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Odstraňujeme problémy Zoznam našich
partnerských miest
so zatopeným
sa rozrástol
podchodom
Po opravách by malo byť zatápanie
podchodu minulosťou, obnovou prejde aj
priľahlé parkovisko.

K trojici Vác, Zawadzkie a Otrokovice
pribudol ruský Jaroslavľ s viac ako
600-tisíc obyvateľmi.

Predstavujeme
najúspešnejšiu
dogtrekkingovú dvojicu
Prinášame vám rozhovor o tom, čo to
vlastne dogtrekking je a že na preteky sa dá
natrénovať aj v našich horách.
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Múdrosť vekov si treba vážiť
Ak by sme si nalistovali len
niekoľko dní v kalendári späť,
spomenuli by sme si, ako nás
neraz trápili letné horúčavy.
A dnes sme len kúsok od toho, aby
sme kráčali po šuchotavých
listoch, s ktorými sa stromy lúčia
pred zimným obdobím. A tak to je.
Čas beží mnohokrát rýchlejšie,
ako by sme si želali.

Spolu s pribúdajúcim časom však čerpáme
vnútornú silu, vedomosti a nenahraditeľné
skúsenosti. A práve mesiac október nám
pripomína, že vek a jeho múdrosť si treba
vážiť. Je preto dôležité učiť sa od tých skôr
narodených a rešpektovať ich generáciami
vycibrené skúsenosti. Na prejav úcty
voči starším nám ale nepostačí len jeden
mesiac. Ich zásluhy o náš dnešok sa tiahnu
celým rokom, a tak by sme mali úctu a vďaku
pretavovať do nášho každodenného konania.
A niekedy ani netreba chodiť ďaleko, stačí
stisnúť ruku svojej starkej, stráviť viac času
so starým otcom, susedovi pomôcť
s nákupom alebo len uvoľniť miesto
v autobuse. Maličkosti, ktoré niekomu môžu
rozjasniť celý deň.
Dlhoročné skúsenosti a hrubú knihu
spomienok otvoríme tento školský rok aj
v prípade našich dvoch škôl. Som hrdý, že
budeme blahoželať ku krásnym 60. narode-

ninám Základnej umeleckej škole v Dubnici
nad Váhom a 40. výročie svojho vzniku si
pripomenie Základná škola s materskou
školou na Centrume I. Toto je história
a minulosť, ktorá nás teší. Ku ktorej sa radi
vraciame a spomíname na momenty, ktoré
vpísala do našich príbehov. No v mnohých
prípadoch čelíme aj komplikáciám, ktoré
nám tu minulosť zanechala. Jednou z nich
bol aj problém s vodou v podchode, ktorý
zatopilo vždy v čase silnejšieho dažďa.
Nesmierne ma teší, že sa nám podarilo nájsť
promptné riešenie, aby sa Dubničania už
podchodom popod hlavnú cestu nemuseli
viackrát brodiť. Keď tieto ťažkosti
definitívne odstránime a pošleme do histórie
zlých spomienok, máme v pláne vyčistiť aj
dlažbu v podchode a začať aktívne využívať
vitríny, ktoré sa v ňom nachádzajú. Aby bol
aj podchod pre peších nielen koridorom
a zónou prechodu, ale aj o niečo príjemnejším miestom.

pomohlo spraviť prostredie nášho mesta
pestrejším, krajším či praktickejším, podeľte
sa o ňu s nami. Na sociálnej sieti sme vytvorili
skupinu Spolu tvoríme Dubnicu, kde sa
budeme tešiť na všetky Vaše dobré nápady.
Verím, že prichádzajúca jeseň si pre nás
pripravila mnoho pekného. Zaujímavé veci
nájdete aj v aktuálnom čísle našich
Dubnických novín. Okrem príjemného
čítania Vám prajem krásny mesiac, venovaný
úcte voči tým skôr narodeným. Dúfam, že
bude naplnený ľudskosťou, úprimnosťou
a srdečnými stretnutiami.
S úctou Peter Wolf
primátor mesta

Rád by som krátko spomenul aj prebiehajúcu
rekonštrukciu Bottovej ulice, na ktorej
realizáciu obyvatelia taktiež dlhšie čakali, aby
sa napokon zlepšila kvalita života v tejto časti
Dubnice. Pri tejto príležitosti by som chcel
vyzvať všetkých obyvateľov nášho mesta,
ktorí majú dobrý nápad, aby nám o ňom dali
vedieť. Ak ste videli niečo inšpiratívne
v inom meste alebo napr. v zahraničí, ak
disponujete ideou čohokoľvek, čo by

Čo vás najviac trápi? Vyberáme z vašich reakcií
Spomedzi
reakcií
obyvateľov
mesta
Dubnica
nad
Váhom
vyberáme odozvu na osadenie
dopravného
značenia
zákaz
zastavenia pri kvetinárstve Riva
na ulici smerujúcej k mestskej
poliklinike.

