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Mesto Dolný Kubín počas uplynulých dní predávalo formou
dražby 16 stavebných pozemkov s inžinierskymi sieťami pre plánovanú výstavbu rodinných domov na sídlisku Brezovec s celkovou
výmerou 12 193 metrov štvorcových.

číslo 9

mesačník
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Dolným Kubínom sa niesla jarmočná nálada. Kubínsky jarmok so
sebou opäť priniesol dva dni plné hudby či tradičných remesiel. Dni mesta začali návštevou
hostí z partnerských miest, ktorá je už neodmysliteľnou tradíciou.

ročník XXXIV
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Špičkový motocyklový pretekár a rodák zo Žaškova Štefan Svitko zaokrúhlil svoju zbierku slovenských majstrovských titulov. V nedeľu 2. septembra si
z Gelnice odniesol cennú 20. trofej, hoci posledných sedem dní jazdil rallye v Grécku.

O POST PRIMÁTORA MESTA DOLNÝ KUBÍN SA UCHÁDZA 7 KANDIDÁTOV

—

Foto: redakcia

O post primátora mesta Dolný Kubín sa
v nastávajúcich komunálnych voľbách,
ktoré sa budú konať 10. novembra 2018,
bude uchádzať sedem kandidátov, medzi
ktorými sú piati nezávislí kandidáti a po
jednom nominantovi majú strany SNS
a SMER – SD. O devätnásť miest v mestskom zastupiteľstve zabojuje 55 uchádzačov v piatich volebných obvodoch, z čoho je

19 nezávislých kandidátov a 36 je nominovaných politickými stranami. Predbežne by
k 21. septembru mohlo voliť viac ako 15-tisíc
Dolnokubínčanov.
„Všetci kandidáti na post primátora mesta Dolný Kubín alebo na post poslancov
mestského zastupiteľstva, ktorí odovzdali
najneskôr 11. septembra 2018 kandidátwww.dolnykubin.sk

ne listiny zapisovateľke mestskej volebnej
komisie v Dolnom Kubíne, splnili všetky
podmienky na zaregistrovanie ich kandidátnych listín do volieb do orgánov samosprávy obcí,“ povedala Jaroslava Krivdová,
zapisovateľka mestskej volebnej komisie
v Dolnom Kubíne.
pokračovanie na 2. strane »
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O kreslo dolnokubínskeho primátora zabojujú tento rok nezávislí kandidáti Ján Beňuš, Milan Ďaďo, Pavol Heško,
Vladimír Kuteš, či Ján Prílepok. Za Slovenskú národnú stranu bude kandidovať
Michal Lavrík a za SMER – SD zas Miroslav Málik. Oproti minulým voľbám, ktoré
sa konali pred štyrmi rokmi je o jedného
kandidáta viac.
Pred štyrmi rokmi sa zas o miesto poslanca v dolnokubínskom mestskom
zastupiteľstve uchádzalo 78 kandidá-

samospráva
tov, čo bolo oproti tohtoročným voľbám
o 23 kandidátov viac. Preto v novembrových komunálnych voľbách zabojuje
o 19 miest len 36 nominantov politických
strán a 19-ti nezávislí kandidáti. Sú medzi
nimi napríklad živnostníci, štátni zamestnanci, učitelia, právnici, konatelia, riaditelia, či dôchodcovia.
V prvom volebnom obvode sa
o priazeň voličov budú uchádzať štyria kandidáti, z ktorých si vyberú dvoch
poslancov. Z jedenástich kandidátov si

zas budú vyberať v 2. volebnom obvode
taktiež dvoch poslancov. Dolnokubínčania si aj v 3. volebnom obvode vyberú
2 poslancov z piatich kandidátov. O hlas
voliča sa bude uchádzať aj 15 kandidátov
na poslanca vo volebnom obvode číslo
4. Najviac uchádzačov o post poslanca
mestského zastupiteľstva je v 5. volebnom obvode, kde bude kandidovať až
20 ľudí.
redakcia

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY PRIMÁTORA MESTA

05. M
 ichal Lavrík, PhDr., 44 r., prednosta okr. úradu, SNS
06. M
 iroslav Málik, Ing., 51 r., riaditeľ úradu, Smer - SD
07. Ján Prílepok, Ing., 39 r., ekonóm, NEKA

01. Ján Beňuš, PhDr., 48 r., menežér spoločnosti, NEKA
02. Milan Ďaďo, Ing., 57 r., ekonóm, NEKA
03. Pavol Heško, Ing., 47 r., konateľ, NEKA
04. Vladimír Kuteš, 44 r., podnikateľ, NEKA

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Volebný obvod č. 1
01. Ján Beňuš, PhDr., 48 r., menežér spoločnosti, NEKA
02. Ján Briestenský, 46 r., živnostník, NEKA
03. Pavol Heško, Ing., 47 r., konateľ, NEKA

04. P
 eter Strežo, RNDr., 40 r., riaditeľ gymnázia, KDH
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.

Volebný obvod č. 2
01. A
 driana Bellová, Ing., 49 r., riaditeľka SOŠP, SNS
02. B
 enjamín Brodňanský, 53 r., konateľ, KDH
03. T
 omáš David, 37 r., projektant technológií, KDH
04. M
 artin Ľudevít Fafaľák, JUDr., 35 r., právnik, NEKA
05. Maroš Gašpar, Mgr., 41 r., konateľ spoločnosti, Most - Híd
06. Ján Havko, 46 r., SZČO, SNS
07. Ivan Hubinák, 41 r., živnostník, NEKA

Volebný obvod č. 3
01. Vladimír Kubišta, Mgr., 40 r., učiteľ, NEKA
02. M
 iroslav Málik, Ing., 51 r., riaditeľ úradu, Smer - SD
03. Ľuboš Podolák, 51 r., SZČO, SNS
04. R
 adoslav Sedliak, Ing., 46 r., IT analytik a konzultant,

08. Juraj Jonák, Mgr., 45 r., školský inšpektor, NEKA
09. Daniel Sališ, PhDr., 36 r., sociálny kurátor, NEKA
10. Jozef Šimek, PhDr., 44 r., zástupca primátora, NEKA
11. Pavol Škulec, 71 r., dôchodca, Smer - SD
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.

Spolu - OD
05. K
 atarína Tomáňová, Ing., 46 r., SZČO, Oľano
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.

Volebný obvod č. 4
01. Ján Dobák, Ing., 48 r., technický riaditeľ, KDH
02. E
 rika Foltinová, 45 r., osobná bankárka, KDH
03. V
 ladimír Hrivnák, PaedDr. Mgr. Ing., 33 r., právnik a manažér
ľudských zdrojov, NEKA
04. R
 oman Janček, Ing., 47 r., manažér, SNS
05. E
 mília Jurčíková, PaedDr., 56 r., odborná zamestnankyňa
SŠÚ, NEKA
06. Ivan Korytár, 40 r., konateľ, NEKA
07. A
 nton Krákorník, Ing., 61 r., technický pracovník, NEKA
08. O
 xana Martvoňová Dovner, 36 r., živnostníčka, Nár. koalícia

09. Tomáš Mika, Mgr., 31 r., štátny zamestnanec, NEKA
10. T
 omáš Moravčík, Mgr., 33 r., administratívny pracovník, SaS
11. R
 udolf Oravec, Ing., 65 r., dôchodca, SNS
12. P
 avol Pachník, JUDr. Mgr., 63 r., dôchodca, Oľano
13. Kamil Škvarka, DiS. art., 35 r., učiteľ v ZUŠ, KDH
14. M
 agdaléna Štyráková, Ing. Mgr., 56 r., administratívna pracovníčka, KDH
15. S
 tanislav Vilček, Ing., 55 r., konateľ, SNS
Vo volebnom obvode sa volí 6 poslancov.

www.infostudio.sk

samospráva

Volebný obvod č. 5
01. Pavol Bača, Mgr., 47 r., učiteľ, NEKA
02. Jozef David, Ing., 57 r., ekonóm mestskej spoločnosti, NEKA
03. Štefan Fecko, 41 r., pracovník logistiky, NEKA
04. Juliana Gregová, MUDr., 48 r., lekárka, KDH
05. Martin Horemuž, PhDr., PhD., 41 r., nezamestnaný, NEKA
06. Samuel Javornický, Mgr., PhD., 33 r., religionista, KDH
07. Peter Jonák, 36 r., podnikateľ, NEKA
08. Martin Kováčik, JUDr., 45 r., advokát, SNS
09. Jana Kožuchová, Mgr., 54 r., referentka odboru distribúcie,
Most - Híd
10. Matúš Lakoštík, Mgr., PhD., 37 r., SZČO, KDH
11. Michal Lavrík, PhDr., 44 r., prednosta okr. úradu, SNS
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12. A nton Martvoň, Ing., 63 r., znalec, Národná koalícia
13. Štefan Matúška, Ing., 57 r., SZČO, SNS
14. Daniel Mlynárik, 70 r., dôchodca, SNS
15. Michal Smolka, 31 r., živnostník, SaS
16. Peter Škulec, Mgr., 45 r., štátny zamestnanec, SNS
17. Juraj Štrifler, Mgr., 39 r., učiteľ, Národná koalícia
18. Elena Šuňalová, MUDr., MPH, 47 r., lekárka, SNS
19. Ján Vicáň, Ing., 43 r., živnostník, Smer - SD
20. Kvetoslava Zelinová, 52 r., zamestnankyňa SBS, KSS
Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

