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Mesto rozširuje parkovací systém
o možnosť úhrady parkovného aj
formou mobilnej aplikácie. Občania, ktorí
vlastnia smartfóny si tak budú môcť uhradiť
poplatok za parkovanie nielen formou
zaslania SMS.

číslo 8

mesačník
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Štvorročné funkčné obdobie 19-tich
poslancov dolnokubínskeho mestského zastupiteľstva sa pomaly chýli ku koncu. Preto sme ich požiadali, aby zhodnotili
svoju poslaneckú prácu nielen vo svojich
volebných obvodoch.

ročník XXXIV
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Koncom septembra chce dolnokubínska samospráva ponúknuť
širokej verejnosti formou dobrovoľnej dražby
stavebné pozemky s inžinierskymi sieťami
pre plánovanú výstavbu rodinných domov
na sídlisku Brezovec.

KŇAŽIA - MIESTO ROZPRÁVKY

—

Foto: Boris Hrudal

Krásne slnečné počasie prilákalo v sobotu
18. augusta stovku milovníkov folklóru na
4. ročník tradičných folklórnych slávností
s názvom Od Kenez po Kňažiu, ktoré sa
každoročne konajú na amfiteátri Pod vŕbami pri rieke Orava v mestskej časti Kňažia.
Počas štvorhodinového kultúrneho programu bolo pre návštevníkov pripravené

divadlo, tvorivé dielne, výstava výtvarných
prác či krst autentickej knihy miestnych
rozprávok a príbehov s názvom Kňažia
miesto rozprávky. „Cieľom každého ročníka tohto podujatia je, aby sa tu stretávala
komunita a aby si z miesta, kde býva, vytvorila domov. Aby poznala miestne tradície či minulosť a spoločne utvorila priateľský kruh ľudí. Nielen susedov, ktorí vedľa
www.dolnykubin.sk

seba bývajú, ale spolu aj nažívajú a vytvárajú určité hodnoty,“ uviedla Jana Greššová z občianskeho združenia Krpček.
Organizátori sa snažia každý rok
pre návštevníkov pripraviť niečo iné a výnimočné, aby si neodniesli len dobrý pocit, ale aj nejakú hmatateľnú spomienku.
pokračovanie na 2. strane »
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„Preto sme tento rok dozreli k vytvoreniu
rozprávkovej knihy, ktorá zachytáva skutočné udalosti, príbehy a spomienky na
Kňažiu, ktorá bola kedysi samostatnou
dedinou so svojou históriou a s veľkým významom pre Oravu,“ vysvetlila Greššová.
Autorkou knihy je Jana Greššová,
ktorej pri tvorbe diela pomáhalo 30 ľudí
a ilustrovalo ju 14 detí. Do procesu tvorby
knihy sa zapojila staršia, stredná aj mladšia generácia. „Myšlienka vznikala približne päť rokov. Potrebovali sme určitý čas,
aby sme dozreli k tomuto dielu. Oslovila
som rodákov a obyvateľov z Kňažej, aby
si pospomínali na detstvo, minulosť, prípadne rozprávky. Myšlienkou bolo odovzdávať tradície z generácie na generáciu
a podarilo sa nám to celkom dobrým spôsobom. Najstaršia generácia spomínala,
stredná zapisovala a najmladšia generácia ilustrovala,“ zaspomínala zostavovateľka novej knihy.
Dodala, že príbehy a rozprávky,
ktoré sa nachádzajú v knihe sú veľmi zaujímavé nielen pre konkrétne tunajšie rodiny, ale pre každého, kto má aspoň trošku
niečo spoločné s Kňažou a zažil atmosfé-

zaujímavosti
ru tejto mestskej časti. „Myslím si, že ľudia
budú mať pri čítaní týchto príbehov aj na
čo spomínať.“ Knihu slávnostne uviedli do
života deti z folklórnych súborov z Kňažej,

Foto: Boris Hrudal

ktoré ju poliali vodou z Oravy. „V knihe sa
nachádza 29 príbehov a rozprávok. Je rozdelená do viacerých kapitol na rozprávky
ozajstné, rozprávky, ktoré rozprávajú deti
deťom, o medveďoch i poučné príbehy,“
ozrejmila Greššová s tým, že veľmi zau-

jímavou súčasťou knihy je aj slovník tradične zaužívaných kňažanských výrazov,
ktorý obsahuje mnohé nárečové pomenovania.
Ako ďalej uviedla, pri tvorbe knihy bola pre ňu vzácna spolupráca s umeleckou rodinou Habovštiakovcov, kde Peter Habovštiak ilustroval staré fotografie
Kňažej. „Jeho dcéra Petra Dvorštiaková
namaľovala obraz, ktorý je zároveň obálkou našej knihy a jej dcéra Lea nakresila
obrázok k jednému príbehu,“ priblížila.
Okrem kultúrneho programu
organizátori pripravili výstavu prác našej
najmladšej generácie a fotografie z minulých ročníkov tohto podujatia či originálny
fotokútik v starom obraze. Nemohli zabudnúť ani na každoročné sčítavanie ľudí,
ktorí prišli v kroji pod názvom Krojovaná
dedina. „Tešíme sa, že tento rok prišlo do
Kňažej až 157 krojovaných,“ dodala. Podujatie organizuje občianske združenie
Krpček v spolupráci s mestom Dolný Kubín a MsV Kňažia.
redakcia

PARKOVNÉ UHRADÍTE UŽ AJ CEZ MOBILNÚ APLIKÁCIU

—

Mesto Dolný Kubín na základe analýzy stavu
dopravy v meste a príslušných uznesení
mestského zastupiteľstva pristúpilo s platnosťou od 01. 06. 2016 k regulácii statickej
dopravy v centre mesta. Stanovenými cieľmi
regulácie bolo zvýšenie obrátkovosti existujúcich parkovacích miest, vytlačenie dlhodobo parkujúcich motorových vozidiel z centra
mesta a v neposlednom rade zlepšenie dopravnej situácie.
V súlade s projektovou dokumentáciou
statickej dopravy v centre mesta a príslušnou legislatívou prevádzkovateľ parkovacieho systému – mesto Dolný Kubín rozširuje parkovací systém o možnosť úhrady
parkovného aj formou mobilnej aplikácie.
V praxi to znamená, že občania, ktorí
vlastnia inteligentné telefóny – smartfóny
na platforme iOS a Android, si budú môcť
uhradiť poplatok za parkovanie nielen
formou zaslania SMS ale aj cez mobilnú

aplikáciu využitím platobnej karty.
Okrem tejto služby bude aplikácia prepojená s navigačným systémom,
v ktorom budú zobrazované všetky parkoviská v zóne regulovaného parkovania
s uvedením ich základných informácií.
V prípade zadania bodu záujmu v navigačnom systéme bude používateľ navigovaný na najbližšie parkovisko k predmetnému bodu záujmu s možnosťou úhrady
parkovného. Aplikácia umožňuje platbu
s registráciou aj bez registrácie. Pre registrovaných používateľov ponúka bezpečné
uloženie platobnej karty a uloženie EČV.
Toto sú základné funkcionality mobilnej
aplikácie, ktoré budú k dispozícii okamžite
po zavedení do prevádzky. Tá bude spustená od pondelka 17. 9. 2018.
Okrem týchto základných funkcionalít dokáže predmetná aplikácia poskytovať aj ďalšie funkcionality. Jedná sa
hlavne o sledovanie obsadenosti jednotli-

www.infostudio.sk

vých parkovísk ako aj rezervácie parkovacieho miesta na vybraných parkoviskách.
Tieto funkcionality sú ale podmienené zakúpením a inštaláciou ďalších technických
zariadení (senzor obsadenia parkovacieho miesta, resp. inštalácia kamerových
systémov) na jednotlivých parkoviskách,
na čo prevádzkovateľ parkovacieho systému nemá pre tento rok vyčlenené finančné prostriedky, no nie je vylúčené, že v budúcnosti aj tieto funkcionality predmetnej
aplikácie budú zrealizované a spustené
do prevádzky.
Cieľom zavedenia tejto služby
je zvýšenie komfortu úhrad parkovného,
ako aj zlepšenie dopravnej situácie v centre mesta tým, že motorové vozidlá budú
smerované priamo na existujúce parkoviská a nebude potrebné ich vyhľadávanie.
odbor dopravy, miestneho hospodárstva
a cestovného ruchu MsÚ

samospráva
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MESTSKÍ POSLANCI ZHODNOTILI SVOJU ČINNOSŤ