k poliklinike. Táto ulica bola obmedzovaná • PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÉHO SÍDLA
vozidlami odstavenými pri centre Riva. WWW.DUBNICA.EU V SEKCII SAMOSPRÁVA
Zároveň verím, že toto značenie bude - OTÁZKY A ODPOVEDE
obyvateľmi rešpektované, nakoľko ide
o ulicu, ktorá je hlavným prístupom • CEZ SOCIÁLNU SIEŤ FACEBOOK NA PROFILE
k poliklinike. Ďakujem.
DUBNICKÝCH NOVÍN

Píše
obyvateľ
mesta
Jozef:
Dobrý deň, chcel by som poďakovať mestu
Dubnica nad Váhom za osadenie
dopravného značenia na ulici smerom

Napísať nám môžete aj vy, rovnako sa spýtať (WWW.ODKAZPRESTAROSTU.SK)
na čokoľvek, čo vás v meste trápi alebo
zaujíma. Svoju otázku alebo názor môžete Za váš názor a záujem o veci verejné
vyjadriť:
ďakujeme.

• VYUŽITÍM PLATFORMY ODKAZ PRE STAROSTU
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Rekonštruujeme Bottovu ulicu
kanalizácie spred dvoch rokov. S prácami
sme začali v polovici septembra, a to v smere
Dlho očakávané rekonštrukčné od križovatky s Murgašovou ulicou, ktorá je
práce na Bottovej ulici budú trvať takisto súčasťou opráv.
približne do konca októbra. Mesto
počas šiestich týždňov opraví Aké konkrétne úpravy komunikápoškodený povrch i podhubie cia podstúpi?
vozovky a vymení aj obrubníky Cestu vyfrézujeme až do podkladových
popri
ceste.
Podrobnosti vrstiev, rozoberieme staré obrubníky
rekonštrukcie priblížil riaditeľ a následne položíme podkladový a neskôr
Technických
služieb
mesta povrchový asfalt. Pôvodné cestné obrubníky
Dubnica nad Váhom Gabriel Zelei. vymeníme za nové. Výmena obrubníkov si
vyžiadala aj zásah do zámkovej dlažby
Prečo bola rekonštrukcia Bottovej a vjazdov do jednotlivých rodinných domov,
ulice na sídlisku Za traťou nevy- ktoré budú v závislosti od možností jednothnutná a kedy sa s prácami livých vstupov upravené do pôvodného
začalo?
stavu. Všetky obrubníky pri vstupoch
Povrch tejto komunikácie je poškodený osadíme
naležato
kvôli
uľahčeniu
nielen vplyvom času a premávky. Stopy vjazdu do dvorov domov. Počas prác v tejto
na ňom zanechali aj práce na výmene lokalite zároveň položíme aj optické siete.

Text Veronika Rezáková foto Erik Osvald

2019

Mali by obyvatelia ulice počítať aj
s nejakými dopravnými obmedzeniami?
Oprava komunikácie je rozdelená do troch
etáp, ulica by tak mala byť uzatvorená vždy
len v polovičnom profile. Ak by sa ukázalo, že
si práce vyžadujú výraznejšie obmedzenia,
verejnosť budeme včas informovať. Zároveň
vyzývame obyvateľov ulice, aby svoje motorové vozidlá parkovali len na jednej strane
ulice, na ktorej práce momentálne neprebiehajú. Samozrejme, ďakujeme občanom
za ohľaduplnosť a porozumenie počas
rekonštrukcie.

Zhotoviteľom prác, ktorý vzišiel z verejnej
obchodnej súťaže, je spoločnosť Asfa KDK
z Dubnice nad Váhom. Podrobný harmonogram prác je zverejnený na webovom sídle
mesta www.dubnica.eu.

Peter Wolf
Primátor mesta

„Obyvateľom Bottovej ulice i motoristom spôsoboval
poškodený povrch komunikácie dlhoročný diskomfort.
Verím, že táto rekonštrukcia prispeje k pohodliu účastníkov
cestnej premávky i samotných obyvateľov ulice. Zároveň im
ďakujem za porozumenie a rešpektovanie pokynov
zhotoviteľa prác pri parkovaní vozidiel počas rekonštrukcie.”

Samospráva 003

September

Dubnické noviny

2019

Namiesto súdu S podnetmi a nápadmi sa
dohoda, ktorá obracajte priamo na mesto
mestu ušetrila
tisíce

Máte dobrý nápad, ako zlepšiť život v Dubnici, alebo je niečo, čo vás trápi a radi by ste
požiadali o nápravu? V takýchto prípadoch sa, prosíme, obracajte vždy na mesto Dubnica
nad Váhom prostredníctvom niektorých z oficiálnych komunikačných kanálov, ktorými sú:

Text Veronika Rezáková foto Mária Badačová

Spor medzi Dubnicou nad Váhom
a súkromnou základnou umeleckou školou pretrvával viac ako tri
roky. Vznikol na základe skutočnosti, že súkromnej ZUŠ boli
v minulosti nezákonne zadržiavané
finančné
prostriedky
vo forme dotácie od mesta
na prevádzkovanie a mzdy.