MESTO PREDALO VŠETKY POZEMKY PRE VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMOV

—

Mesto Dolný Kubín počas uplynulých dní
predávalo formou dražby 16 stavebných
pozemkov s inžinierskymi sieťami pre plánovanú výstavbu rodinných domov na sídlisku
Brezovec s celkovou výmerou 12 193 metrov
štvorcových.
Záujemcovia si tak mohli v estrádnej sále
Mestského kultúrneho strediska Dolný Kubín vybrať pozemky, ktoré mali výmeru od
576 do 1 110 metrov štvorcových. Prvých
deväť pozemkov sa dražilo v pondelok
24. septembra a zvyšných sedem pozemkov v utorok 25. septembra. Celkové
predpokladané príjmy mesta z predaja stavebných pozemkov boli na úrovni
731 580 eur, pričom verejnou dražbou
sa túto sumu podarilo navýšiť o ďalších
128 000 eur.
„Priebeh dobrovoľných dražieb
bol pokojný a plynulý, bez námietok a incidentov, k čomu prispela aj profesionálna
organizácia, prítomnosť mestskej polície
a seriózny prístup účastníkov a disciplinovanosť verejnosti. Hlavný účel dražby sa
podľa nášho názoru naplnil, nakoľko sme
sa usilovali najtransparentnejším spôsobom ponúknuť predovšetkým obyvateľom
mesta priestor pre výstavbu rodinných domov. Úspešným účastníkom, ktorých ešte
čaká pár nevyhnutných administratívnych
úkonov, aj touto cestou gratulujeme,“ povedal Jaroslav Láštic, prednosta MsÚ.
Zámer previesť uvedený majetok
mesta dobrovoľnou dražbou za najnižšie
podanie vo výške 60 eur za meter štvorcový schválili poslanci ešte na júnovom mestskom zastupiteľstve. Záujem o stavebné
pozemky v lokalite Vyšné hony prejavili
a úspešnými vydražiteľmi sa stali najmä
mladí Dolnokubínčania. Podľa slov JUDr.
Mareka Perdíka z dražobnej spoločnosti boli dražby úspešné. „Všetky pozemky
sa vydražili, dokonca niektoré za výrazne
vyššiu sumu, takže to bol zo strany mes-

ta dobrý ťah. Napríklad pri pozemku číslo
15 sa nám podarilo navýšiť výslednú sumu
oproti očakávaniam až o 28 000 eur,“ doplnil.
Záujemca, ktorý úspešne vydražil
nehnuteľnosť, musí do 35 dní od skončenia
dobrovoľnej dražby doplatiť rozdiel medzi

Foto: Peter Ilčišin

Foto: redakcia
www.dolnykubin.sk

konečnou cenou dosiahnutou vydražením
a výškou zábezpeky. Ak by záujemca v určenej lehote neuhradil celú sumu, bude
jeho zábezpeka použitá na úhradu nákladov dražby, ako aj opakovanej dražby.
redakcia
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spoločnosť

JARMOK V DOLNOM KUBÍNE PRILÁKAL TISÍCKY ĽUDÍ

—

Dolným Kubínom sa niesla jarmočná nálada.
Kubínsky jarmok so sebou opäť priniesol dva
dni plné hudby či tradičných remesiel. Dni
mesta začali návštevou hostí z partnerských
miest, ktorá je už neodmysliteľnou tradíciou.
Delegácie so sebou priniesli aj vodu pre
našu Lipu sútokov sveta, a to z Limanowej
a z Pakracu. Dolný Kubín navštívila aj predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja
Erika Jurinová. „Rada spomínam na časy,
keď som bola ešte na základnej škole, vtedy
to bol pre mňa veľký zážitok, keď som išla
s priateľmi na vlaku na jarmok do Dolného
Kubína. Vždy sme si to tu užili. Teším sa,
že aj teraz je tu atmosféra veľmi priateľská
a rodinná,“ uviedla.
Na jarmoku si mohol prísť každý
návštevník na svoje. Opäť ulahodil aj milovníkom koní pod kapotou, ktorí sa mohli
pokochať pohľadom na predvádzacie
vozidlá v rámci už 24. ročníka Jesenného
autosalónu. Veľkým lákadlom bývajú aj
remeselníci a ich precízne výrobky, ktoré
obdivuje každý návštevník jarmoku. „Celkovo je tu 130 predajcov, z toho je 45 remeselníkov,“ povedala Andrea Barienčíková z MsKS.
Svojou prácou sa na jarmok prišla popýšiť aj Miroslava Cingelová z Ružomberka, ktorej šikovné ruky vytvárajú
voňavú nádheru. Ľuďom prináša radosť
v podobe medovníkov. I keď sa táto práca
môže zdať na prvý pohľad ako jednoduchá, zdobenie je naozaj umenie. „Ja vždy
tvrdím, že medovníkom sa dá vyjadriť
všetko: radosť, poďakovanie, ale aj zdravie. Medovníky robím na svadby, promócie, narodenie dieťaťa, na Vianoce i Veľkú
noc. Vytváram aj medovníkové mištičky na

rôzne príležitosti,“ uviedla Miroslava Cingelová. Svoje miesto medzi remeselníkmi
mal aj Alexander Vučkan z Gôtovian, ktorý na našom jarmoku nebol po prvýkrát.
Svojmu remeslu sa venuje už 22 rokov:
„Prišli sme so svojimi vlastnými výrobkami. Doniesli sme prútené košíky, drevené
varešky, lopáriky a mnoho iného. Kubínčania chcú najviac košíky.“
Kubínsky jarmok je typický aj svojím bohatým sprievodným programom. Aj
jeho 37. ročník sa niesol v duchu hudby
rôznych žánrov. „Tohtoročným hlavným
ťahúňom bola hudobná skupina Iné Kafe
a nechýba ani skupina Aya či český hosť
Pavel Helan,“ dodala Andrea Barienčíková. Pestrý program pokračoval aj v sobotu, keď sa na pódiu vystriedali FS Rosička
rosa, Ľudová hudba Ondreja Chovana,
SFS Orava či speváčka Denisa Mešková
a nechýbalo ani predstavenie pre deti Tárajko a Popletajka.
redakcia
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UDALOSTI AUGUSTA 1968 NA ORAVE

—

Dolnokubínčania si pripomenuli udalosti augusta 1968. Už 50 rokov ubehlo od okupácie Československa, ktoré neobišlo ani Oravu
a rovnako ani literátov, ktorí na Orave v tom
čase pôsobili.
Spomienkové podujatie začalo v Obchodnej akadémii. Študentom o tomto období
prišli porozprávať naslovovzatí odborníci.
O dianí v auguste 1968 na Orave informoval Martin Chmelík, historik Oravského múzea Pavla Országha Hviezdoslava:
„U nás tieto udalosti prebiehali podobne
ako v ostatných častiach vtedajšieho Československa. Cez naše územie prechádzali
ozbrojené jednotky, armáda vrátane dol-

nokubínskej vojenskej posádky mala príkaz nezasahovať, a tak aj urobila. Odohrali
sa incidenty s okupačnými jednotkami. Na
rozdiel od iných častí, kde došlo k obetiam
na životoch, u nás išlo len o materiálne
škody.“
Na vtedajšie udalosti okamžite
reagovali aj tunajší autori. Ich tvorba je tak
významným odkazom aj v dnešnej dobe.
„Reagovalo viacero spisovateľov, ktorí
majú korene na Orave a ktorí už v tom
čase boli veľmi významní. Žili buď doma na
Slovensku alebo v emigrácii. Boli to veľmi
sugestívne reakcie, z ktorých jednoznačne
vyplýva ostrá forma protestu voči tomu, čo
sa v našej vlasti vtedy stalo. Pripomeňme
www.infostudio.sk

si spisovateľa Thea Herkeľa Florina, ktorý
reagoval na august 1968, ale aj Jána Johanidesa či Rudolfa Dilonga,“ povedal Peter
Cabadaj, literárny vedec Matice slovenskej.
Súčasťou podujatia bola aj Jana
Juhásová z Katedry slovenského jazyka
a literatúry Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá priblížila poéziu a básnikov
Mladej tvorby. Podujatie malo dve časti.
Pokračovalo v Mestskom kultúrnom stredisku, kde bolo premietanie dokumentárneho filmu Petra Kerekesa Okupácia 1968.
Ide o unikátny film o okupácii z pohľadu
okupantov. Je to film piatich režisérov
z piatich krajín.
redakcia
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FILMY, KTORÉ MENIA ŽIVOTNÝ ŠTÝL

