na Technických
Aleja
pria „zelenom
službáchSlobody
s.r.o. na Nábreží Oravy,
to v mesiacochnámestí“
marec až november, maximálne 1x za 1412.9.
dní o objeme
240 litrov.
Aleja
Slobody
medzi bytovkami 1885-1887
12.9.
Občan mesta Dolný Kubín má možnosť doviezť BIO odpad do Zberného dvora v areáli
MEDZIHRADNÉ
TERMÍN
Technických služieb na Nábreží Oravy len v pracovnom čase (pondelok – piatok, od 6:00 –
14:00 hodiny)! SOBOTA – NEDEĽA
zatvorené!
Medzihradská
pri budove
mestského výboru
13.9.
1.) Samostatne – tráva, lístie zo stromov.
Na
Kopanicikonáre zo stromov,
zastávka
MHD
pri ovocných
cintoríne
2.) Samostatne
v prípade
likvidácie
a okrasných stromov je13.9.
potrebné tieto rozpíliť na menšie časti, nie v celku.
M.
Hamuljaka
stred ulice „tzv. rozvodňa“
13.9.
– POZOR
M. Hamuljaka Pneumatiky
Horný koniec
„tzv.ZMENA!
otočka“
13.9.
S účinnosťou od 1. 7. 2016 v súlade s novým Zákonom o odpadoch (79/2015 z. z.) nie je

možné odovzdať opotrebované pneumatiky v Zbernom dvore, tak ako doteraz. Každý
ZÁSKALIE
TERMÍN
držiteľ opotrebovaných pneumatík má možnosť odovzdať tieto u každého predajcu,
distribútora
kde súMHD
povinní tieto
občana odobrať!
A.
Halašualebo v pneuservise,
zastávka
pri od
obchode
14.9.
P. Jilemnického
križovatka s ul. A. Halašu
14.9.
Zberný dvor
Sídlo zberného dvora sa nachádza
v areáli spoločnosti
Technické služby, Nábrežie Oravy14.9.
Záskalická
pri požiarnej
zbrojnici
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 zme

Dni vývozu

12. 7.

znečistené motorovými olejmi

–––––––––––––– MIESTA A TERMÍN ZBERU ––––––-––––––
BANISKO
TERMÍN
Jánoškova
pri
MHD
2.9.
 zastávke
Šatstvo a textílie
Chočská
garáže
2.9.
šatstvo, obuv 1526-1527
Odevy, obuv znečistené
Chočská
medziTextil,
bytovkami
2.9.
Chočská
medzi bytovkami 1533-1534
2.9.

PODMIENKY odovzdania BIO odpadu do Zberného dvora:

3. UTOROK
v mesiaci

Dni
vývozu

www.tsdk.sk

1. 11.*

Lokalita

UPOZORŇUJEME obyvateľov mestských častí na výraznú zmenu vývozu triedeného
odpadu (vrecový zber) od rodinných domov!
Vrecový zber bude realizovaný v čase od 6:00 do 18:00 hodiny!



4. 10.

Záskalie, Mokraď, Kňažia, Jelšava, Medzihradné, ČSA,
M. R. Štefánika, Sládkovičova, S. Nováka, Radlinského,
Staničná, Alej Slobody, Hviezdoslavovo nám., Gäcelská
cesta, Beňovolehotská, Malý Bysterec, Matúškova,
Jánoškova, Slnečná, Železničiarov, Bernolákova,
Nemocničná, Hollého, Družby, Tulská, Gagarinova

v mestských častiach

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 ktoré
mu RD patria.

Október November December

6. 9.

Dni vývozu

Dni
vývozu

POZOR ZMENA!

2. 8.

POSILNENÝ VÝVOZ PLASTY vrecový zber z hygienických dôvodov a vyšších teplôt

Odevy, obuv znečistené

 Termín a spôsob zberu vytriedeného odpadu – vrecový zber

August September

5. 7.*

* na tieto dni pripadá sviatok, prípadná zmena vývozu bude včas oznámená.