Mesto škole nevyplatilo dotácie za roky
2016, 2017 a 2018, z uvedeného dôvodu naň
zriaďovateľ školy podal viacero žalôb.
Na základe jednej z nich Krajský súd
v Trenčíne zakázal mestu pokračovať v inom
zásahu spočívajúcom vo faktickom zadržiavaní dotácie na mzdy a prevádzkovanie
činnosti súkromnej základnej umeleckej
školy a súčasne priznal žalobcovi náhradu
trov konania.

Súčasné vedenie Dubnice nad Váhom si
s riaditeľom umeleckej školy sadlo za jeden
stôl, aby za sporom urobili hrubú čiaru.
Vzájomnou niekoľkomesačnou snahou
oboch zúčastnených strán sa podarilo utvoriť
dohodu, ktorá reflektuje zákonný nárok
školy na vyplatenie dotácií a urovnanie sporu
mimosúdnou cestou.
Dubnica nad Váhom tak ušetrila finančné
prostriedky na úrokoch z omeškania, trovách
konania a prípadnej náhrade škody, ktoré si
zriaďovateľ školy uplatňovať nebude. Škola
zároveň stiahla všetky žaloby. Mesto jej
vyplatilo dotáciu za roky 2016 – 2018,
na ktorú má zákonný nárok, spolu s nákladmi na právne služby v celkovej výške presahujúcej sumu 215-tisíc eur. Týmto krokom
ostalo v mestskej kase približne 100-tisíc eur
k dobru, ktoré môžu byť využité na skvalitnenie života v Dubnici.
004 Samospráva

• webové sídlo www.dubnica.eu v sekcii Otázky a odpovede
• facebooková fanpage Dubnické noviny
• skupina Spolu tvoríme Dubnicu
•instagramový profil mesto_dubnica
•platforma Odkaz pre starostu: www.odkazprestarostu.sk
•osobne na MsÚ alebo telefonicky na zverejnené telefónne čísla

V mnohých prípadoch evidujeme, že
obyvatelia mesta vyjadrujú svoje požiadavky
v diskusiách na sociálnych sieťach mimo
oficiálnych profilov mesta. Jednotlivé
pripomienky sa v množstve komentárov
strácajú a v mnohých prípadoch sa
ku kompetentným zamestnancom mesta
nemusia dostať. Aby sa urýchlilo ich riešenie,

prosíme obyvateľov, aby sa obracali priamo
na mestský úrad. Rovnako dávame opätovne
do pozornosti platformu Odkaz pre starostu,
ktorá má slúžiť všetkým obyvateľom mesta.
Pripomíname, že pri zadávaní podnetu je
kľúčové presne definovať predmetnú
lokalitu. Tešíme sa na všetky podnety
od obyvateľov mesta.

Študujte na Vysokej škole DTI!
Moderná vysoká škola, kvalitné vzdelanie
BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Učiteľstvo praktickej prípravy, Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch,
Manažment
NOVINKA!
Manažér služieb v automobilovom priemysle – osvojte si moderné trendy v manažmente
so špecifickým zameraním na oblasť automobilového priemyslu.

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM
Vysoká škola DTI
Ul. Sládkovičova 533/20
018 41 Dubnica nad Váhom
tel. +421 42 442 41 23
e-mail: studijne@dti.sk
www.dti.sk

Podmienky prijatia
a bližšie informácie o štúdiu
nájdete na www.dti.sk

Učiteľstvo ekonomických predmetov

DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM

NOVINKA!
Didaktika technických profesijných predmetov – osvojte si moderné trendy z didaktiky,
z teórie a politiky odborného vzdelávania, z techniky a psychológie a získajte titul PhD.

PaedDr. ŠTÚDIUM
Rigorózne konanie v študijnom odbore 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov
a praktickej prípravy a možnosť získať titul doktor pedagogiky (PaedDr.)

PROGRAMY MBA, DBA a LL.M
Štúdium v programoch Master of Business Administration, Doctor of Business
Administration a Master of Laws. Úspešní absolventi získajú prestížne profesionálne tituly
MBA, DBA alebo LL.M.
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Začali sme s prácami na odstránení problému
so zatápaním podchodu
Text Veronika Rezáková foto Mária Badačová

Od pondelka 23. septembra
prebiehajú na Námestí Matice
slovenskej realizačné práce týkajúce sa odvodnenia parkoviska
pri podchode pre peších popod
hlavnú cestu a úprav parkovacej
plochy. Problém so zatopeným
podchodom, ktorý obyvateľov
trápil pravidelne niekoľko rokov,
mesto eliminuje v horizonte
jedného mesiaca.
Zdedený problém z minulosti,
ktorý potreboval akútne riešenie
Prebiehajúce práce pomôžu vyriešiť
niekoľkoročný problém so zatápaním
podchodu, ktorý vedie popod hlavnú cestu.
Problém s vodou v podchode tkvie predovšetkým v kanalizačných vpustiach parkoviska, ktoré do dažďovej kanalizácie nie sú
pripojené a neplnia tak svoju funkciu.
„Stavba je rozdelená na dve časti. Prvá časť sa
t
ý
k
a

týka podpovrchovej úpravy parkoviska, kedy
musíme prepadovú vodu zo vsakovacích
šácht odviesť do príslušnej kanalizácie
prostredníctvom montáže kanalizačného
potrubia a uličných vpustí. Rovnako
odvedieme aj vodu zo žľabu pred vstupom
do podchodu. V druhej fáze zameranej
na povrchové úpravy vyfrézujeme a vyasfaltujeme parkovisko, položíme obrubníky okolo
celého parkoviska a prebehne aj terénna
úprava okolitých zelených plôch," priblížil
vedúci stavebného úradu Milan Blaško.