—

Štvorročné funkčné obdobie 19-tich poslancov dolnokubínskeho mestského zastupiteľstva sa pomaly chýli ku koncu. Preto
sme ich požiadali, aby zhodnotili svoju poslaneckú prácu nielen vo svojich volebných obvodoch. Položili sme im dve otázky:
1. Čo sa vám ako poslancovi podarilo presadiť a zrealizovať počas vášho funkčného obdobia?
2. Aké plánované aktivity ste naopak nestihli uskutočniť?

JÁN BRIESTENSKÝ

PAVOL HEŠKO

(SDKÚ-DS)

(NEZÁVISLÝ)

POSLANEC ZA VOLEBNÝ OBVOD
MOKRAĎ, KŇAŽIA A ZÁSKALIE

POSLANEC ZA VOLEBNÝ OBVOD
MOKRAĎ, KŇAŽIA A ZÁSKALIE

1.
Do našej pôsobnosti spadajú mestské časti Záskalie, Mokraď
a Kňažia, ale zaujímame sa aj o potreby celého mesta. Presadzovali sme spoločne s poslancom Briestenským komplexnú prestavbu domu smútku na Malom Bysterci s rozšírením cintorína
a novým vchodom a parkovacími miestami, čo sa už i realizuje.
Navrhli sme úpravu priestoru pred ZŠ Martina Kukučína tak,
aby sa zvýšila bezpečnosť detí pri obsluhe autami, s ohľadom
na miestnych. S výbormi každoročne organizujeme viacero kultúrno-spoločenských a športových podujatí, napr. stavanie mája,
Mikuláš, fašiang, v MČ Kňažia sa výbor spolupodieľa na organizovaní každoročných tradičných folklórnych slávností.
Vo všetkých troch mestských častiach sa nám podarilo
schváliť komplexnú rekonštrukciu asi dvestometrových úsekov
ciest, bude to v blízkej dobe zrealizované. Okrem toho Záskalie
sa bude tešiť z nového multifunkčného ihriska, bola zrekonštruovaná lavica a tiež žľab odvodu potoka od požiarnej zbrojnice
do rieky Orava. Tu ale presadzujeme jeho zatrubnenie. Chceli
by sme na ňom postaviť chodník, preto pracujeme na výkupoch
potrebných pozemkov. Ďalej to je rekonštrukcia a vybudovanie
oplotenia a oporného múru na cintoríne, osadenie viacerých
lavičiek a lámp na cintoríne a pred ním, postupne budujeme
detské ihrisko, ktoré aj tento rok doplníme o nové prvky. Spolu
s mestský výborom (MsV) Záskalie sme zorganizovali a zrealizovali verejný hovor občanov. V tejto aktivite chceme do budúcna
pravidelne pokračovať.
V mestskej časti Mokraď realizujeme komplexnú rekonštrukciu schodov k cintorínu a prestrešili sme priestor pred
domom smútku, prebehla výmena okien a dverí, rozširujú sa
parkovacie miesta a pracuje sa na výkupoch pozemkov pre rozšírenie cintorína. V časti Kolónia vyrástlo nové detské ihrisko. Podarilo sa zabezpečiť od železníc do vlastníctva mesta pozemky
popri železnici. Plánujeme tam výstavbu gumového multifunkčného ihriska a športovej zóny, čo už aj bolo sľúbené primátorom. Postupne vykupujeme pozemky potrebné pre výstavbu
chodníkov v úsekoch od Nábytkára po Kocmál a po Technické
služby, potom bude môcť začať výstavba.
V Kňažej už druhý rok slúži neustále plné multifunkčné ihrisko, čo bolo veľmi dobrou investíciou. Zrealizovali sme

výstavbu chodníka na Nábreží Oravy. Spolu s poslancom Briestenským a MsV a za pomoci OVS, a.s. realizujeme môj návrh vytvoriť oddychovú zónu z priestorov bývalej vodárne, kde pribudol spojovací chodník. Naplánovaný je ďalší, budú tam osadené
aj lavičky. V centrálnej časti Kňažej, kde bola novo osadená bezpečnostná kamera, sa ešte tento rok začne realizovať rekonštrukcia
a usporiadanie tejto časti: pribudnú nové chodníky a parkovacie miesta, obslužnosť autobusmi bude bezpečnejšia s ohľadom
na školákov, ale aj na miestnych obyvateľov. Oplotenie cintorína bolo zrekonštruované, tiež boli vďaka dobrovoľníckej práci
členov výboru, DHZ a Technických služieb vyčistené priestory
pri hasičiarni. Na Jelšavskej ulici pod Molovicami boli osadené
betónové zábrany. Zorganizovali sme verejný hovor občanov
mestských častí Kňažia a Mokraď, pričom v tejto aktivite chceme každoročne pokračovať. Jednou z vážnych aktivít, ktorou sa
poslanci dlhodobo zaoberali, je zorganizovanie zhromaždenia,
ktorým sme odštartovali potrebné pozemkové úpravy v Kňažej,
za ktoré sa vyslovila väčšina vlastníkov.
2.
Nepodarilo sa nám presadiť zmenu volebného systému tak, aby
každá mestská časť mala svojho voleného poslanca. Myslíme si,
že dozrel čas na takúto zmenu, no náš návrh sa stretol s podporou len veľmi malej časti poslancov. Toto chceme aj naďalej
v budúcom volebnom období presadzovať.
Pre neusporiadané vlastnícke vzťahy nebolo možné na
Mokradi zrealizovať výstavbu plánovaných chodníkov od Nábytkára, a tiež na Záskalí výstavbu chodníka so zatrubnením potoka
od hasičiarne do Oravy. Po sanácii železničnej stanice stále chýba aspoň malá zastávka s prístreškom v Mokradi.
V MČ Kňažia nepokračujú pozemkové úpravy napriek
tomu, že ich poslanci dvakrát schválili. Súčasný primátor ich
zastavil a z neznámych dôvodov v nich nepokračuje ani primátorom poverený zástupca primátora. My v nich chceme pokračovať, pričom navrhujeme postupne pozemkové úpravy urobiť
vo všetkých lokalitách schválených na výstavbu, ak si to budú
želať vlastníci pozemkov. Na Jelšavskej ulici pretrváva problém
s realizáciou odvodnenia ulice a inštaláciou svetelných bodov
pod Molovicami, kde úrad aj napriek tlakom poslancov nekoná.

www.dolnykubin.sk
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JURAJ JONÁK
(SDKÚ-DS)