—

Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm
– Envirofilm zavítal 27. septembra do Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne,
kde bol pre návštevníkov pripravený pestrý program dokumentárnych filmov, ktoré
preniesli diváka prostredníctvom filmového
plátna do divokej prírody, či priamo do centra nelegálneho obchodu. Okrem jedinečných
filmov z celého sveta festival priniesol aj sprievodnú diskusiu Z 23% na 50% - Od triedenia k recyklovaniu. Na svoje si prišli aj žiaci
základných a stredných škôl, pre ktorých bol
pripravený dopoludňajší Junior festival pre
vopred prihlásené základné a stredné školy.
Cieľom festivalu je inšpiratívnym spôsobom
meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvárať priestor
k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udrža-

teľného rozvoja. V rámci celoročnej TOUR
prináša festival Ekotopfilm – Envirofilm do
regiónov Slovenska výber najlepších filmov
aktuálneho ročníka. „Naša spoločnosť sa
mení, naše prostredie je už iné. Obdobie,
v ktorom v súčasnosti žijeme, je výrazne
ovplyvnené ľudskou činnosťou. Vidíme to
v našich festivalových filmoch každý rok.
Tento rok premietame niekoľko filmov, ktoré dokazujú, že naša planéta je už odlišná,
ako sme ju poznali. Ľudia často myslia iba
na svoj komfort a neplánujú zmeniť svoj
životný štýl. My sa snažíme verejnosť inšpirovať k zmene,’’ vysvetľuje zmysel podujatia
generálny riaditeľ festivalu Peter Lím.
Pre širokú verejnosť bol od 16:00
hod. pripravený večerný program, ktorý
poskytol divákom pohľad nielen na problémy, ktoré sužujú naše životné prostre-

die, ale aj ich riešenia a úspešné príbehy
záchrany. Návštevníci festivalu mali možnosť objaviť tajomstvá každodenného života kamčatských medveďov, či vydať sa na
cyklovýlet po Nórsku a odhaliť čierny trh
so slonovinou. Počas viac ako päťhodinového programu si mohli Dolnokubínčania
pozrieť najinovatívnejšie dizajnové riešenia alebo nájsť alternatívy jednorazových
plastov. Program bol taktiež obohatený
o zaujímavú diskusiu Z 23% na 50% - Od
triedenia k recyklovaniu. Návštevníkom
prezradila, ako dokáže Slovensko zvýšiť
mieru recyklácie z 23% na 50% aj vďaka
zhodnocovaniu bioodpadu vďaka kompostovaniu. Viac informácií o podujatí nájdete
na: www.ekotopfilm.sk
redakcia

NOVÉ EXPOZÍCIE V ORAVSKEJ GALÉRII

—

September sa už zvyčajne nesie v duchu otvorenia nových expozícií v Oravskej galérii.
Opäť nadišiel veľký deň, keď mohli Kubínčania načrieť do tvorby ďalších významných
umelcov.
Výstavné priestory v týchto dňoch zapĺňajú výnimočné diela od niekoľkých autorov.
Veľká výstavná sieň patrí tentokrát Východoslovenskej galérii v Košiciach. „Je to
umenie 19. storočia, ktoré v našej zbierke
predstavuje jedno z ťažiskových okruhov
výtvarných diel. Na tejto výstave môžu
návštevníci vidieť predovšetkým umelecké diela olejomaľby. Táto reinštalácia
je oproti pôvodnej koncepcii obohatená
o diela z fondov kresby a grafiky,“ uviedol
Miroslav Kleban, kurátor výstavy. Diela sú
rozdelené do jednotlivých tematických
okruhov, ktoré sledujú špecifické črty na
základe námetu a geografických súvislostí. „Umenie 19. storočia zo zbierok Východoslovenskej galérie je jedným z prvých
stálych expozícií, ktorú naša galéria má,“

dodal Kleban. Tieto diela mohli milovníci
umenia obdivovať už aj v susednej Českej
republike.

Foto: Oravská galéria

Nové diela zdobia aj malú výstavnú sieň, a to v podaní Teodora Jozefa
Moussona, ktoré sú zo zbierok Zemplínskeho múzea v Michalovciach. „Tento
umelec vytvoril akúsi výtvarnú monografiu
Zemplína. Programovo sa venoval Zemplínu, kde sa dostal viac-menej náhodou ako
učiteľ kreslenia. Aj keď prišiel do mestečka, ktoré bolo mimo nejakých výtvarných

kultúrnych centier, tento kraj mu učaril
natoľko, že tu aj ostal. V Michalovciach
žil v rokoch 1911 až 1944, čiže celé svoje tvorivé obdobie života,“ povedala Dana
Barmová, kurátorka výstavy.
Každé jedno dielo tohto autora
nazývajúceho aj maliar Zemplína alebo
maliar zemplínskeho slnka a ľudu je stále
obdivuhodné. Moussonovou špecifickou
črtou bola žánrová maľba, teplé farby,
svetlo a leto. „Prvé jeho diela boli v podstate malé veduty z Michaloviec, boli to
malé dielka, dosť ponuré. Postupne sa
jeho námety zmenili aj vďaka plenérovým
pobytom v Rumunsku. Neskôr to boli Benátky a Dalmácia. Tam získaval námety,
ktoré výrazne posunuli jeho tvorbu i spôsob jeho maľby. Krásna prímorská krajina,
množstvo slnka a farebnosť. Tieto obrazy
sú prežiarené slnkom a dobrou náladou.
Nové výstavy budú Oravskú galériu dotvárať až do 11. novembra.
redakcia

KŇAŽAN BOL NA PUCOVSKOM KOŠTOVNÍKU

—

Áno, dobre čítate, folklórna skupina Kňažan sa zúčastnila na vydarenej akcii v Pucove, ktorej dali originálny názov Pucovský koštovník. Na sviatok Sedembolestnej
Panny Márie, v jednu slnečnú sobotu,
sme boli pánom starostom Metodom Sojčákom pozvaní na spomínanú akciu, aby

sme aj my prispeli svojím vystúpením do
programu, ktorý sa niesol v duchu folklórnych tradícií s úmyslom hlavne poďakovať
za úrodu a okoštovať jedlá, ktoré pripravili šikovné pucovské gazdinky. Nechýbal
chutný guláš, na ktorom si dali záležať
zasa muži. Stalo sa už naším zvykom, že si
www.dolnykubin.sk

vždy na záver nášho vystúpenia pripravíme ku konkrétnej príležitosti pieseň, ktorej slová sú venované tej-ktorej akcii. Ani
na Pucovskom koštovníku to nebolo inak.

Vlasta Batunová, FS Kňažan
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PRIMÁTOR DOLNÉHO KUBÍNA BILANCUJE PRÁCU MESTA

—

Vážení spoluobčania,
čas plynie neúprosne a zdá sa, akoby to
bolo iba nedávno, keď som Vám poprial
všetko dobré v novom roku. No v skutočnosti sa už dostávame pomaly k jeho záveru a rovnako aj ku koncu tohto volebného
obdobia. V mojom príhovore som prirovnal život mesta k životu v domácnosti, pretože aj mesto musí svoje kroky a financie
plánovať, zvažovať každú investíciu a počítať s tým, že rieka životných udalostí občas
prinesie aj mestu niečo nečakané.
Veríme, že podmienky pre život
sa v uplynulých rokoch zas o niečo zlepšili. Bolo to vďaka spolupráci poslancov
mestského zastupiteľstva, vedenia mesta
a jednotlivých odborných útvarov, spoločností, škôl, organizácií, firiem, podnikateľského prostredia, či občianskych združení
i samotných obyvateľov mesta. V našom
meste sa podarilo zrealizovať množstvo
investičných akcií. Cieľom každej aktivity
bolo priniesť do života mesta niečo nové
a opraviť, či zrekonštruovať to, čo už nevyhovuje súčasným nárokom na kvalitu života. Na celom procese sa podieľali samotné
mesto Dolný Kubín, Žilinský samosprávny
kraj (ŽSK), štátne inštitúcie, podnikatelia,
firmy, právnické i fyzické osoby. Z hľadiska
mesta považujeme za nesmierne dôležité,
že sa nám darilo kontinuálne znižovať dlh
mesta výrazným spôsobom, za predchádzajúci rok sme sa dostali do prvej desiatky
najlepšie hospodáriacich miest Slovenska.
Na investičné akcie sme si dokázali našetriť finančné prostriedky alebo ich získať
z rôznych projektov. Na rozvoji mesta sa
podieľali aj investície štátu, VÚC a podnikateľských subjektov. Dokázali sme sa
vyrovnať s následkami celosvetovej hospodárskej krízy, stabilizovať ekonomiku
aquaparku. Za veľmi dôležité považujeme
úspešné udržanie všetkých zamestnávateľov v podobe etablovaných firiem na území
nášho mesta. K tomu bolo potrebné vykupovanie a náročné vysporiadanie pozemkov v priemyselnej zóne za účelom ich ďalšieho rozvoja a rozširovania pracovných
miest i príslušnej infraštruktúry. Rovnako
dôležité bolo aj vysporiadanie pozemkov
a ich príprava pre potreby rozvoja individuálnej bytovej výstavby. Vďaka spolupráci
s podnikateľským prostredím sa darilo postupne rekonštruovať také budovy v meste, ktorých zlý technický stav a nevyužívanie
už dlhodobo znepríjemňovali život obyvateľom (bývalý Dom záhradkárov, policajná
stanica, či vojenská správa...). Veríme, že
výsledky našej spoločnej práce v podobe
postupnej rekonštrukcie škôl, chodníkov,
komunikácií, mostov, parkovísk, ihrísk, či
verejného osvetlenia, pomôžu k tomu, aby