rokov pretrvávajúci problém, ktorý
obyvateľov mesta trápil a ohrozoval vždy
v čase prívalových dažďov.

“Voda z parkoviska pri banke
VÚB, ktorá by inak mala miznúť
v kanáli, sa na parkovisku len
hromadila, pretože nemala kam
odtekať. Následne stekala
po schodoch priamo do podchodu
pre chodcov. To, čo by malo byť
samozrejmé, muselo nové vedenie mesta napraviť v rámci dodatočných prác, aby sa zatápanie
Po prebiehajúcich opravách by tak problém
podchodu neopakovalo.”
so zatopeným podchodom mal byť
pre Dubničanov už iba zlou spomienkou.
Výhodou bude aj upravené a zmodernizo- Práce budú prebiehať približne štyri týždne,
vané parkovisko v jeho bezprostrednej pričom predmetné parkovisko medzi
blízkosti, ktoré bolo rovnako v nevyhovu- budovou VÚB banky a hlavnou cestou bude
júcom stave. Nové vedenie mesta týmto z tohto dôvodu počas trvania prác
krokom a nemalou investíciou vo výške uzatvorené. Prevádzka podchodu nebude
približne 45-tisíc eur odstraňuje niekoľko obmedzená.

Samospráva
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Najlepší guláš navaril tím Seniori Prejta
Text Mária Badačová foto Mária Badačová

Prenikavá vôňa zo všetkých strán,
atmosféra spoločenstva, príjemná
hudba. To sú spoločné menovatele štvrtého ročníka podujatia
Prejťanský guláš, ktorý dal zabrať
zmyslom snáď každého návštevníka.

neskôr narodení sa potešili skákaciemu
hradu, hračkám či maľovaniu na tvár.
Po odobratí vzoriek všetkých gulášov zasadla
päťčlenná porota, ktorá posudzovala ich
chuť, vzhľad a konzistenciu.
Nakoľko v kategóriách segedínskeho
a držkového gulášu súťažili spolu len dva
tímy, víťazi sa určovali celkom jednoducho.
Držkový guláš ovládla Zermegh parta,
pri segedínskom to bol tím Halmeš z obce
Jablonec. Pri hodnotení zvyšných dvadsiatich vzoriek klasického kotlíkového guláša sa
však päťčlenná porota celkom zapotila.

Priestor v okolí ihriska v mestskej časti Prejta
sa v sobotu 14. septembra zaplnil 22
súťažnými tímami, ktoré sa prihlásili
do tradičnej súťaže vo varení guláša. Tímy
známych tvárí, ale aj nováčikovia, miestni
i cezpoľní, dokonca aj cezpoľnejší z obce
Jablonec pri Trnave, súťažili v troch
kategóriách. Kotlíkový, segedínsky a držkový S jednobodovými rozdielmi sa na treťom
guláš.
mieste umiestnil tím Sokolíci, druhé miesto
obsadil tím Pavlačkovci a víťazom
Popri varení guláša, ktoré prebiehalo tohtoročného Prejťanského guláša sa stal tím
od poludnia do približne štvrtej hodiny, Seniori Prejta.
pripravili organizátori – Výbor mestskej
časti Prejta v spolupráci s mestom Dubnica Podujatie svojou prítomnosťou podporil aj
nad Váhom, pre prítomných sprievodné zástupca primátora mesta Dubnica
aktivity. Pre starších to bola súťaž v pití piva, nad Váhom Tomáš Truchlý.

Zoznam partnerských miest Dubnice sa rozrástol na štvorlístok
Text Veronika Rezáková foto Veronika Rezáková

K trojici partnerských miest Dubnice nad Váhom pribudlo aj štvrté.
Po
českých
Otrokoviciach,
poľskom Zawadzkiom a maďarskom Váci Dubnica nad Váhom
po
novom
spolupracuje
aj
s ruským Jaroslavľom.