POSLANEC ZA VOLEBNÝ OBVOD
STARÉ MESTO

1.
Nastúpil som v polovici volebného obdobia, preto čas na plnenie
môjho programu bol kratší. Som však rád, že sa nám podarilo
vyriešiť dopravnú situáciu v okolí ZŠ Janka Matúšku, pretože tu
denne dochádzalo k nebezpečným dopravným situáciám, ktoré
ohrozovali všetkých, ktorí prechádzali touto časťou. V rámci rozpočtu na tento kalendárny rok sme odsúhlasili finančné zdroje
na rekonštrukciu križovatky pri OD Tesco, ktorá vyrábala mnohým vodičom z cestovania na Brezovec veľmi ťažké chvíle. S prácami by sa malo začať v období mesiacov september až október,
podľa ukončenia všetkých potrebných schvaľovacích procesov.
Toto sú najväčšie aktivity, ale v Starom meste sa toho

JOZEF ŠIMEK
(NEZÁVISLÝ)

POSLANEC ZA VOLEBNÝ OBVOD
STARÉ MESTO

1.
Napriek tomu, že v súčasnosti zastávam pozíciu zástupcu primátora, som poslanec za Staré mesto a je prirodzené, že som
v mestskom zastupiteľstve presadzoval hlavne záujmy obyvateľov Starého mesta a rozvoja tejto mestskej časti. Musím skonštatovať, že za posledné 4 roky sa v Starom meste toho urobilo
skutočne veľa. Keďže to dovoľovala aj lepšia ekonomická situácia mesta, mohli sa opäť naštartovať a zrealizovať mnohé investičné akcie. Okrem tých bežných realizovaných opráv chcem
poukázať hlavne na akcie väčšieho charakteru, ktoré sa nám
podarilo v Starom meste uskutočniť.
Môžeme tu zaradiť rozsiahlejšiu opravu hlavnej dopravnej tepny cez Staré mesto – komunikáciu Aleja slobody,
kde sme vytvorili nový chodník popri rodinných domoch. Dôležité bolo vyriešenie a zlepšenie dopravnej situácie pred ZŠ
Janka Matúšku, kde sa podarilo výrazne zlepšiť bezpečnosť pre
deti prichádzajúce do tejto školy. Po dlhých rokoch sa dočkala

urobilo omnoho viac (zábradlie na schodoch na Matúškovej ulici,
na križovatke pri Oravskej knižnici A. Habovštiaka, rekonštrukcie
chodníkov, ciest, železničný prejazd pri OD Tesco) a riešil som
mnoho situácií a problémov. Tie mi nahlasovali občania, ktorí
neboli spokojní a mali výhrady k životu v meste a takto sa snažili
nájsť pomoc. Verím, že som svojou prácou pomohol k vyriešeniu
ich problémov, aj keď nie všetko sa dalo a dá vyriešiť hneď a chce
to svoj čas.
2.
Práca poslanca za mestskú časť je veľakrát o dohode a kompromisoch s ostatnými poslancami mestského zastupiteľstva.
Mesto má daný rozpočet a veľa mestských častí a volebných obvodov, ktoré tiež požadujú finančné zdroje pre svoj život. Ale čo
ma obzvlášť mrzí je to, že sa zatiaľ nepodarilo navrátenie "života"
na naše námestie a zlepšenie bezpečnostnej situácie na ňom
a v jeho okolí (viac kamier, častejšie obhliadky mestských policajtov v tomto priestore). Chcel by som, aby námestie zas "dýchalo
životom" a stalo sa centrom mesta, aby sa zlepšila dopravná situácia (každodenné kolóny na kruhovom objazde), aby bolo viac
opravených chodníkov a pod.
Chcem sa poďakovať všetkým občanom za dôveru a verím, že som svojou prácou dopomohol, aby život v meste bol
lepší.

komplexnej obnovy aj ZUŠ P. M. Bohúňa, ktorá dostala novú
strechu i vzhľad a je ozdobou Matúškovej ulice. Novú tvár dostalo aj námestíčko pri cukrárni. Onedlho sa začne s technickou úpravou križovatky pri OD Tesco, ktorej riešenie si vyžadovalo niekoľko rokov prípravy. Na žiadosť mnohých obyvateľov
sa podarilo sčasti zrevitalizovať aj historický cintorín, kde sa
vybudoval nový bezpečný vstup a schody so zábradlím.
Keďže vychádzam z prostredia venujúceho sa mládeži, osobitne mi záleží na tom, aby boli vytvorené podmienky aj pre ich rozvoj či voľnočasové aktivity. Preto som rád, že
v Starom meste mohlo za 4 roky vzniknúť niekoľko priestorov
pre mládež. V blízkosti ihriska s umelou trávou bolo vybudované Street Workout exteriérové fitnes ihrisko a na Matúškovej
ulici sa vybudovalo nové detské ihrisko s modernými bezpečnými prvkami. Onedlho bude dokončené dlho požadované ihrisko
s umelou trávou v priestoroch ZŠ J. Matúšku, ktoré budú môcť
využívať nielen žiaci ZŠ, ale cez víkendy a v poobedňajších hodinách aj obyvatelia nášho mesta.
2.
Boríme sa so zlou dopravnou situáciou, ktorej je potrebné venovať veľkú pozornosť a nájsť nejaké riešenie, čo sa doposiaľ
nepodarilo. Na opravu čakajú v Starom meste mnohé ďalšie
chodníky, ktoré sú v zlom stave a je potrebné ich naplánovať
do rozpočtu na nasledujúce roky (napr. ulice: M. R. Štefánika,
Matúškova a pod...) Doposiaľ sa nám taktiež nepodarilo oživiť
priestor bývalej synagógy (kina Choč). Toto je výzva, ktorá je
stále pred nami.

www.infostudio.sk
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VLADIMÍR KUBIŠTA
(NEZÁVISLÝ)

POSLANEC ZA VOLEBNÝ OBVOD
BANISKO, MEDZIHRADNÉ
A SRŇACIE

1.
Spoločne s MsV Banisko a Medzihradné, ako aj s občanmi a dobrovoľníkmi týchto mestských častí sa nám podarilo presadiť
a zrealizovať viacero akcií, ktoré už dlhodobo požadovali obča-

MIROSLAV MÁLIK
(SMER-SD)

POSLANEC ZA VOLEBNÝ OBVOD
BANISKO, MEDZIHRADNÉ
A SRŇACIE

1.
Podarilo sa po dlhej dobe zrealizovať osvetlenie prístupovej
cesty a cintorína na Medzihradnom. V spolupráci s mestským
výborom Medzihradné bolo tiež možné skultúrniť budovu výboru, vyčistiť okolie okolo budovy, postaviť nové oplotenie, zrevita-

ĽUBOMÍR BLÁHA
(SMER-SD)

POSLANEC ZA VOLEBNÝ OBVOD
BREZOVEC

1.
Moje priority súviseli s prácou poslanca mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne a tiež poslanca Žilinského samosprávneho kraja. Zameral som sa hlavne na oblasť školstva, dopravy
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nia. Napr. na sídlisku Banisko to bola výstavba multifunkčného
ihriska s umelou trávou, rekonštrukcia mostov pri škôlke, oprava
časti prístupovej cesty na sídlisko a oprava niektorých schodísk
k bytovkám. Na Medzihradnom sa obnovilo a dotvorilo detské
ihrisko, zrealizovalo sa osvetlenie cintorína a zrekonštruovalo sa
niekoľko desiatok metrov chodníkov.
2.
Mrzí ma, že sa nám na sídlisku Banisko nepodarilo uskutočniť
niektoré akcie, ako napr. odvodnenie a výstavba ciest ku garážam a záhradkárskym osadám, ako aj dokončenie rekonštrukcie
prístupovej cesty na sídlisko a výstavba prístupového chodníka
k ihrisku s umelou trávou. Na Medzihradnom je to nedostatočné množstvo zrekonštruovaných ciest a chodníkov a v neposlednom rade zväčšenie cintorína v tejto mestskej časti.