ých slu
d 6:00 –

ember

PET fľaše (stlačené), fólie, tašky,
Zberná nádoba - Objemný
odpad
(nábytok, okná, dvere, nádoby,
vrecká, fľaše
od kozmetických
a čistiacich prostriedkov, flaše
rúry, bytové jadrá, koberce,
...)
od sirupov, nápojov a jedlých
Molitan, linoleum, plastové obaly



Dni vývozu

Plasty a kovové obaly

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

miestach
užieb na
SOBO-
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 Vývoz plasty – vrecový zber

Papier

e a tuky,

A,
,
ká

 Papier
Mesto Dolný Kubín oznamuje
občanom organizovanie zberu
Objemného odpadu v meste.
Zber knihy,
bude prebiehať v termíne od
Noviny, časopisy,
Hygienicky závadný papier,
papier, kartón,
(plienky),
2. – 29. septembra 2016kancelársky
formou
uloženia
odpadu
docelofán,
označených
tetrapakové obaly, letáky,
uhlový papier a pod.
katalógy, papierový obal
veľkoobjemových kontajnerov
umiestnených na verejných
OBALY
z papiera (kartónové
obaly, rôzne krabice),
je potrebné
uk
priestranstvách. Zberné
nádoby
budú pristavené
nalepenku
miesta
od 11.00
ladať do nádob na SZ v rozobratom stave. NETRHAŤ!
hod. a ich odvoz bude realizovaný po 17.00 hod. v deň pristavenia.
 Plasty a kovové obaly
––––––––––––––––––––ZBIERA
SA –––––––––––––––––––––

MOKRAĎ
Ráztoka
Kocmáľ
Mokraď

mi nádo
ch alebo
abalené
om čase

autosklo,
ry z fliaš,
né sklo

Zber objemného odpadu

www.tsdk.sk

2 kg papiera – 1 bal. hygienické vreckovky

BREZOVEC
sového komunálneho odpadu prevádzkuje spoločnosť Technické služby ZBERNÝ TERMÍN
DVOR.
Dukelských
hrdinov
pri
bytovom
dome
2041
16.9.
 Zoznam druhov zbieraných odpadov (BEZPLATNE):
Dukelských
pri sa
bytovom
domevlastným
2038 Občian 16.9.
– objemný odpadhrdinov
– bezodplatne, preukázaním
pôvodcu odpadu
skym preukazom s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Dolný Kubín;
Nemocničná
Ku bytovke
„TERASY“
– všetky druhy triedeného odpadu
– papier, plasty,
kov, sklo, obaly z kovov, viacvrstvo 16.9.
vé materiály (tetrapaky);
Odbojárov
pri obchode
19.9.
– bioodpad – tráva, konáre max. do 1 m a hrúbky 5 cm;
Mierová
pri –obchode
– nebezpečný odpad – občania
nepodnikatelia – v originálnych obaloch so zreteľným19.9.
označením ich názvu;
Nemocničná
pri obchode AXA
19.9.
– elektroodpad – všetky druhy elektrospotrebičov v nerozobratom stave;
– jedlé olejeHattalu
a tuky;
Martina
pri domove dôchodcov
20.9.
Martina Hattalu
Garáže
20.9.
Ľ. Štúra
pri kotolni
20.9.
Ľ. Štúra
Pod RD bytovka č. 2297
20.9.
BYSTEREC
Na Sihoti
Lucenkova
SNP
Bysterecká
Pelhřimovská
Športovcov

medzi bytovkami 1156 a 1157
pri bytovke 1161
pri bytovke 1205
pri bytovke 1166
pri bytovke 1197
medzi bytovkami 2065-2066
bytovka 2061 pri PNS
medzi bytovkami 1192-1193
pri bytovke 1174 - parkovisko
medzi bytovkami 1180-1183

MALÝ BYSTEREC
Fučíkova
horná časť - cesta k záhradkám
dolná časť pri križovatke
Zochova
zastávka MHD pri Elkope
horná zastávka MHD
MDD
zákruta
Lopušná
začiatok ulice
Beňová Lehota
zastávka MHD pri moste

TERMÍN
21.9.
21.9.
22.9.
22.9.
22.9.
23.9.
23.9.
26.9.
26.9.
26.9.
TERMÍN
27.9.
27.9.
28.9.
28.9.
28.9.
29.9.
29.9.

–––––––––––––––––––– NEZBIERA SA ––––––––––––––––––
Elektroodpad (chladničky, práčky, televízory, batérie, ...)
Nebezpečný odpad (farby, laky, riedidlá, lieky, liečivá pesticídy, ...)
Stavebný odpad (zmesi betónu, omietok, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky,...) zber týchto druhov odpadov bude realizovaný osobitným zberom.
občan môže tieto druhy odpadov odovzdať na zbernom dvore v areáli technických služieb v mestskej časti mokraď v pracovné dni od 06.00 – 14.00 hod.