naše mesto bolo zas modernejšie, krajšie
a bezpečnejšie. Práce na niektorých akciách a projektoch budú pokračovať aj v nasledujúcom období a veríme, že úspešne.
Skúsme sa však teraz pozrieť
spoločne aspoň na časť z toho, čo sa podarilo na území nášho mesta urobiť v oblasti zlepšovania dopravnej infraštruktúry
a bezpečnosti chodcov, rozvoja priemyslu
a pracovných príležitostí, v oblasti školstva,
zlepšovania podmienok pre šport a využívanie voľného času detí i mládeže, v oblasti
zdravotníctva a zlepšovania životného prostredia znižovaním energetickej náročnosti budov, čo sa podarilo v oblasti rozvoja
cestovného ruchu, v oblasti cirkevného
a náboženského života, či skvalitňovania
prostredia pre život.
Oblasť dopravnej infraštruktúry
a bezpečnosti chodcov

- ulica SNP: stavebno-technické úpravy
priestoru za OÚ vrátane vybudovania nového parkoviska, chodníkov, autobusovej
zastávky, mobiliáru, nového verejného
osvetlenia (VO)
- Kohútov sad: stavebno-technické úpravy
priestoru pred školou s cieľom zvýšenia
bezpečnosti účastníkov dopravy
- Brezovec: rekonštrukcia komunikácie na
ulici M. Hattalu od kostola po otočku
- nové parkoviská: Mierová ulica, Chočská
ulica, Bysterecká ulica, ulica SNP, Matúškova ulica, Kohútov sad, Kňažia, Nemocničná
ulica (v súčasnosti v realizácii)
- rekonštrukcia dreveného kolonádového
mosta: strecha, ochranný náter, osvetlenie
- rekonštrukcia ulice Aleja slobody: 3 etapy + vybudovanie nástupného ostrovčeka
a odstavného zálivu pre autobusy
- ulica Samuela Nováka: vybudovanie odbočovacieho pruhu
- Nemocničná ulica: rozšírenie nájazdového oblúka
- rekonštrukcia komunikácie na Kubínsku
hoľu
- rekonštrukcia námestia (verejného
priestranstva) medzi cukrárňou, hotelom
a Jednotou
- vybudovanie prepojovacieho chodníka
na Bysterci z ul. Športovcov k MsKS,
www.infostudio.sk

- vybudovanie odstavného zálivu na Pelhřimovskej ulici a na Nemocničnej ulici
- rekonštrukcie schodov: ulica Odbojárov,
Chočská ulica, pri OA, MsKS, cintoríny...
- vybudovanie novej križovatky pri OD Kaufland
- celoplošné opravy chodníkov: Brezovec,
Jánoškova ulica, ulica Obrancov mieru, Hamuljakova ulica, ulica ČSA, ulica M.R. Štefánika, pri ČSOB atď
- stavebno-technické úpravy parkoviska
a verejného priestranstva pred domom
č. 1159 na ulici Na Sihoti (v súčasnosti
v realizácii)
- celoplošné opravy chodníkov a komunikácií (2018): CH Kohútov sad pri kostole,
MK Kňažia - ulica Pod Čereňou, MK ulica
Mokraďská, MK ulica Záskalická, Mokraď
MK Kocmáľ, Malý Bysterec MK MDŽ, Beňova Lehota pokračovanie opravy MK, CH
Pelhřimovská ulica, MK Nemocničná pri
obchode Axa, MK Chočská ulica (v súčasnosti sú niektoré ešte v realizácií)
- Jelšavská ulica: osadenie betónových zábran na ochranu pred kameňmi
- nový most na Gäceľ a vybudovanie nového chodníka a VO k nemu
- rekonštrukcia mosta Bysterec – Kuzmínovo, opravy Jelšavskej lavice a lavice Záskalie
– SEZ
- rekonštrukcia povrchu vozoviek, napríklad medzi hlavným mostom a kruhovou
križovatkou Lidl, odbočovacie a privádzacie komunikácie v Kňažej, na Jánoškovej
ulici, od kruhovej križovatky Lidl po cestu
I. triedy č. 59...(SSC)
- rekonštrukcia cesty č. I/59 v dĺžke 4,5 km,
obchvat Dolného Kubína vrátane opravy
4 cestných mostov – Slovenská správa
ciest (SSC)
- revitalizácia verejného osvetlenia na Vojtaššákovom námestí vrátane osvetlenia
schodov
- nové verejné osvetlenie: priechod pre
chodcov pri hlavnom moste, na Zochovej
ulici pri ihrisku, pri detskom ihrisku Žihadielko, na ulici Železničiarov, pri garážach
na ulici M. Hattalu, na ulici Aleja slobody za
OD Tesco, pri cintoríne v Medzihradnom,
pri schodoch k materskej škole na Banisku,
na ulici M. Hattalu pri pohostinstve Studňa,
nové VO na ulici Kohútov sad, na ulici Timravina do Záskalia, doplnenie svetelných
bodov na ulici Na Sihoti
- rekonštrukcia väčšiny bodov existujúceho verejného osvetlenia
- vysporiadanie pozemkov, zhotovenie
projektovej dokumentácie a stavebného
povolenia potrebných k plánovanej stavebno-technickej úprave križovatky za OD
Tesco pri železničnom priecestí
- príprava k vybudovaniu nových parkovísk
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na ulici Nemocničná a Odbojárov (plánovaná realizácia záver roka 2018)
- stavebno-technické úpravy pred nemocnicou vrátane odstavného zálivu pre autobusy
- vybudovanie nového chodníka na ulici
Aleja slobody smerom ku gymnáziu
- vybudovanie nového bezpečnejšieho
vstupu pre chodcov na historický cintorín
- Bysterec: nový chodník k železničnej zastávke
- Kňažia: nový chodník na ulici Nábrežie
Oravy, rekonštrukcia Ulice kpt. Jaroša, stavebno-technické úpravy križovatky pri ZŠ
(v súčasnosti v realizácii)
Školstvo
- rekonštrukcia ZUŠ P. M. Bohúňa
- výmena všetkých okien v materských
a umeleckých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
- telocvičňa ZŠ Petra Škrabáka: čiastočná
rekonštrukcia a vybudovanie nového bezbariérového vstupu s tzv. prezuvárňou
- rekonštrukcia telocvične v ZŠ Martina Kukučína
- materské a umelecké školy: opravy
striech, oplotenia, chodníkov a rekonštrukcie sociálnych zariadení, podlahovín, maľovanie, modernizácia kuchynského vybavenia, rekonštrukcie elektroinštalácií...
- rekonštrukcia kuchyne v ZŠ Janka Matúšku
- ZŠ Kňažia: výmena okien, nové oplotenie,
asfaltovanie chodníka, vysporiadanie pozemkov, modernizácia kuchyne, rozširovanie priestorov materskej školy v základnej
škole a oprava kúrenia...
- MŠ Banisko: vybudovanie nových vstupných mostíkov (v súčasnosti v realizácii)
- MŠ Na Sihoti: rekonštrukcia kúrenia, zateplenie, fasáda
- školské projekty: modernizácia odborných učební, Zdravie na tanieri, Zelená
škola...
- spolupráca s cirkevnou aj súkromnou
školou v Dolnom Kubíne
- letné tábory pre deti, slávnostné akadémie škôl, karnevaly, oslavy školských jubileí...
Oblasť zlepšovania podmienok pre
šport a využívanie voľného času detí
a mládeže
- Detské ihrisko Žihadielko na Brezovci:
vybudovanie ihriska, nového VO, exteriérového fitness ihriska, terénne úpravy, pingpongový stôl, nový mobiliár
- nové streetworkout ihrisko pri „umelej
tráve“
- výmena umelej trávy na športovisku pri
zimnom štadióne
- letný štadión: postupná rekonštrukcia tribúny – strecha, šatne, sociálne zariadenia,