lizovať športové ihrisko, vybudovať nové detské ihrisko pre deti
a opraviť najviac poškodené chodníky.
Na sídlisku Banisko sa nám podarilo vybudovať ihrisko
s umelou trávou a osvetlením i obnoviť povrch jedinej prístupovej komunikácie na sídlisko. Úspešne prebehlo aj vybudovanie
nových parkovacích plôch, obnova schodov pri bytových domoch, vybudovanie nového zábradlia na chodníku, smerujúcom
k horným bytovým domom i obnova povrchu chodníkov.
2.
Na Medzihradnom sme nestihli obnoviť povrch chodníkov
a opraviť poškodené komunikácie, ako sme plánovali. Nezrealizovaný ostal i statický posudok na komunikácii Šmidkeho ulice.
Nepodarilo sa tiež presadiť požiadavky občanov na Srňacom na
zmenu územného plánu. Na sídlisku Banisko sme nezrealizovali
obnovu povrchu chodníka, tzv. „skratky“, v celej dĺžke, ako sme
plánovali a ešte množstvo drobných vecí.

a športu. V oblasti školstva sa podarilo zabezpečiť rekonštrukciu
a modernizáciu Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne, Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, čiastočne Združenej školy
obchodu a služieb a v malej miere i Strednej odbornej školy
polytechnickej v Kňažej.
V oblasti dopravy prebehli rekonštrukcie ciest Srňacie
a Gäceľská cesta, prehĺbenie prejazdu popod viadukt a opravy
nadjazdov obchvatu mesta Dolný Kubín. V oblasti športu cez
dotačný systém samospráv sa zabezpečila podpora niektorých
klubov.
2.
Nepodarilo sa dotiahnuť optimálnejšie presmerovanie dopravy
v meste, dokončenie rekonštrukcií a modernizácie všetkých škôl
a zabezpečenie podpory športu cez dotačný systém štátu.

www.dolnykubin.sk
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ANTON KRÁKORNÍK
(NEZÁVISLÝ)

POSLANEC ZA VOLEBNÝ OBVOD
BREZOVEC

1.
Vo volebnej kampani a počas funkčného obdobia majú kandidáti svoju predstavu o činnosti mesta. Realita je však taká, že
prevažne o činnosti rozhoduje mestský výbor, ktorý z jednotli-

JÁN RACLAVSKÝ
(NEZÁVISLÝ)

POSLANEC ZA VOLEBNÝ OBVOD
BREZOVEC

V dolnokubínskej samospráve pôsobím od roku 2010, kedy mi
dali voliči dôveru ako najmladšiemu poslancovi za mestskú časť
Brezovec. Začiatky mojej služby pre Kubín poznačila hospodárska kríza, ktorá naplno zasiahla mestský rozpočet v období rokov
2011-2013. Práve v tomto období som navrhoval 20% zníženie
odmien poslancov a zníženie platu primátora na minimálnu zákonnú úroveň. Presadzoval som elektronické zasielanie materiálov, ktoré ročne stojí našich občanov tisíce eur. V tomto období
bol citeľný i tlak na predaj mestského majetku. Až tak výrazný, že
sa mal umožniť nevýhodný vstup nového väčšinového majiteľa
do Aquarelaxu. Ten mal získať majetok mesta v hodnote 6 mil.
len za sumu 200 000 eur. Dnes je zrejmé, a ukazujú to aj ekonomické výsledky spoločnosti, že zastaviť tento krok, bolo správne
rozhodnutie. Som rád, že sa ku mne pridala väčšina vtedajších
poslancov. Spoločnosť je v plusových číslach a v rámci vlastnej

LEONARD VAJDULÁK
(NEZÁVISLÝ)

POSLANEC ZA VOLEBNÝ OBVOD
BREZOVEC

1.
Okrem presadzovania a podpory realizácie všetkých investič-

vých požiadaviek zvolených poslancov poskladá svoj plán na celé
funkčné obdobie. Aj ja ako poslanec za mestskú časť Brezovec
som odsúhlasil plán, ktorý sme sa snažili realizovať v jednotlivých
rokoch. Tento sa nám viac-menej podarilo splniť.
Mne osobne sa podarila presadiť realizácia osvetlenia
pri garážach nad ulicou M. Hattalu, po mojej interpelácii a požiadavke o zvýšený dozor mestskej polície v okolí kostola sa situácia
v /ne/tvorení neporiadku /hlavne po piatkoch/ zlepšila a čiastočne som sa podieľal aj na začatí postupných krokov k vysporiadaniu vlastníckych vzťahov k prístupovým cestám k záhradkárskym
osadám.
2.
Neustálym problémom Brezovca je nedostatok parkovacích
miest, neopravené chodníky a cesty. Tieto nedostatky sa nepodarilo odstrániť podľa mojich predstáv.

réžie postavila saunový svet.
V roku 2014 sa konali komunálne voľby a ja som dostal
možnosť pokračovať v napĺňaní programu. Začali sme zlepšovať
športový areál pri ZŠ Nemocničná, dnes je to miesto pre vyžitie
všetkých generácií občanov nášho mesta. V časti pod ul. Ľ. Štúra
sme zastavili výstavbu garáží a bytoviek. Podarilo sa nám zmeniť
pohľad na rozvoj tohto územia. Dnes ho dotvárame na miesto,
kde sa stretávajú Kubínčania - tvorí ho Žihadielko, amfiteáter,
športové prvky.
Výrazný nárast automobilovej dopravy stavia každú
samosprávu pred výzvu zabezpečiť kvalitné cesty, chodníky
a parkovacie miesta. Úpravou parkovania, značením a rozšírením parkovacích miest sa postupne rozširujú kapacity. Úsilie
samosprávy je však nedostatočné. Na Brezovci je preto nutné
pristúpiť k regulácii parkovania, podobne ako v Starom meste.
Opravuje sa cestná infraštruktúra, dlhodobo zanedbávaná cesta
od kostola po ul. M. Hattalu a v jesenných mesiacoch sa začne
s úpravou križovatky cez železničné priecestie.
Mojím cieľom je informovať o práci poslanca pravidelne
prostredníctvom blogu a facebooku, zapájať občanov do diania
v meste a využiť ich podnety pre lepší život v meste, len tak
môžeme budovať lepšiu občiansku spoločnosť. Nové nápady
a energia by mali dostať možnosť uplatniť sa. Pre naše mesto
by bolo prínosné, ak sa do súboja o poslanecké, či primátorské
miesta prihlásia aktívni Kubínčania, ktorí chcú mesto zlepšiť,
skvalitniť služby a sú odhodlaní obetovať na tento účel vlastný
čas a energiu.

ných akcií vo volebnom obvode Brezovec, ktorý som zastupoval,
sa mi darilo v mestskom zastupiteľstve (MsZ) presadzovať systémové zmeny a zvyšovanie finančných prostriedkov do školstva,
kultúry a športu, čo sa určite v týchto odvetviach pozitívne prejaví už v najbližších rokoch. Zo všetkých výsledkov mojej poslaneckej práce ma najviac teší rekonštrukcia krásnej budovy Základnej
umeleckej školy Petra Michala Bohúňa.
2.
Z mnohých spomeniem najmä to, že sa nepodarilo prijať koncepciu smerovania a rozvoja kultúry a športu v našom meste
a zvýšiť kultúru komunikácie na zasadnutiach MsZ.

www.infostudio.sk
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JURAJ ŠTEFÁK
(SDKÚ-DS)