Mesto Ruskej federácie s tisícročnou históriou má viac ako 600-tisíc obyvateľov.
S Dubnicou nad Váhom ho neslávne spojila
tragédia miestneho hokejového tímu Lokomotiv Jaroslavľ, ktorého hráčom bol aj
dubnický rodák Pavol Demitra. V tomto
čase obe mestá podpísali dokument
o vzájomnej spolupráci a výmene skúseností,
a to predovšetkým v oblasti kultúry, športu,
vzdelávania, ale aj podpory cestovného ruchu
či výmeny informácií. Udialo sa tak počas
tradičného jaroslavľského festivalu Struny
Rusi. „Teším sa na výmenu skúseností
zo života samosprávy s takým veľkým
partnerom, akým je mesto Jaroslavľ. Náš
vzájomný kontakt ukázal, že si máme
obojstranne čo ponúknuť a v čom sa
006 Život v meste

inšpirovať,“ povedal tesne po podpise zmluvy
dubnický
primátor
Peter
Wolf.
Podpisu
oficiálnej
dohody
medzi
primátorom Dubnice a primátorom
Jaroslavľa
Vladimírom
Volkovom

predchádzalo prijatie memoranda o budúcej
spolupráci z roku 2016. Najbližšie sa zástupcovia partnerských miest stretnú pravdepodobne v budúcom roku počas Dní mesta
Dubnica nad Váhom.
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Z udalostí riešených mestskou políciou
Mesiac
september
zhodnotil
náčelník Tibor Rehák:
„Príslušníci mestskej polície v Dubnici
nad Váhom sa v období končiacich prázdnin
a začiatkom mesiaca september vo zvýšenej
miere zamerali na vykonávanie kontrol
v mestskom parku a v podchode pre peších
pod železničnou traťou. V parku boli
v hľadáčiku policajtov najmä psičkári a dodržiavanie zákonom stanovených podmienok držania psov, najmä ich prihlásenie
do evidencie, odstraňovanie nečistôt spôsobených zvieratami a vodenie psa na vôdzke
(ich voľný pohyb je v parku zakázaný).
V podchode boli zasa kontrolovaní cyklisti,
ktorí nerešpektovali dopravné značenie,
nezosadli a jazdili (viesť bicykel vedľa seba je
dovolené). Policajti počas týchto kontrol
zistili viac ako 60 priestupkov, ktoré
v prevažnej väčšine zatiaľ riešili napomenutím bez udelenia finančnej sankcie.“
Nezvestná žena nájdená
4. septembra popoludní prehľadávali mestskí
policajti na základe telefonického podnetu
areál ZŤS, kde mali občania vidieť dezorientovanú ženu. Policajtom sa podarilo túto
osobu nájsť, neznáma ležala na zemi,

nekomunikovala a nebola schopná samostatného pohybu, navyše javila známky značnej
podnapitosti. Nakoľko nemala vonkajšie
známky zranenia a nebolo na mieste možné
zistiť jej totožnosť, bola predvedená na útvar
mestskej polície. Tu vyšlo najavo, že
po 47-ročnej žene z Novej Dubnice bolo
vyhlásené pátranie ako po nezvestnej osobe.
Z tohto dôvodu bola odovzdaná kolegom
z obvodného oddelenia policajného zboru,
ktorí vec prevzali do riešenia.
Bola potrebná záchranka
V sledovanom období príslušníci mestskej
polície poskytovali prvú predlekársku pomoc
desiatim osobám, ktoré utrpeli zranenia
pádom na zem alebo skolabovali pre svoj zlý
zdravotný stav. Z toho bola jedna osoba
resuscitovaná, jednej boli zabezpečované
životné funkcie a ostatným policajti ošetrovali krvácavé zranenia. V šiestich prípadoch
prevzala ošetrovaných zdravotná záchranná
služba k ďalším lekárskym úkonom.
Falošný revízny technik
Príslušníci mestskej polície prijali dňa 17. 9.
krátko popoludní oznámenie 83-ročnej
poškodenej, ktorú pred miestom jej bydliska
oslovil neznámy muž. Tento sa predstavil
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ako revízny technik, ktorý má za úlohu
skontrolovať poistkovú skriňu v byte.
Starenka mužovi umožnila kontrolu
elektrozariadenia, ten jej po „kontrole“
predložil aj faktúru za „vykonanú“ prácu
na sumu 60 eur, ktoré poškodená mužovi aj
zaplatila. Toto neskôr oznámila svojmu
príbuznému, ktorému sa celá transakcia
zdala podozrivá. Policajti zistili, že neznámy
páchateľ poškodenú ženu naozaj podviedol,
doklad označený ako faktúra bol falošný
a údaje v doklade boli nepravdivé. Objasňovaním bolo ďalej zistené, že tento podvodník
pravdepodobne
rovnakým
spôsobom
podviedol aj iné osoby, najmä seniorov
v rôznych miestach Trenčianskeho
a Trnavského kraja. Totožnosť podvodníka
je zatiaľ stále neznáma, takže je pravdepodobné, že bude vo svojej nezákonnej
činnosti pokračovať. Mestská polícia Dubnica nad Váhom preto upozorňuje občanov
na obozretnosť a opatrnosť pri jednaní
s osobami, ktoré sa pod zámienkami opráv,
revízií alebo kontrol domáhajú vstupu
do bytov alebo požadujú platby za služby
na mieste v hotovosti. V prípade, že vás budú
takéto osoby kontaktovať alebo budete
svedkom takéhoto konania, neváhajte
bezodkladne vec ohlásiť na telefónne číslo
158 alebo 159.