chodby...
- vybudovanie nového ihriska s umelou
trávou Záskalie (v súčasnosti v realizácii)
- vybudovanie nového ihriska s umelou
trávou ZŠ Janka Matúšku
- vybudovanie nového ihriska s umelou
trávou Kňažia
- vybudovanie nového ihriska s umelou
trávou Banisko
- zimný štadión: výmena nových mantinelov, oprava šatní
- modernizácia dopravného ihriska Brezovec ZŠ Petra Škrabáka
- vybudovanie nových detských ihrísk resp.
revitalizácia a modernizácia existujúcich
ihrísk: Malý Bysterec Fučíkova ulica, Zochova ulica, Veľký Bysterec Okružná ulica, SNP,
Matúškova ulica, Medzihradné, Záskalie
a Mokraď
- Bysterec: vybudovanie nového cyklochodníka Nábrežie rieky Orava (v súčasnosti v realizácii)
- rekonštrukcia telocvične ZŠ M. Kukučína
a opravy v telocvični ZŠ P. Škrabáka vrátane prístavby nového bezbariérového vstupu s prezuvárňou a osvetlením
- vybudovanie nového saunového sveta
v aquaparku
Oblasť skvalitňovania prostredia pre
život
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pre klientov a personál a vytvorenie spoločenskej miestnosti
- denné centrum seniorov: rozširovanie
a modernizácia spoločenskej miestnosti,
rekonštrukcia kúrenia, kotolne, výmena
okien, vybudovanie minitelocvične, stoličkového výťahu...
- vybudovanie nového altánku v záhrade
denného centra seniorov a ZOS
- Dolnému Kubínu bolo udelené najvyššie
ocenenie ministrom práce, sociálnych vecí
a rodiny za „Sociálny čin roka 2015".
- hlavný cintorín: vybudovanie nových
chodníkov, verejného osvetlenia, vodovodnej prípojky, nového vstupu na cintorín,
urnovej steny (v súčasnosti v realizácii),
zhotovenie projektovej dokumentácie
k rekonštrukcii a prístavbe domu smútku
- Mokraď: dom smútku – rekonštrukcia
a prístavba, rekonštrukcia prístupových
schodov k cintorínu na Mokradi
- historický cintorín: vybudovanie nového
bezpečného vstupu a oprava hlavného
schodiska s novým vyberateľným zábradlím
- Beňova Lehota: vybudovanie prístupového chodníka k cintorínu
- Medzihradné: vybudovanie nového verejného osvetlenia k cintorínu a doplnenie
svetelných bodov na cintoríne Kňažia
- vybudovanie nového chodníka pri cintoríne Malý Bysterec k železničnej zastávke
- nákup a inštalácia nových kamier (Kňažia,
detské ihrisko Žihadielko...)
- budovanie protipovodňových stavebno-technických opatrení (2011, 2012)
Oblasť spolupráce so ŽSK, SSC, cirkvou,
podnikateľskou sférou, organizáciami
a pri rozvoji cestovného ruchu

- rekultivácia starej skládky komunálneho
odpadu v Širokej
- Kňažia: vybudovanie novej kanalizácie
v dĺžke 450 m prostredníctvom OVS
- rozširovanie triedeného zberu odpadov
TS vrátane BRO
- znižovanie energetickej náročnosti budovy MsÚ a MŠ Na Sihoti
- IBV Brezovec Vyšné Hony: vysporiadanie
pozemkov, vybudovanie inžinierskych sietí
a prístupovej komunikácie
- IBV Lány (Záskalie): vybudovanie komunikácie a verejného osvetlenia
- IBV Brehy: vysporiadanie pozemkov, vybudovanie verejného osvetlenia
- IBV na ulici Generála Svobodu: vybudovanie komunikácie, odvodňovacieho rigolu
a verejného osvetlenia
- IBV Beňova Lehota: vybudovanie VO
a odvodňovacieho rigolu
- vybudovanie zariadenia dočasného bývania pre rodiny s deťmi
- zariadenie opatrovateľskej starostlivosti
(ZOS): čiastočná rekonštrukcia priestorov
www.dolnykubin.sk

- investície ŽSK do nemocnice: magnetická
rezonancia, mamografia, urgentný príjem,
jedáleň, kuchyňa, okná, sociálne zariadenia, röntgen, asfaltovanie parkoviska atď
- gymnázium P.O.H.: rekonštrukcia (ŽSK)
- Obchodná akadémia: rekonštrukcia (ŽSK)
- rekonštrukcia komunikácií: Gäceľ, Srňacie
a pri evanjelickom dome (ŽSK)
- Záskalie: vybudovanie oporných múrov
na ulici Timravina (ŽSK)
- Florinov dom: výmena strešnej krytiny
(ŽSK)
- Oravské kultúrne stredisko: rekonštrukcia (ŽSK)
- rekonštrukcia a prístavba Oravskej knižnice (ŽSK)
- Oravská galéria, Oravské múzeum, Oravská knižnica: spolupráca na rôznych projektoch a podujatiach
- Domov mládeže Obchodnej akadémie:
rekonštrukcia (ŽSK)
- odstránenie starého 104 m vysokého komína pod Brezovcom v spolupráci s podnikateľskou sférou
- Brezovec: prestavba chátrajúcej bývalej
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policajnej stanice na súkromnú zdravotnú
polikliniku (2015), súkromný investor (SI)
- rekonštrukcia chátrajúceho bývalého
Domu záhradkárov v lokalite pod Baniskom na sídlo súkromných firiem, SI
- Bysterec: rekonštrukcia a prístavba budovy bývalej vojenskej správy na Lucenkovej
ulici na polyfunkčný objekt, SI
- výstavba novej lavice z Bysterca na Gäceľ
prostredníctvom súkromného investora
- výstavba nového OD Kaufland vrátane
parkoviska a novej križovatky
- výstavba nového meteorologického rádiolokátora na Kubínskej holi – SHMÚ
- výstavba novej súkromnej zubnej polikliniky na Nemocničnej ulici vrátane oporného múra, SI
- výstavba nového ubytovacieho zariadenia: Rozprávková dedina pri Kolibe, SI
- výstavba novej čerpacej stanice pohonných hmôt pri Rufine, SI
- nový saunový svet v AquaRelaxe
- rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice na Matúškovej ulici, MV SR
- výstavba novej optickej siete za účelom
skvalitnenia a rozširovania telekomunikačných služieb pre obyvateľov a firmy
- vysporiadanie pozemkov mestom pre
potreby rozvoja priemyslu a pracovných
miest a ich odpredanie etablovaným firmám na území mesta
- výstavba nových výrobných hál a priem.
infraštruktúry: Miba, Klauke, Bourbon..
- nákup a nadobudnutie pozemkov
mestom za účelom rozvoja a vysporiadania majetkových vzťahov pod dopravnou
infraštruktúrou
- nové ubytovacie zariadenia resp. rekonštrukcia existujúcich zariadení: hotel Green, hotel Park, hotel Orava v mestskej časti
Srňacie, Rozprávková dedina pri Kolibe,
Villa Hélia v Medzihradnom, (SI)
- spracovanie nového filmu o meste Dolný
Kubín (TV DK)
- rekonštrukcia povrchu vozoviek medzi
hlavným mostom a kruhovou križovatkou
na ceste č.I/70, Lidl, odbočovacie a privádzacie komunikácie v Kňažej, na Jánoškovej ulici, od kruhovej križovatky Lidl po cestu č.I/ 59, SSC
- rekonštrukcia cesty č. I/59 v dĺžke 4,5 km,
obchvat Dolného Kubína vrátane opravy
4 cestných mostov a osadenia semaforov
v Kňažej pre bezpečnejší priechod chodcov, (SSC)
- Evanjelická cirkev – rekonštrukcia kostola
na Hviezdoslavovom námestí a dotvorenie
Parku dejateľov pamätníkom k 500. výročiu reformácie
- vybudovanie nového nasvietenia kostola na Brezovci na Vojtaššákovom námestí
vrátane osvetlenia schodov a nasvietenia
sochy
- finančný príspevok mesta katolíckej
i evanjelickej cirkvi na technické a kultúrne
zhodnotenie kostolov
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- spolupráca mesta s cirkvami pri organizovaní kultúrnych a spoločenských akcií (festivaly, koncerty, tryzna, projekty, grantové
programy...)
- projekty na rozvoj cestovného ruchu
v rámci cezhraničnej spolupráce s Poľskom a Českou republikou
- prístavba a rekonštrukcia budovy cukrárne Arkáda, SI
- rekonštrukcia kultúrnej pamiatky kaštieľ
Mokraď, SI
- prístavba a rekonštrukcia bývalej materskej školy na Lucenkovej ulici za účelom
opätovného využitia pre výchovnovzdelávacie účely, SI
K životu mesta taktiež neoddeliteľne patrí
aj spolupráca so seniormi v rámci mestských zariadení i organizácií zastupujúcich
záujmy seniorov a mnohé kultúrno-spoločenské a športové akcie. Za všetky spomeňme aspoň niektoré: Hviezdoslavov
Kubín, Dni mesta, Talenty pre Európu, Tanečný Kubín, Festival Ivana Ballu, Inšpirácie, Vidmo, Deň rodiny, Návrat do histórie
v Srňacom, Míľa pre mamu, Kubínske divadelné dni, Vianočné a Katarínske trhy, Od
Kenez po Kňažiu, Oravský cyklomaratón,
Folklórny deň, Najšportovec DK, Trnkobranie, Športový deň SZŤP, Deň učiteľov,
oslavy MDŽ, Bohúňova paleta, atletické mítingy, Organový festival, Žinčicový míting,
Florbalové leto, Beh do Choča, 12 hodinový in-line maratón, Oravský pohár v karate, oslavy oslobodenia mesta a SNP, akcie
k mesiacu úcty k starším a ďalšie. Radosť
nám robili vzpierači, basketbalisti, hokejisti,
futbalisti, florbalisti, plavci, triatlonisti, kajakári, atléti, bežkári a mnohí ďalší. Dôležité
je tiež poznamenať, že mnohé aktivity sú finančne podporované samotným mestom
Dolný Kubín aj v rámci grantového programu „Šanca pre všetkých“, cez ktorý sa už
podporila stovka projektov. Všetkým patrí
veľké poďakovanie za ich spoluprácu
a prácu pre našich občanov. Celých 12 rokov úspešne pracoval aj poradný orgán
primátora tzv. Rada seniorov. Množstvo
aktivít a projektov bolo aj z oblasti terénnej a komunitnej práce, cestovného ruchu,
školstva, dobrovoľníckej práce (napr. dni
dobrovoľníkov v Srňacom, oprava studničky pod Kuzmínovom, oprava atletickej dráhy na Brezovci atď.).
V uplynulých rokoch bolo na
území nášho mesta vysadených množstvo stromov a drevín, a tak stále patríme
medzi najzelenšie mestá a medzi nimi je aj
naša Lipa sútokov sveta (symbol Slovanstva a národného cítenia Slovákov), ktorá
už má za sebou takmer 350 slávnostných
poliatí vodami zo Slovenska i celého sveta.
Nemenej dôležitou súčasťou života mesta je aj medzinárodná spolupráca. Úspešná bola spolupráca s českým
mestom Pelhřimov, poľským mestom Liwww.infostudio.sk