POSLANEC ZA VOLEBNÝ OBVOD
BREZOVEC

Mojou odpoveďou na vyššie uvedené otázky nebude výpočet
rôznych akcií, prípadne aktivít zameraných či už na mesto Dolný
Kubín ako celok, respektíve i mestskú časť Brezovec, za ktorú som
bol zvolený a kde žijem a pracujem. To si budeme môcť vypočuť
pri celkovom zhodnotení tohto volebného obdobia na oficiálnych
fórach. Mojou snahou po celé volebné obdobie bolo hľadanie
možných riešení i za cenu primeraných kompromisov, lebo i komunálna politika je umenie možného. V tomto prípade limitovaného legislatívou, financiami, názormi a prístupom 19 poslancov
a vedenia mesta, ale tiež názormi a prístupom obyvateľov mesta.
Mojou snahou bolo posúvať mesto Dolný Kubín dopredu hľadaním a ponúkaním riešení v rôznych oblastiach verejného
života mesta. V tomto duchu som sa snažil vystupovať či už v príspevkoch na zasadnutiach MsR a MsZ a tiež svojím hlasovaním.
Podobne som sa snažil o stanovenie priorít v mojom volebnom
obvode Brezovec a o ich presadzovanie do realizácie, a to nielen

v oblasti investičných akcií a rekonštrukcií, ale i bežných problémov každodenného života našich obyvateľov. Môj spôsob je
okamžitý operatívny kontakt s príslušnými vedúcimi jednotlivých
útvarov MsÚ, prípadne s vedením TS a nie čakanie na interpelácie
na zasadnutí MsZ.
Vcelku si myslím, že za toto volebné obdobie sa v meste
urobilo mnoho, i keď nie všetko. Určitým problémom je nerovnomernosť najmä v dôležitých a náročnejších investičných akciách,
ktorých nám zostalo pomerne veľa na obdobie posledného roka
volebného obdobia. Zostáva dúfať, že sa všetky dôležité investičné akcie, ale i rekonštrukcie podarí zrealizovať pred príchodom
zimy a najmä v dobrej kvalite. Ak sa to podarí, potom si budeme
môcť všetci zainteresovaní povedať, že naša práca za toto volebné
obdobie nebola márna.
Nikdy sa nepodarí zrealizovať všetko, čo si plánujeme,
o čom snívame. Ale tu treba pripomenúť, že nie všetko je len otázkou vedenie mesta a mestského zastupiteľstva. Sú tu aj občania,
často s veľkou rôznorodosťou názorov. A tiež oblasť medziľudských vzťahov. Preto treba otvorene povedať, že rezervy nie sú
len na mestskom úrade a v poslancoch. Rezervy sú i v názoroch
a prístupoch k mestu u občanov. Iba synergiou všetkých týchto
účastníkov participujúcich na živote nášho mesta môžeme dosiahnuť čo najviac, aby náš Dolný Kubín bol ešte lepším miestom
pre život. Ja by som ho za iné (napriek problémom s parkovaním)
nevymenil. Ale treba sa ísť pozrieť i do iných miest a porovnávať.
Rozhodnutie prisťahovať sa do Dolného Kubína pred vyše štyridsiatimi rokmi stále pokladám za najlepšie rozhodnutie môjho
života.

JÁN PRÍLEPOK

PETER JONÁK

(NEZÁVISLÝ)

(NEZÁVISLÝ)

POSLANEC ZA VOLEBNÝ OBVOD
BREZOVEC

POSLANEC ZA VOLEBNÝ OBVOD
VEĽKÝ BYSTEREC, MALÝ BYSTEREC A BEŇOVA LEHOTA

Nespokojnosť s vývojom mesta a túžba niečo zmeniť, ale hlavne
chuť ukázať, že sa to dá robiť aj inak, nás v roku 2014 priviedla
k myšlienke uchádzať sa o dôveru a šancu urobiť niečo pre naše
mesto. Od začiatku sme to chceli robiť po svojom. Ako prvé sme
vytvorili občiansku iniciatívu Tvoj Kubín: Tvoje mesto a rozhodli
sme sa, že celý svoj poslanecký plat (cca 90€/mesiac) obaja venujeme ako základ na jej fungovanie. Ako poslanci sme nechceli
veci financovať za mestské peniaze, ani za peniaze od nejakých
sponzorov. Všetky naše aktivity mali dobrovoľnícky charakter
a za štyri roky nám s nimi pomohlo viac ako 300 Kubínčanov. Aj
vďaka nim sme sa mohli spoločne stretávať na množstve letných
a zimných podujatí pre celé rodiny.
Podarilo sa nám pravidelne organizovať letné kino, Deň
detí, karneval na ľade, živý betlehem, letnú čitáreň, upratovanie
sídliska a iné. Na ďalších akciách sme boli pevnou súčasťou (Kubínsky jarmok, Deň rodiny). Veľmi dobrú spoluprácu sme mali aj
s našimi základnými a materskými školami, našou snahou bolo
vždy zapájať do vecí predovšetkým deti. Potvrdilo sa nám, že keď
sa samy na niečom podieľajú, oveľa viac si potom vážia výsledok
a dokonca ho samy chránia (adventný veniec, strom s veľkonočnými kraslicami, letná čitáreň atď.)
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Posledné štyri roky boli aj vďaka lepšej hospodárskej
situácii plné investičných akcií. Sme radi, že sa našla zhoda
a investovalo sa do opráv škôl, škôlok, detských ihrísk. Opráv
sa konečne dočkali aj niektoré štyridsaťročné chodníky a cesty.
Významne sa podarilo znížiť dlh mesta. Ale v meste, tak ako aj
doma, nikdy nie je hotovo. Vždy je niečo, čo ešte treba opraviť
alebo vybudovať.
Chýbajúce parkovacie miesta, chátrajúci dom smútku,
mestské kultúrne stredisko, či roky nefungujúce kino, sú len niektoré z úloh do najbližších rokov. Veľkou výzvou je aj klesajúci
počet obyvateľov. Chýbajúce možnosti rozvoja bývania vyháňajú
ľudí z mesta a s nimi odchádzajú aj ich podielové dane, teda peniaze od štátu, ktoré potom mestu chýbajú.
Radi by sme presadili väčšiu transparentnosť a otvorenosť mesta k svojim obyvateľom. Úplne obyčajný, jednoduchý
prehľad občana o tom, čo sa deje a kam smerujú jeho dane.
Našou snahou ostáva aj naďalej pracovať na tom, aby sa naše
mesto zmenilo, kultúrne aj spoločensky. Aby sa zlepšil stav komunikácií i komunikácie. Aby bolo kde parkovať, kde nechať deti
hrať sa bezpečne, kde zažiť kultúru a aj kde športovať.

www.dolnykubin.sk
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JOZEF DAVID
(NEZÁVISLÝ)

POSLANEC ZA VOLEBNÝ OBVOD
VEĽKÝ BYSTEREC, MALÝ BYSTEREC A BEŇOVA LEHOTA

V kampani som sa sústredil na tri hlavné body: 1. Prosperita
mestských firiem. 2. Nájomné byty mladým rodinám. 3. Viac
športu pre mládež.
Ad 1. Aquarelax za r. 2014 – 2017 dosiahol zisk viac
ako 300 tis. eur, ktorý je v plnej výške využívaný na zabezpečenie
prevádzky a skvalitňovanie služieb.
Tehos je dlhodobo ziskový s tým, že okrem znižovania
nákladov na teplo, spoločnosť vracia odberateľom ušetrené peniaze – tzv. vratky. Tie boli za posledné roky vo výške viac ako
840 tis. eur. Rozumným hospodárením dosahuje jednu z najniž-