Všimli ste si?
V parku pribudol nový kôš pre psičkárov

Aby mali majitelia štvornohých spoločníkov vytvorené dostatočné podmienky na to, aby
neznečisťovali trávnaté plochy parku psími exkrementami, mesto v priebehu septembra rozšírilo
potrebný mobiliár. Pri vstupe do Parku J. B. Magina od mestskej polície pribudol nový smetný
kôš špeciálne prispôsobený na tento účel. Jeho súčasťou sú aj vrecká na psie exkrementy. Rovnaký
kôš majitelia psíkov nájdu aj oproti parkovej bráne pri Dubnickom kaštieli.
Do knižnice cez novú vstupnú bránku

Nielen bránu, ale aj prevažnú časť oplotenia areálu Mestskej knižnice v Dubnici nad Váhom
a centra neziskových organizácií mesto vymenilo za nové, estetickejšie. Hlavným dôvodom
výmeny starého oplotenia za nové je poškodenie a hrdzavenie pletivových dielcov, ako aj znehodnotenie betónových základov.
Pozor na zmenu prednosti v jazde na križovatke pri stanici

Kým doteraz bola ako hlavná cesta označená Ulica nádražná a na ňu nadväzujúca Ulica športovcov, po novom sa značenie hlavnej cesty vracia do pôvodného stavu, ako tomu bolo kedysi.
Hlavnou cestou sa stáva komunikácia vedúca z Námestia sv. Jakuba v odbočení na Ulicu športovcov. Mesto Dubnica nad Váhom v spolupráci s okresným dopravným inšpektorátom týmto
krokom zareagovalo na podnety obyvateľov mesta, ale aj frekvenciu pohybu motorových vozidiel
v tejto lokalite z jednotlivých smerov. Prvoradá je bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, ktorá
súvisí s prirodzeným tokom vozidiel.
Nový výťah pre verejnosť v dome kultúry

Nový osobný výťah, vďaka ktorému sa menej mobilné osoby či mamičky s kočíkmi ľahko dostanú
aj na zvyšné poschodia budovy, môžu návštevníci domu kultúry využívať od začiatku septembra.
Jeho výstavba trvala približne štyri mesiace a financovaná bola z rozpočtu mesta vo výške 150-tisíc
eur. Výťah s nosnosťou 630 kg prepraví naraz až osem osôb.
Život v meste 007
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V areáli ZVS vypukol požiar
Text Mária Badačová foto Archív Eldisy

Požiar vo výrobnej hale súkromnej
spoločnosti
ELDISY
Slovakia,
s. r. o., Dubnica nad Váhom bol
nahlásený operačnému stredisku
23. septembra po ôsmej hodine
večer.

Okresného riaditeľstva HaZZ v Považskej
Bystrici Peter Tarožík. Požiar sa im podarilo
zlikvidovať krátko pred desiatou hodinou
v noci, pričom nikto neutrpel zranenia.
Po uhasení plamenného horenia boli pomocou termovíznej kamery vyhľadávané
a likvidované skryté lokálne ohniská,
zadymené priestory hasiči postupne
odvetrávali.

Požiar vo výrobnej hale súkromnej
spoločnosti ELDISY Slovakia spol. s. r. o., Požiar linky na gumový profil spôsobil
Dubnica nad Váhom bol nahlásený zadymenie na značnom území mesta. Mesto
operačnému stredisku 23. septembra
po ôsmej hodine večer. Na miesto boli
vyslaní štyria príslušníci Hasičského
a záchranného zboru (HaZZ) Dubnica
nad Váhom s dvomi cisternovými vozidlami,
ktorí po príchode evakuovali spolu 48
zamestnancov. „Príčina vzniku požiaru bola
prevádzkovo-technická porucha na výrobnej
linke počas výrobného procesu,“ potvrdil
informáciu zisťovateľ príčin vzniku požiaru

Slovenský deň kroja
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informovalo obyvateľov o vzniknutej
skutočnosti bezprostredne po jej vzniku
prostredníctvom
najefektívnejšieho
dostupného prostriedku, ktorý sa v podobných situáciách používa, mestského rozhlasu. Podľa informácií z Odboru krízového
riadenia Okresného úradu v Ilave mimoriadna situácia vyhlásená nebola. V čase
uzávierky septembrového čísla Dubnických
novín Odbor starostlivosti o životné
prostredie Okresného úradu v Ilave, ktorý
v danej lokalite po požiari vykonal miestne
šetrenie, nevydal k predmetnej udalosti
stanovisko. Po jeho doručení ho uverejníme
na webovom sídle mesta www.dubnica.eu.

Adoptuješ si ma?

foto Jozefa Gašparová

Členky Denného centra č. 2 sa
začiatkom septembra zúčastnili
na 2. ročníku podujatia Slovenský
deň kroja v Banskej Bystrici.
Počas cesty vlakom mali na sebe
oblečené kroje, čo spôsobilo
záujem a oslovovanie zo strany
spolucestujúcich. Zároveň tak
pekne reprezentovali naše mesto,
za čo im ďakujeme.