manowa, chorvátskym mestom Pakrac, ale
aj s ďalšími mestami z Ukrajiny, Maďarska,
Poľska. Naše mesto navštívili mnohé delegácie, veľvyslanci a návštevy z mnohých
štátov (Rusko, Nemecko, Rakúsko, Dánsko,
Čína, Mongolsko, Taliansko, India, Izrael
a iné). Vďaka tejto spolupráci mohli do zahraničia vycestovať a reprezentovať naše
mesto mnohé žiacke školské kolektívy, kultúrne telesá, športovci a celé rodiny.
Vízie a potreby mesta

Z komunálnych volieb 2018 vzíde už onedlho nové vedenie mesta a nový poslanecký zbor. Určite sa budú riadiť vlastnou
predstavou o smerovaní mesta. V oblasti
mnohých potrieb mesta však určite dôjde k zhode. Je iste vhodné pokračovať v
doterajších snahách smerom k štátnym
inštitúciám a apelovať na potrebu budovania rýchlostnej komunikácie a riešenia
všetkých dopravných problémov súvisiacich predovšetkým s tranzitnou dopravou (inteligentné svetelné križovatky v alternatíve s turbokruhovými križovatkami,
vybudovanie zjazdu do priemyselnej zóny
atď.). Rovnako dôležité bude pokračovať
v rekonštrukciách chodníkov, komunikácií,
školských zariadení, štadiónov a pokúsiť
sa ešte viac zvýšiť bezpečnosť v meste.
Rekonštrukciu bude vyžadovať MsKS, synagóga, dom smútku a mnohé iné. Určite
bude potrebné pokračovať vo vysporiadavaní pozemkov a hľadať možnosti rozvoja
IBV i pokračovania cyklochodníkov až do
priemyselnej zóny.
Práca pre mesto a jeho obyvateľov je nikdy nekončiaci a ekonomicky náročný proces. Dovoľte nám preto, poďakovať našim spolupracovníkom, obchodným
spoločnostiam a partnerom i Vám milí spoluobčania za Vašu podporu a dôveru počas tohto funkčného obdobia. Kolegom na
Mestskom úrade ďakujeme za ich prácu,
za pracovné úsilie, ktoré vynaložili častokrát aj na úkor voľného času, a tiež, že
Vám leží dobré meno tohto mesta na srdci.
Držme teda spolu palce, nech sa
nášmu krásnemu Dolnému Kubínu darí
napĺňať všetky sny, potreby a ideály. Kubínčania si to zaslúžia! Ešte raz všetkým
úprimne ďakujeme za spoluprácu a prajeme veľa zdravia a elánu.
Roman Matejov, primátor Dolného Kubína
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE JE AJ VECOU OBČANOV

—

Rada seniorov (RS), poradný orgán primátora mesta, na svojom poslednom pracovnom
stretnutí 24.9.2018, bilancovala pred nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami svoju
činnosť. Na konto k svojim pozitívam si mohla pripísať niekoľkoročné, v niektorých prípadoch priam „priekopnícke“, aktivity v oblasti
všetkých zložiek životného prostredia (ŽP),
bezprostredne sa dotýkajúce aj mesta Dolný
Kubín, regiónu Oravy a jeho obyvateľov.
Iniciatívne a na odbornej úrovni spolupracovala s MŽP SR pri posudzovaní vplyvov
na životné prostredia (EIA) v navrhovanej
činnosti „Technologická linka na sanáciu
haldy trosky z výroby ferozliatin Istebné“.
Člen RS sa stal riadnym účastníkom konania, ktoré by malo byť ukončené predložením správy navrhovateľom do 30.11.2018.
Ak sa tak do tohto termínu nestane, trosková halda sa predbežne rozoberať nebude
a bude zachované status quo. Rovnako
tomu je aj v navrhovanej činnosti „Skládka odpadov pre prevádzku Široká“, kde sa
však už konanie 8.9.2017, na požiadanie
navrhovateľa, zastavilo. V tomto druhom
prípade to však neteší, pretože prípadná
realizácia investičného zámeru spoločnosťou ESI, s.r.o., Oravský Podzámok, vytvárala
na jednej strane za definovaných podmienok EIA možnosť využitia voľnej kapacity skládky odpadov a súčasne na druhej
strane mohla prispieť k riešeniu skládky
komunálneho odpadu (KO) z regiónu Orava (prioritne z okresu Dolný Kubín). V súčasnosti je totiž KO prevážaný na skládkovanie do iných regiónov Slovenska. Takto
by sa boli vytvorili reálne predpoklady aj
na zníženie poplatkov občanov za KO. Dôsledkom rozhodnutia OÚ v Žiline o určení
povinnej osoby (nebola určená), prevzal
štát povinnosť riešenia tejto environmentálnej záťaže (hlavne elimináciu znečistenia
priesakových vôd zo starej skládky), čo je
nevyhnutným predpokladom prípadného
obnovenia tohto investičného zámeru niekedy v budúcnosti.
Bola to tiež RS, ktorá upozornila
na možné porušovanie zákona o ochrane
prírody a krajiny (zakazuje sa poškodzovať
a ničiť dreviny) v lokalite Brezovca pri kopaní rigolu stavebníkom Orange Slovensko
a.s., kde došlo k poškodeniu koreňového
systému a vetiev urastených drevín, čo si
následne vyžiadalo zo strany stavebníka
prijať a realizovať účinné opatrenia a monitorovať ich účinnosť do budúcnosti.
Prioritne osobitnú a sústavnú
pozornosť RS venovala čistote ovzdušia,
ktorá je vo vykurovacom období negatívne ovplyvňovaná až 60% podielom práve
lokálnym vykurovaním domácností tuhými