ších cien tepla v rámci centrálneho vykurovania SR.
Ad 2. Zmenou riadenia a koordinácie pri prideľovaní
nájomných bytov zo sociálneho odboru na finančný, vytvorením
komisie pre prideľovanie nájomných bytov a ich transparentným
prideľovaním sa vytvoril priestor pre mnohé mladé rodiny, nielen zo sociálneho prostredia. Veľa si sľubujem aj od prebudovania tzv. KOTVY na sociálne byty, ktoré budú slúžiť ako náhrada
pre vysťahovaných nájomníkov z nájomných bytov.
Ad 3. Som sklamaný z podpory športu u niektorých,
predovšetkým mladších poslancov. Napr. prekvapil ma razantný
odpor, s akým sme odmietli finančný príspevok na rekonštrukciu
futbalového štadióna. V meste je veľa športov a minimálna podpora z rozpočtu nezabezpečuje ich dôstojné fungovanie. Preto
predkladám poslanecký návrh zmeny VZN o podpore športu,
kde navrhujem výrazné zvýšenie príspevku pre športové kluby.
Celkovo ma atmosféra v parlamente prekvapila. Permanentná nedôvera medzi poslancami a vedením úradu sa
mnohokrát prejavila v neriešení skutočných problémov, ale
v hašterení...
Veľakrát som bol prekvapený z neprajnosti, resp. istej
závisti, pre ktorú sa nerealizovali aj dobré myšlienky. Iste, mnohé
sa podarilo, ale mohli sme všetci spraviť omnoho viac.

JULIANA GREGOVÁ

MATÚŠ LAKOŠTÍK

(KDH)

(KDH)

POSLANKYŇA ZA VOLEBNÝ
OBVOD VEĽKÝ BYSTEREC, MALÝ
BYSTEREC A BEŇOVA LEHOTA

POSLANEC ZA VOLEBNÝ OBVOD
VEĽKÝ BYSTEREC, MALÝ BYSTEREC A BEŇOVA LEHOTA

1.
Okrem bežných akcií, akými sú oprava chodníkov, výmena mobiliára, doplnenie a oprava detských ihrísk, je najvýznamnejšou
investíciou v tomto volebnom období v našej mestskej časti rekonštrukcia ulice SNP a priestoru autobusovej zástavky za OÚ,
ktorá prebieha v týchto dňoch. Táto bola už dlhé roky zaradená
v prioritách mestského výboru Veľký Bysterec. Tej predchádzala
úprava cestnej infraštruktúry pri ZŠ M. Kukučína, ktorou sa zvýšila bezpečnosť žiakov prichádzajúcich na vyučovanie. Na Beňovej
Lehote sa nám podarilo opraviť cestu k cintorínu a tiež vybudovať a doplniť detské a športové ihriská na Malom Bysterci.
V rámci celého mesta sa začalo s postupnou opravou
budov materských škôlok (výmena okien a elektroinštalácie,
zateplenie fasády). Významná je aj modernizácia osvetlenia Námestia J. Vojtaššáka pred kostolom na Brezovci.
Jedna z našich hlavných priorít bola podpora rodín.
Podarilo sa nám zvýšiť príspevok pri narodení dieťaťa a tiež pri
nástupe do školy, čím sme aspoň malou mierou odbremenili
rozpočet rodín s malými deťmi.
V posledných dňoch sa v uliciach objavili „hnedé“ nádoby na biologický odpad. Presahujúc toto volebné obdobie, sme
požadovali zber takéhoto druhu odpadu. Táto aktivita má za cieľ
prispieť k zlepšeniu životného prostredia a v budúcnosti tiež
k šetreniu finančných prostriedkov obyvateľov mesta, ktoré sú
vynakladané na likvidáciu odpadu.
Spolu s občianskou iniciatívou „TVOJ KUBÍN“ a tiež za
pomoci MsKS a Technických služieb sme sa podieľali na rôznych

spoločenských akciách v meste, ako napríklad premietanie futbalového zápasu z MS na veľkoplošnom plátne na Námestí slobody na Bysterci, vybudovanie a prevádzkovanie Letnej čitárne
v altánku pri pávoch, oslavy posviacky Kostola Povýšenia sv. Kríža
na Brezovci či stavba vianočného betlehema a adventného venca v Parku Martina Kukučína.
Akciou, na ktorú sme kládli dôraz, bola aj rekonštrukcia
vstupu, schodov a chodníkov na historickom cintoríne na ulici
Aleja slobody. Tá prebieha i v týchto dňoch a do príchodu zimy
by mala byť úspešne ukončená.
Do konca volebného obdobia nás ešte čaká oprava
a osvetlenie studne pri zvonici na Veľkom Bysterci, ktorú v súčasnosti mesto rekonštruuje v spolupráci s Cirkevným zborom
ECAV Dolný Kubín, MsKS, odborom dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného ruchu a mestským výborom Veľký Bysterec. Pri tejto príležitosti by sa malo konať aj stretnutie bývalých
a súčasných obyvateľov Veľkého Bysterca.
2.
Z rôznych dôvodov sa nám nepodarilo opraviť zvonicu na Veľkom Bysterci, vyriešiť dopravnú situáciu na križovatkách z Bysterca na hlavnú cestu Kraľovany - Ružomberok - Trstená, vybudovať chodník od OD Tesco do časti Štrbičný jarok, či začať
komplexnú rekonštrukciu budovy MsKS.
Jednou z našich priorít bolo aj zabezpečenie verejného
poriadku v meste, najmä v piatok a sobotu večer, avšak v tejto
oblasti sme nedosiahli uspokojivé výsledky.

www.infostudio.sk

samospráva

9

štadióne (LŠ), nepripustili jeho nevýhodný prenájom a že zabezpečujeme rekonštrukciu LŠ vo vlastnej réžii.

ZDENA PORACKÁ
(NEZÁVISLÁ)

POSLANKYŇA ZA VOLEBNÝ
OBVOD VEĽKÝ BYSTEREC, MALÝ
BYSTEREC A BEŇOVA LEHOTA

1.
Za úspech považujem najmä to, že sme znížili zadlženosť mesta,
nepripustili sme ovládnutie rozhodujúcich obchodných spoločností mesta rôznymi záujmovými skupinami - mám na mysli najmä AQUA KUBÍN, s.r.o. a TEHOS, s.r.o., že tieto spoločnosti dosahujú dobré hospodárske výsledky. Taktiež som rada, že sme
odmietli dotáciu SFZ na nezmyselné rozšírenie miest na letnom

2.
Nemám radosť z toho, že napriek veľkému úsiliu sa mne a niektorým mojim kolegom nepodarilo stále urobiť transparentnými prevody majetku mesta, že takmer všetky prevody sú
robené titulom "hodné osobitného zreteľa" a to aj vtedy,
keď takýto zreteľ nie je evidentný, že takmer nevyužívame
obchodné verejné súťaže. Nedokázali sme zreálniť územný plán mesta a v rozhodujúcich oblastiach chýba koncepcia rozvoja mesta - napr. v oblasti športu. Ďalej sa napr. nepodarilo dosiahnuť skultúrnenie priestorov domu smútku
v DK, obnoviť prevádzku kina, vybudovať cyklotrasy a pod.
To, čo sa podarilo, resp. nepodarilo, mnohokrát však
nie je v silách jednotlivca, rozhoduje kolektívny orgán a bohužiaľ,
počas celého volebného obdobia sme až príliš často nedokázali
nájsť spoločnú reč, čo bolo v konečnom dôsledku na škodu celého mesta.

podarilo zrekonštruovať škôlky, aby sa detičky mohli vychovávať
v čo najlepších podmienkach. Dá sa povedať, že to bolo stredobodom mojej práce.