Autor: Výbor denného centra č. 2 v Dubnici
nad Váhom

Ešte stále máte
príležitosť podať si
žiadosť o záhradný
kompostér
008 Život v meste

Predstavujeme
vám
Mia,
približne
3-ročného kríženca weimarského stavača
s labradorom. Tento hyperaktívny psík hľadá
domov v aktívnej rodine, ktorá bude mať
dostatok času na to, aby sa mu venovala.
S fenkami sa znesie, psov si vyberá, no na iné
zvieratá ho treba naučiť. Nakoľko sa učí rád,
nemal by to byť žiaden problém. Mio je
očkovaný, čipovaný a pri adopcii bude aj
kastrovaný. V prípade záujmu o Mia nás
kontaktujte na telefónnom čísle 0903 554
454 alebo cez facebookovú fanpage Farma
v údolí, o. z., na ktorej nájdete aj ostatných
psíkov ponúkaných na adopciu.
Obyvateľom rodinných domov a malých bytových domov pripomíname, že ešte stále majú
možnosť podať si bezplatnú žiadosť o záhradný kompostér s objemom do 600 litrov.
Urobiť tak môžu dvoma spôsobmi:
• OSOBNE VYPLNIŤ ŽIADOSŤ V PODATEĽNI NA MESTSKOM ÚRADE POČAS ÚRADNÝCH HODÍN
• ALEBO VYPLNIŤ ŽIADOSŤ PROSTREDNÍCTVOM ONLINE FORMULÁRA, KTORÝ NÁJDETE NA
OFICIÁLNEJ STRÁNKE MESTA

Žiadatelia si môžu kompostéry vyzdvihnúť osobne v Stredisku triedeného zberu na Ulici
A. Sládkoviča 1678/21 v Dubnici nad Váhom každý pracovný deň od 6.30 do 13.30 h.
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Umrel Jozef Kosmál SDB OSA Challenge
* 2. 7. 1929, † 13. 9. 2019

Text Pavol Piatrov Foto saldub.sk

Vo veku deväťdesiat rokov nás
opustil don Jozef Kosmál. Vo štvrtok 19. septembra sa s ním prišlo
na nový dubnický cintorín rozlúčiť
množstvo farníkov.

Pochádzal z Kátloviec, saleziánom sa stal
16. augusta 1948. V noci z 13. na 14. apríla
roku 1950 bol spolu s ostatnými rehoľníkmi
deportovaný do Podolínca. Neskôr nastúpil
k Pomocným technickým práporom (PTP).
Za päť rokov prešiel Libavu, Nový Jičín,
Bruntál, Šenov pri Jičíne, Bystricu
pod Hostýnem, Rajhrad, Mikulov, České
Budejovice, Pardubice a Dobrušku. Podieľal
sa na budovaní vojenských i civilných
stavieb. Po prepustení do civilu pracoval
od júla 1954 do marca 1974 v Bratislave,
popri zamestnaní však tajne študoval
teológiu. 5. októbra 1959 ho tajný biskup Ján
Korec v tajnosti vysvätil za kňaza.
K verejnému kňazskému účinkovaniu nemal
štátny súhlas. Prijali ho za vychovávateľa
v Bratislavskom stavebnom podniku
na Prešovskej ulici, okrem neho tam pracovali aj Anton Srholec a Anton Semeš.
Medzitým sa nitriansky biskup Mons. Ján
Pásztor snažil získať kňazov z výroby
do pastorácie, a tak sa don Jozef 15. marca
1974 dostal do Ilavy za kaplána, kde pôsobil
do 31. mája 1977. Odtiaľ šiel do Adamovských Kochanoviec, kde pôsobil až do

31. októbra 1995. 1. novembra 1995 prišiel
do Dubnice nad Váhom, kde pôsobil až
doteraz. V rehoľnej spoločnosti Saleziáni
don Bosca prežil 71 rokov, z toho v kňazskej
službe 60 rokov. Spomíname na neho ako
na optimistického, veselého, horlivého
saleziána, ktorý bol nadšencom pre saleziánske dielo v Dubnici. Mal jedinečný štýl
humoru. Všeobecne známy je jeho výrok,
ktorý často hovorieval: „Bol to dobrý chlap.
Len jednu chybu mal. Že umrel.“

konečne doma

Po šiestich rokoch snahy organizovať aspoň jedno podujatie
pre deti pod krídlami OSA
Akadémie v domácom prostredí
sa aj v našom meste so zmenou
vedenia
a
hlavne
zmenou
v
prístupe
ku
športu
detí
a mládeže konečne podarilo nájsť
termín pre prvé z nich.