palivami vrátane spaľovania odpadu.
RS na tento problém upozornila verejnosť mesta už vlani (noviny KUBÍN
č. 10, november 2017), s cieľom zvýšiť
ekologické povedomie občanov. Žiaľ, monitorovaním situácie sa zistilo, že k výraznejšiemu posunu v zlepšení ekologického
povedomia u obyvateľov nedošlo. Kvalita
ovzdušia v meste a regióne zďaleka nezodpovedá požiadavkám na čisté ovzdušie. S poľutovaním, nie je to zjav ojedinelý, treba pripomenúť počas minulej zimy
alarmujúce správy o smogových situáciách
na mnohých miestach Slovenska. V praktických výsledkoch RS eviduje najmenej
jeden dokladovaný príklad, keď sa občan
po neanonymných upozorneniach vzdal
vykurovania odpadom a prešiel na štandardné palivo, ako aj zdokladovaný prípad
spaľovanie odpadu vo verejnom zariadení.
Jednou z hlavných príčin tohto
nepriaznivého stavu je práve vykurovanie
domácností tuhými palivami. V domácich
kúreniskách (kotloch) najmä v lokalitách
na okraji mesta (ale nielen) s prevládajúcimi rodinnými domami a na vidieku, sú
často prevádzkované kotle s manuálnym
prikladaním, v ktorých možno spáliť čokoľvek (odpad alebo palivo nie stanovené
výrobcom). Netreba vari nikoho presviedčať o tom, že znečistené ovzdušie škodí
ľudskému zdraviu, pričom najohrozenejšie
skupiny sú práve deti a seniori. Osobitne
nebezpečné je pálenie odpadu, ktoré znečisťuje ovzdušie jedovatými škodlivinami
a obťažuje okolie nepríjemným dusivým
zápachom. Dôkazom, že ide o naliehavý
celoslovenský problém, na ktorý nás trvalo
upozorňuje aj EÚ, bola reportáž odvysielaná TV MARKÍZA v TVN 22.09.2018, s priliehavým názvom „Škodlivé kúrenie“.
V súlade so zámermi Slovenskej
agentúry životného prostredia (SAŽP)
rozbehnúť veľké osvetové a informačné
kampane za správne spaľovanie tuhých
palív, aj RS kladie rozhodujúci dôraz práve
na osvetu, informovanosť a presviedčanie
ľudí o škodlivosti takéhoto protizákonného
konania. Hoci vylučujeme „hon na čarodejnice“, nie vždy úprimné slová nachádzajú
pozitívnu odozvu v konaní ľudí a narážajú
často na ľahostajnosť a vedomú ignoranciu zákonov o ovzduší a odpadoch a v neposlednom rade aj Ústavy SR, ktorá garantuje občanom priaznivé životné prostredie.
Predstava úspory na vykurovaní vedie ľudí
k ich flagrantnému porušovaniu. Zabúdajú, že znečistené ovzdušie nemá hranice
a ohrozuje zdravie nás všetkých.
Príslovie „že komu niet rady,
tomu niet pomoci“ vyjadruje stanovisko,
že človek, ktorý nechce dať na dobré slovo,
www.dolnykubin.sk

dobre mienenú radu, musí niesť následky
svojho konania sám. Doterajšia zákonná
úprava limituje a komplikuje možnosť vymôcť plnenie týchto zákonov s následnými
finančnými sankciami. Chýba práve možnosť fyzickej kontroly až na úroveň fyzickej
osoby, v prípadoch podozrenia na ich porušovanie. Tento problém už uspokojivo
vyriešili v ČR, pričom v Poľsku sa spaľovanie
odpadu považuje už za trestný čin.
S veľkou nádejou sa preto očakáva, že pripravovaná nová stratégia ochrany ovzdušia, ktorá by mala byť vládou SR
a NR SR schvaľovaná v prvom polroku
2019, prinesie kýženú zmenu. Jej prvá časť
„Národný program znižovania emisií“ bol
v pripomienkovom konaní, ktorého sa zúčastnila (13.9.2018) aj naša RS s nasledujúcimi podnetmi:
1. Prijať zákonné opatrenia na zákaz spaľovania odpadu v lokálnych kúreniskách fyzických aj právnických osôb a umožniť dôslednú a vykonateľnú fyzickú kontrolu na
miestach, kde existuje podozrenie zo spaľovania odpadu certifikovanou organizáciou. Pri preukázateľnom porušení týchto
opatrení pristúpiť k finančnému postihu.
2. Právnické osoby produkujúce „spáliteľný“ odpad (/ne/palivo) zákonom zaviazať
jeho úplnou ekologickou likvidáciou (ak je
to technologicky možné, tak recykláciou)
a v prípade nedodržania likvidácie (recyklácie) takéhoto odpadu ich primerane finančne postihovať.
3. Nájsť a uplatňovať účinný ekonomický
model na podporu využívanie nízkoemisných zdrojov energie pri lokálnom vykurovaní.
Je veľká pravdepodobnosť, že v úzkej súčinnosti s občianskym združením CEPTA
(Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy)
sa tieto pripomienky podarí presadiť do
pripravovanej zákonnej úpravy.
Zo štúdie o emisných faktoroch
Výskumného energetického centra (VEC)
VŠB TU Ostrava je evidentné, ako spaľovanie aj štandardného paliva pri optimálnych
podmienkach, zaťažuje ovzdušie tuhými
znečisťujúcimi látkami (TZL), nehovoriac
o spaľovaní odpadov, ktoré ich zvyšujú
o 2000-10000% ,oproti spaľovaniu suchého dreva. Autor štúdie J. Horák uvádza, že
„nesprávne prevádzkované“ vykurovanie
rodinného domu môže vyrobiť až 250 kg
tuhých častíc za sezónu.

pokračovanie na 10. strane »
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VEC preto pripravilo SMOKEMANOVO desatoro správneho kuriča, ktoré si dovolím
odcitovať:
1. Nebuď ľahostajný k sebe, ani ku svojmu

okoliu. Zaujímaj sa o to, čo vychádza z tvojho komína.
2. Suš drevo minimálne jeden až dva roky.
3. Nespaľuj odpadky.
4. Oheň nedus. Nadstav regulačné klapky
tak, aby sa vzduch dostal k palivu.
5. Prikladaj častejšie menšie dávky paliva,
namiesto jednej veľkej dávky za dlhú dobu.
6. Pravidelne čisti kotol a komín.
7. Používaj moderný kotol, či pec.
8. Udržiavaj teplotu spalín za kotlom medzi
150 až 250⁰C.
9. Nevypúšťaj teplo oblokom. Neprekuruj.
Kúr len tam, kde to potrebuješ.
10. Kúr tak, ako chceš, aby kúril tvoj sused.

Záverom, aj pri všetkej skromnosti, je potrebné podotknúť, že RS za niekoľko rokov
svojej činnosti svojimi aktivitami, v niektorých prípadoch aj iniciatívne, odborne
priekopníckymi, bez nároku na akúkoľvek
odmenu, nastoľovala celospoločensky mimoriadne dôležitú tému ŽP. Táto problematika sa bez rozdielu týka všetkých občanov mesta Dolný Kubín. RS tak vytvorila
predpoklad pre nové orgány mesta po komunálnych voľbách, aby úspešne na tieto
výsledky nadviazali.

Andrej Švehla, člen Rady seniorov

MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE

—

Novela zákona o veterinárnej starostlivosti
Od septembra 2018 začala platiť Novela zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti. Okrem iného sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vo vzťahu k požiadavkám a povinnostiam obcí, no najmä
novela zákona o veterinárnej starostlivosti
definuje zviera ako cítiacu bytosť a tiež zavádza opatrenia proti množiteľom aj proti
týraniu zvierat. Materiál prináša zmeny aj
v Občianskom zákonníku. Novela zaručuje
efektívnejšiu ochranu práv zvierat najmä
pred týraním. Posilnia sa totiž právomoci
veterinárnych inšpektorov. V prípade podozrenia z týrania majú právo vstúpiť na
pozemok. V rámci identifikácie a registrácie zvierat sú tiež novinky a zvlášť treba vnímať povinné čipovanie psov.
Opité dievčatá
Začiatok školského roku sa začal v Dolnom
Kubíne skutočne nezvyčajne, a to pre skupinu mladistvých ôsmich dievčat v spoločnosti dvoch plnoletých mladých mužov.
Dňa 3.9. bolo na linku č. 159 oznámené,
že na ulici Obrancov mieru za internátom
v parku sa nachádza skupina mladistvých,
pričom ide zväčša o dievčatá a že tam
pravdepodobne pijú alkohol. Hliadka príslušníkov MsP bola vyslaná ihneď na miesto,
pričom skutočne zistila, že sa tu nachádza
skupinka mladých ľudí z Dolného Kubína

a okolitých obcí, ktorá bola evidentne pod
vplyvom alkoholu, čo následne preukázali
aj dychové skúšky, ktoré boli u nich vykonané. Všetky dievčatá požívali spoločne
tvrdý alkohol, pričom namerané hodnoty
u nich boli rôzne od 0,27 ‰ až po 1,81 ‰,
čo je už štádium vysokej opitosti. Po realizácii úkonov a overení totožnosti boli mladistvé (15 až 17-ročné) dievčatá odovzdané svojim zákonným zástupcom.
Odchyt mačiek
Na základe vlastných poznatkov zistených
počas realizovaných služieb a v neposlednom rade aj na základe podnetu občana
cez aplikáciu CITY MONITOR, sme realizovali po predošlej konzultácii s veterinárnymi lekármi v dňoch 10. – 11. septembra na
Pelhřimovskej ulici ako aj v lokalite sídliska
Brezovec, akciu zameranú na tlmenie mačiek formou ich odchytu a následnej sterilizácie. Využili sme tzv. živolovné pasce
s mäsitou návnadou, na ktorú sa podarilo
nalákať celkovo 3 mačky. Na ďalší deň bola
realizovaná samotná sterilizácia prostredníctvom nášho zmluvného veterinárneho
lekára.
Očakávali sme väčšiu úspešnosť
odchytu, ale ide o tzv. ferálne mačky a tie
sú veľmi plaché a opatrné voči ľuďom, preto bolo výsledné číslo pomerne nízke, ale
určite budeme realizovať tento rok ešte
minimálne jeden ďalší odchyt. Jednej mač-