MICHAELA
PORVICHOVÁ
(SIEŤ)

POSLANKYŇA ZA VOLEBNÝ
OBVOD VEĽKÝ BYSTEREC, MALÝ
BYSTEREC A BEŇOVA LEHOTA

1.
Počas môjho pôsobenia v mestskom zastupiteľstve som sa snažila rozhodovať vždy podľa najlepšieho svedomia bez akýchkoľvek vplyvov a podporila som každú vec, ktorá bola prínosom
pre naše mesto a našich občanov. Som veľmi rada, že sa nám

MICHAL SMOLKA
(SAS)

POSLANEC ZA VOLEBNÝ OBVOD
VEĽKÝ BYSTEREC, MALÝ BYSTEREC A BEŇOVA LEHOTA

1.
Za toto obdobie sa podarilo spraviť veľa, no som presvedčený,
že naše mesto má na oveľa viac. Všetko dobré, ale naopak aj

2.
Tak ako v každom meste, aj v tom našom je ešte stále veľa práce, aby sme sa posunuli vpred. Počas pôsobenia som sa stala
trojnásobnou maminou, a to mi niekedy nedovolilo naplno sa
zúčastňovať na dobrých projektoch spolu s mojimi kolegami
z komunity Tvoj Kubín: Tvoje mesto. Mrzí ma, že sa napríklad
doposiaľ nestihlo spojazdniť kino či zlepšiť bezpečnosť v našom
meste. Ako neoficiálny klub sme skoro 3 roky nemali dostatočnú podporu v zastupiteľstve, a tak nám veľa dobrých nápadov
neprešlo.
Žiaľ, až posledný rok sa nám podarilo presadiť návrhy
z nášho klubu, ale jeden rok je veľmi krátka doba na zrealizovanie väčších projektov.

to zlé, čo sa nám podarilo urobiť, nie je nikdy len zásluhou jednotlivca. Vždy rozhodne zvolená väčšina poslancov, preto čokoľvek, čo sa podarilo zrealizovať, je zásluha väčšiny. Ďakujem za
možnosť pochváliť sa svojimi úspechmi za toto funkčné obdobie,
no nemyslím si, že toto ľudia očakávajú... Mali by za nás hovoriť
skutky a vo výsledku spokojný občan.
2.
Často sa rozprávam s obyvateľmi mesta, čo by potrebovali a čo
treba zlepšiť a je toho naozaj veľa, takže mesto čaká ešte kopec práce. Ako som už písal, vždy o všetkom rozhodne väčšina
a pokiaľ po voľbách príde "nová" väčšina, taká, ktorá chce naozaj
pracovať pre ľudí a nielen látať a robiť veci naoko, bude naše
mesto vyzerať úplne ináč.

www.dolnykubin.sk
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samospráva

TERMÍNY DRAŽIEB POZEMKOV PRE VÝSTAVBU DOMOV SÚ ZNÁME

—

Koncom septembra chce dolnokubínska
samospráva ponúknuť širokej verejnosti formou dobrovoľnej dražby stavebné pozemky s inžinierskymi sieťami pre plánovanú
výstavbu rodinných domov na sídlisku Brezovec.
Záujemcovia si tak budú môcť v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska
v Dolnom Kubíne vybrať zo 16-tich pozemkov, ktoré majú výmeru od 576 do

1 110 metrov štvorcových. Prvých deväť
pozemkov sa bude dražiť v pondelok
24. septembra od 9:00 do 19:00 hod.
Zvyšných sedem pozemkov zas pôjde do
dražby v utorok 25. septembra od 9:00,
pričom posledný pozemok sa bude dražiť
o 16:00 hodine.
Záujemcovia o kúpu pozemkov si ich môžu pred dražbou obhliadnuť. Mesto zverejnilo dva termíny verejných obhliadok. Prvá sa konala v stredu

5. septembra o piatej hodine večer a druhý termín je naplánovaný na stredu
12. septembra 2018 rovnako večer o piatej hodine. Všetci uchádzači o obhliadku
sa musia ohlásiť najmenej jeden deň pred
konaním obhliadky na telefónom čísle
0903 123 007 alebo 02/3301 4113 alebo
mailom na dk@finlegal.sk. Všetky potrebné informácie o dražbe nájdete na internetovej stránke www.vysnehony.sk.
redakcia

AUTOM, AUTOBUSOM ALEBO PEŠO?

—

Skončili sa prázdniny a doznieva dovolenkové obdobie, väčšina z nás sa vracia k pravidelnému pracovnému a školskému rytmu.
Mesto po dvoch mesiacoch relatívneho pokoja znovu ožije mládežou.
Žiaľ, zároveň sa vrátia dopravné zápchy
nielen na hlavných cestných ťahoch, ale
aj na mnohých vedľajších komunikáciách.
Opäť prejdeme do režimu, keď potrebujeme stihnúť zaviezť deti do školy, prísť načas
do práce, nakúpiť, či zájsť k lekárovi. Aké je
to pohodlné, keď auto stojí pred domom.
Zvykli sme si ho používať aj na cestu tam,
kde by sme ešte donedávna zašli pešo, prípadne autobusom. Auto, na ktoré naši rodičia šetrili celý život, sa stalo spotrebným
predmetom. Viac sa vozíme a menej cho-

díme, čo sa začína prejavovať na našom
zdravotnom stave. Ohrozuje nás nadváha,
srdcovocievne a civilizačné choroby. A čo
je horšie, znížený pohyb sa čoraz negatívnejšie prejavuje aj na zdraví našich detí.
S nadmernou motorizáciou bojujú všetky vyspelé krajiny. Európska únia
preto každoročne od 16. do 22. septembra organizuje Týždeň mobility, ktorý má
prispieť k väčšiemu využívaniu zdravších
a ekologickejších spôsobov dopravy, ako
sú verejná hromadná doprava, chôdza či
cyklistika. Pravidelne sa do tejto akcie zapája aj naše mesto, ani tento rok nebude
výnimkou.
V predajni Pisosport Vám napríklad predvedú sortiment elektrobicyklov,
ktoré si budete môcť aj krátko vyskúšať.

Pokiaľ Vás zaujíma, ako je to s bezbariérovosťou v základných školách mesta, môžete sa v stredu 19. septembra pridať k akcii
Slovenského zväzu telesne postihnutých
„Turistika alebo adrenalín na kolieskach?".
Združenie Aktiv-Relax zas na štvrtok
20. septembra pripravuje v športovom
areáli bývalej ZŠ Nemocničná cvičenie
nordic-walkingu, zumby a pilates spojené
s meraním základných zdravotných hodnôt (cholesterolu, cukru, krvného tlaku a i.).
Prispejte aj Vy svojím malým dielom k zmene. Možno už len tým, že medzi
16. a 22. septembrom budete pred naštartovaním Vášho auta premýšľať nad tým, či
to tentoraz nepôjde aj bez neho.
Vladimír Adamec, mesto Dolný Kubín

inzercia
www.infostudio.sk

seniori
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ČLENOVIA DENNÉHO CENTRA V PELHŘIMOVE

—

V tomto roku si pripomíname 50. výročie
partnerstva medzi naším mestom a mestom Pelhřimov. Z tohto dôvodu sme i my,
členovia Denného centra Klubu dôchodcov
v Dolnom Kubíne (DC KD) a členovia výboru
MO JDS, navštívili priateľské mesto.
Za podpory vedenia mesta na čele s primátorom sa o organizovanie zájazdu postarali pracovníci odboru sociálnych vecí
a rodiny. Výborný program pripravili a zabezpečili pracovníci sociálnej rehabilitácie Jozef Gruchalák a garantka sociálnych
služieb v DC KD Marína Gruchaláková.
Nekonečná cesta do Českej republiky, pre opravu diaľnice, trvala „len“
desať hodín. Dobrou náladou a súťažou „Vtipnejší vyhráva“ sme ju prekonali
a prišli do Pelhřimova. Ubytovali sme
sa v Šport hoteli na zimnom štadióne,
v blízkosti ihriska, kde veľa z nás strávilo
krásne chvíle mladosti pri cvičení spoločnej spartakiády. Po spoločnej večeri nám
neskôr zahral na klávesoch náš kapelník,
ostatní sa veselo zabávali, spievali a tancovali.
Druhý deň bol pestrý. Doobeda
sme navštívili moderné zariadenie domova pre seniorov, v ktorom našlo svoj
„druhý domov“ okolo 130 seniorov. Celým zariadením nás sprevádzala a o činnosti porozprávala jeho riaditeľka.
V rámci muzikoterapie sa o lepšiu náladu a spestrenie chvíľ obyvateľov domova
postaral náš spevácky súbor „Grucha-

lanka“. Známymi slovenskými a českými
pesničkami sme vyčarili u väčšiny klientov úsmev na tvári, mnohí sa zapojili aj
do spevu. Rozlúčku s klientmi zariadenia
sprevádzala vďačnosť, radosť a milé slová: „Přijdte zas, bylo to krásné!“
Ďalšou zastávkou bola návšteva židovskej synagógy v obci Nová Cerekev, kde sme sa po výklade o histórii
a prehliadke usadili v laviciach a v podaní
našej Gruchalanky zaznel v staroslovienčine „Otče náš“. Potom sme sa presunuli
do neďalekej dedinky Proseč-Obořiště,
kde nás už netrpezlivo čakali pracovníci
a klienti zariadenia domova dôchodcov.
V tomto obrovskom areáli, predtým to
bol majetný kaštieľ, dožíva svoj život
okolo 80 seniorov. Tomuto zariadeniu aj
výbornému kolektívu pracovníkov šéfuje
dobroprajný riaditeľ Richard Havel, ktorý
nám dopodrobna porozprával o histórii
kaštieľa a jeho majiteľoch i o činnosti terajšej opatrovateľskej služby v zariadení.
Naším zámerom bolo aj v tomto domove dôchodcov spríjemniť chvíle
pobytu všetkým klientom. V kultúrno –
terapeutickom programe Gruchalanky
– Lorem Cantus (terapia spevom) pán
Gruchalák využil pre všetkých prítomných známe tvrdenie, že muzika lieči
a spája duše chorých i zdravých v jednote mysle a ducha. Okrem toho program
spestrili svojím spevom členovia skupiny
Nezábudky, oblečení v slovenských krojoch. Po prekrásnom vystúpení našich

členov sa klientom domova už nechcelo ísť ani na večeru, stále chceli pokračovať v speve a tanci. Pán riaditeľ Havel
nám srdečne poďakoval za náš program
a ako odmenu za vystúpenie nám pripravil bohaté pohostenie a milé spomienkové darčeky pre každého z nás.
V posledný slnečný deň nášho
pobytu sme si prezreli mesto Pelhřimov
- Masarykovo námestie, navštívili sme
Múzeum rekordov a kuriozít, kostoly,
kostolnú vyhliadkovú vežu a niečo sme si
nakúpili aj na pamiatku. Náš program sa
skončil, poobede sme nasadli do autobusu a cestovali späť. Cestu sme si spestrili veselým kvízom s názvom: Kto čo vie
o Pelhřimove. Spokojní a šťastní sme vo
večerných hodinách dorazili domov.
Na záver by sme, ako účastníci
zájazdu, chceli poďakovať osobitne pánovi primátorovi, pracovníkom odboru
sociálnych vecí a rodiny za organizáciu
zájazdu a reprezentáciu nášho mesta
speváckym súborom Gruchalanka. Veľké poďakovanie chceme vysloviť organizátorom celého programu pani Maríne
Gruchalákovej a kapelníkovi Jozefovi
Gruchalákovi, ktorý vdýchol dušu celému
programu zájazdu a nášmu nadšenému
vystupovaniu. Na krásne nové poznatky, skúseností a zážitky nezabudneme
a dlho zostanú v našich srdciach.

Gitka Stuchlá, členka DC KD

POZNÁVACÍ ZÁJAZD DO MIŠKOLCA

—

Slovenský zväz telesne postihnutých - základná organizácia v Dolnom Kubíne (SZTPZO) zorganizoval pre svojich členov už
sedemnásty poznávací zájazd v dňoch od
2. do 4. augusta 2018 do maďarského mesta Miškolc. Vzájomné poznávanie sme začali
ráno o 6.30 hod. pred kanceláriou zväzu,
kde do autobusu nastúpilo 49 členov a priateľov našej ZO.
Po úvodných informáciách o poznávacom
zájazde, s ktorými nás oboznámila p. Floreková, a po krátkej občerstvovacej zastávke sme docestovali do Ochtinej. Navštívili
sme Ochtinskú aragonitovú jaskyňu. Tých
104 schodov nadol a späť bolo náročných,
ale nik neľutoval, že navštívil takú krásu. So
záujmom si všetci vypočuli i pútavý výklad
o jej histórii, objavení a sprístupnení.
Potom sme sa presunuli na
prehliadku kaštieľa do Betliara. Tu nás

Foto: Gabriela Floreková

čakala ďalšia informácia z našich dejín
a prechádzka zámockým parkom. Naplnení novými zážitkami sme pokračovali do
maďarského mesta Miškolc, kde sme boli
ubytovaní v hoteli Lido. Čakala nás chutná
večera, po ktorej každý využil voľný čas na
oddych alebo podvečernú prechádzku.
Druhý deň sme si užili relax a kúpanie v jaswww.dolnykubin.sk

kynných a liečebných kúpeľoch Miskolctapolca. Každý podľa svojho uváženia využíval slnečný deň a bazény vo vonkajších
priestoroch alebo chládok a termálnu
vodu v jaskyniach. Tretí deň bol oddychový. Prehliadli sme si mesto Miškolc, zastavili sa na káve alebo nákupoch a s krátkymi
prestávkami sme sa dopravili až domov.
Za prípravu tohto zájazdu ďakujeme p. Florekovej a výboru našej ZO,
ktorý sa staral o to, aby nikomu nič nechýbalo a aby sme sa už teraz tešili na budúce stretnutie a nové zážitky. Ďakujeme aj
šoférovi autobusu p. Ferkovi Hrkľovi, ktorý
nás bezpečne doviezol domov a p. Pajchlovej za tlmočenie. Ďakujeme nášmu mestu
za finančnú podporu nášho zájazdu z projektu „Šanca pre všetkých“.
Ružena Sekerková,
predseda SZTP-ZO Dolný Kubín

noviny obyvateľov mesta Dolný Kubín

Kalendár podujatí
Kultúra
Tvorivá dielňa - drôtovanie
Jánošík po tristo rokoch
Gäceľský kotlík
37. Kubínsky jarmok
Burza zberateľov
Kubínske akordy
Ekotopfilm

12. 9.
16.00 h
14. 9.
19.30 h
15. 9.
11.00 h
21. - 22. 9.		
23. 9.
6.00 h
23. 9.
17.00 h
27. 9.
16:00 h

MsKS
MsKS
Gäceľ
Hviezd. nám
MsKS
MsKS
MsKS

Umenie 19. storočia na východnom Slovensku, výstava		
Teodor Jozef Mousson - maliar Zemplín, výstava		
Inšpirovaní Oravou, výstava			

Or. galéria
Or. galéria
OKS

Šport
Beh do Choča

15. 9.

10.00 h

Vyšný Kubín
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