Foto: Peter Uhrina
www.infostudio.sk

ke sa dokonca podarilo nájsť adoptívnu
majiteľku, ktorá o ňu prejavila záujem. Na
pomerne veľkom množstve túlavých mačiek nesú veľký podiel aj niektorí občania,
ktorí ich prikrmujú, čo nie je správne. Oni
sami vytvárajú týmto konaním priestor
a podmienky na to, aby sa o to viac tieto
zvieratá množili.
Nové policajtky
Po výberovom konaní, ktoré prebehlo na
Mestskej polícii (MsP) Dolný Kubín, boli
úspešné celkovo dve uchádzačky, ktoré
sa od septembra 2018 zaradili medzi príslušníkov MsP. Ide o dve ženy z D. Kubína
a Oravskej Poruby. Kým však budú plnohodnotnými policajtkami, musia absolvovať odborné školenie a výcvik v školiacom
stredisku pri MsP Nitra. Tu nastúpili na štúdium 17. septembra a ukončia ho 30. novembra. Po ňom ešte musia úspešne zložiť
skúšky. Veríme, že personálne posilnenie
MsP prinesie očakávané zlepšenie bezpečnostnej situácie a skvalitní samotný výkon
služieb a výsledky tejto zložky.
Strelecký pretek v Turanoch
V polovici septembra sa uskutočnil strelecký pretek súťažiacich z radov príslušníkov
mestských polícií, a to na strelnici v Turanoch. Išlo o podujatie, ktoré si pripomína
kolegu z Mestskej polície Martin, ktorý tragicky zahynul pri veľkom leteckom nešťastí
pred niekoľkými rokmi. Za MsP Dolný Kubín
sa Memoriálu Mariána Mindeka zúčastnili
Peter Uhrina a Alica Hlaváčiková, pričom jej
sa už tradične v kategórii žien opäť darilo
a umiestnila sa na tretej priečke. Treba podotknúť, že v tomto roku sa v obdobnom
preteku na strelnici Sielnica postavila na
stupienok víťazov a dôstojne reprezentuje
MsP Dolný Kubín a tiež samotné mesto.
Peter Uhrina, náčelník MsP DK
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BENEFIČNÉ ANGLIČÁKY OPÄŤ POMÁHALI

—

Rok sa s rokom zišiel a športovci z crossfitového centra Maximus Gym pokračujú
vo svojej tradícii. Pred 4 rokmi prišli so zaujímavou myšlienkou, ktorej výsledkom je unikátna športová akcia Benefičné angličáky.
Získala si obrovské ohlasy, a tak nebolo
najmenších pochýb, že zorganizujú i ďalší
ročník.
„Benefičné angličáky sme sa rozhodli po
prvýkrát urobiť pred štyrmi rokmi, ako
propagáciu pohybu. My sami sa naplno
venujeme športu a chceli sme tak spojiť
veľa ľudí pre jeden nápad, čo sa nám aj
osvedčilo,“ povedal tréner Matej Hricko.
„Ľudia svojím pohybom prispievajú na
dobrú vec. Nechceli sme robiť benefičnú
akciu, na ktorej budú ľudia prispievať len
peniazmi, ale tu zároveň zapájajú aj svoje
telo,“ dodal tréner Andrej Belvončík.
Angličáky nie sú také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad zdalo.
Mnohí sa pri nich aj napriek tréningom
zapotili. No keďže cvičili pre dobrú vec,
vyčerpanosť išla bokom a oddych bol minimálny. „Je to dosť náročný cvik, nakoľko
zapájate úplne celé telo. Prvých dvadsať
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angličákov bolo jednoduchých, ale teraz
to už je náročnejšie. Všetci sa navzájom
motivujeme, tak sa to dá zvládnuť,“ uviedli
podporovatelia benefičnej akcie. „Máme
tu 150 ľudí, čo nás veľmi teší. Prišli nás
podporiť z Brezna, z Ružomberka či Kežmarku. Akcia má veľký ohlas, je to naozaj
skvelé,“ pripomenul Matej Hricko.
Každý ročník benefičných angličákov je výnimočný. V rovnakom duchu
sa niesol aj ten ostatný, ktorý so sebou
navyše priniesol aj nejaké novinky. Išlo
o vyhodnotenie kategórie najlepší muž,

najlepšia žena a najlepšie dieťa do 12 rokov. Účastníci akcie išli na doraz a cvičili
do poslednej sekundy. Vďaka ich vytrvalosti urobili celkovo 46 604 angličákov.
Výsledkom 4. ročníka benefičnej akcie je
tak suma 1 080 eur, ktorú opäť získala tá
správna osoba. „Výťažok sme sa rozhodli venovať konkrétnej osobe. Ide o dievča, ktorej to veľmi pomôže. Dnes ju tu aj
máme a bude to pre ňu malé prekvapenie,“ dodali organizátori.
redakcia

ŠTEFAN SVITKO ZÍSKAL 20. MAJSTROVSKÝ TITUL

—

Špičkový motocyklový pretekár a rodák zo
Žaškova Štefan Svitko zaokrúhlil svoju zbierku slovenských majstrovských titulov. V nedeľu 2. septembra si z Gelnice odniesol cennú 20. trofej.
Z úspechu sa tešil o to viac, keďže posledných sedem dní jazdil rallye v Grécku
a podpísala sa na ňom únava. Štefan Svitko si však ani teraz neoddýchne. Aktuálne trénuje na Red Bull Get on Top a na
začiatku roka 2019 ho čaká vrchol sezóny
- Rallye Dakar. Svitko je historicky najlepším Slovákom na Dakare. Po dvoch piatych miestach v roku 2012 a 2015 obsadil
v roku 2016 konečné druhé miesto. To ho
vynieslo medzi dakarskú elitu.
Pripomeňme si však ešte jeho
začiatky. Tie sa spájajú s drsnou oravskou prírodou, mínusovými teplotami
a zamrznutým terénom. Štefan začal
s pretekaním na malej motorke pred
dvadsiatimi rokmi a prešiel si začiatkami
country crossu na Slovensku. Trénoval trikrát do týždňa a jazdil aj v tých najhorších
podmienkach. Oporou v jeho rozbiehajúcej sa kariére mu bol otec. Niekedy stačilo
poradiť, inokedy bola potrebná pomoc pri
vytiahnutí zapadnutej motorky. Štefan si

týmto všetkým prešiel, poctivo trénoval
a počúval rady skúsených jazdcov.
Azda najväčším Štefanovým
konkurentom asi navždy ostane Jaroslav Katriňák, s ktorým sa niekoľko rokov
predbiehal v hodnotení. Štefan bol ako
dvadsaťročný v jeho tesnom závese. S pribúdajúcimi rokmi a skúsenosťami si Svitko
s Katriňákom svoje pozície vymenili. Vďaka tvrdému tréningu a vycibrenej technike
sa spustila Števova spanilá jazda a začal
zbierať jeden titul za druhým - juniorský,
absolútny, v triede, v družstvách, v endure
a v country crosse až po dvadsiaty majstrovský titul, ktorý dosiahol 2. septembra
v Gelnici.
redakcia
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Kalendár podujatí
Kultúra
Deň seniorov s Ottom Weiterom
Zlaté ruky oravských seniorov
Mladá slovenská poviedka 2018
Jazzové trio Myriad3, KHJ
Lotz Trio - Mozartov zázračný rok, KHJ
Jaromír Nohavica, koncert
JTT Duo, KHJ
Večer s Jozefom Banášom
Kajetan Borowski Trio, KHJ
Míľniky, 100. výročie ČSR
Z náručia poznania, výstava
Saxofónové kvarteto, KHJ
Smejko a Tanculienka
Kajetan Borowski Trio, KHJ
Človek a hory, výstava
Bohúňova paleta, výstava
Inšpirovaní Oravou, výstava
Umenie 19. storočia..., výstava
Teodor Jozef Mousson, výstava

16. 10.
16.00 h
16. 10.
13.00 h
19. 10.
13.00 h
19. 10.		
21. 10.		
22. 10.
19.00 h
23. 10.		
24. 10.
17.00 h
25. 10.		
26. 10.
10.00 h
od 29. 10.		
06. 11.		
08. 11.
16.00 h
09. 11.		
do 26. 10. 		
do 26. 10. 		
do 31. 10.		
do 11. 11.		
do 11. 11.		

MsKS
MsKS
Or. knižnica
MsKS
MsKS
Or. Knižnica
OKS
MsKS
MsKS
MsKS
OKS
Or. galéria
Or. galéria
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