CyklokrOSA sú športové preteky pre deti
od cca 3 rokov až po 12, kde si môžu všetci
Nech ho dobrý Boh, ktorý ho obdaroval účastníci preveriť svoje zručnosti na bicykli
životom a rehoľným aj kňazským povolaním, i mimo neho. Samotný názov už naznačuje
obdaruje aj večným životom. Don Jožko, disciplínu, v ktorej sa bude pretekať.
Cyklokros ako jedna z najkrajších
ďakujeme...
technických cyklistických disciplín spája
totiž jazdu na bicykli v náročnom teréne
spolu so schopnosťou jazdca sa popasovať aj
s prekážkami, kde už jazda v sedle je naozaj
náročná. Zvládnu ju len tí najlepší. Tí ostatní
svoje „dvojkolesové tátoše“ cez prekážku
prenesú,
preskočia,
prevezú.
No keďže nie každé dieťa má to šťastie
a možnosť športovať, rozhodli sme sa výťažok
zo štartovného v tomto podujatí venovať
na dobročinné účely dieťaťu, ktoré toľko
šťastia nemá. Jeho meno sa dozviete už
čoskoro. Zapíšte si teda do vašich kalendárov
dátum 19. 10. 2019 a od 8.00 h vás budeme
čakať v Parku J. B. Magina.

Občianske združenie Slniečko
Dubnica pomáha ľuďom v núdzi

Príďte podporiť pohybom dobrú vec a stráviť
s deťmi krásne športové dopoludnie.
Teší sa na Vás TEAM OSA

Text Peter Pišša

Vážení spoluobčania, rozhodol
som sa vám prihovoriť prostredníctvom Dubnických novín. Sme
občianske združenie Slniečko
Dubnica, ktoré vzniklo 14. marca
2019 s cieľom pomáhať ľuďom
v núdzi.

Peniaze na našu činnosť získavame
najčastejšie od anonymných darcov, ktorí
nám poskytujú dobrovoľné čiastky do našich
prenosných pokladničiek. Tie môžete nájsť
v Dubnici nad Váhom, Novej Dubnici,
Nemšovej, Trenčianskej Teplej, Trenčianskych Tepliciach a v Ilave. Za niekoľko
mesiacov fungovania už vidno prvé výsledky

našej práce. Do CSS v Nemšovej sme darovali plachtu na presun ležiacich pacientov
z postele na nosítka. Detskému domovu
v Klobušiciach sme vybavili od sponzora
sklenené poháre na vodu pre deti. Poháre
sme darovali aj jednej sociálne slabšej rodinke z nášho mesta. Nepravidelne odovzdávame plastové vrchnáčiky prostredníctvom
obchodnej siete na pomoc Kristínke.
Do budúcna máme pripravené aj ďalšie
projekty, ktoré by sme radi zrealizovali.
Na záver môjho článku chcem poďakovať
všetkým podnikateľom za umožnenie uloženia našich pokladničiek v ich prevádzkach,
rovnako všetkým doterajším i budúcim
anonymným sponzorom.
Život v meste 009
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S údržbou verejných priestranstiev pomôže komunálny vysávač
Text Mária Badačová foto Mária Badačová

Technické služby mesta Dubnica
nad Váhom (TSM), ktoré zabezpečujú
predovšetkým
údržbu
verejných priestranstiev, zelene,
komunikácií či triedenie a zber
odpadu, majú nového pomocníka.
Je ním elektrický komunálny
vysávač, ktorý okrem toho, že je
výkonný, tichý a rešpektuje životné prostredie, pracuje veľmi efektívne a je ľahko použiteľný.

v priebehu jedného pracovného dňa za
asistencie jedného človeka tento stroj
dokázal vyčistiť chodníky a plochy okolo
mestského úradu, domu kultúry, priestor
Námestia svätého Jakuba, Námestia Matice
slovenskej a časť okolia SPŠ, čo by
za normálnych okolností museli vykonávať
dvaja pracovníci po dobu troch dní,“
vysvetlil riaditeľ TSM Gabriel Zelei.

Elektrický pomocník, ktorý je jedným
z najekologickejších strojov, je vhodný ako
do interiérov (haly, stanice a pod.), tak
na verejné priestranstvá. Jednoducho si
poradí s vysávaním akýchkoľvek povrchov
a odpadov, akými sú papier, fľaše, plasty,
cigaretové nedopalky, lístie, plechovky,
škatuľky a iné.

Do
skvalitnenia
údržby
verejných
priestranstiev tak mesto v spolupráci s TSM
Dubnica nad Váhom investovalo takmer
17-tisíc eur. Vysávač bude využívaný
na
čistenie
chodníkov,
námestia,
autobusových zastávok či pri upratovaní
verejného priestranstva po ukončení
spoločenských podujatí v meste. „Komunálny vysávač sme kupovali preto, aby sme
mohli
ľahšie
a účinnejšie vyčistiť priestory mesta. O tom,
že ide o efektívnu investíciu, svedčí aj fakt, že

Ďakovali sme v rámci týždňa dobrovoľníkov
Text Veronika Rezáková foto Mária Badačová

Pri príležitosti týždňa dobrovoľníctva, ktorý na Slovensku
prebiehal od 16. do 22. septembra, sa vedenie mesta Dubnica
nad Váhom rozhodlo oceniť prácu
a nasadenie dobrovoľníkov, ktorí
zareagovali na dve výzvy samosprávy, a to Natri to mestu a Hurá
na sídlisko – jarné upratovanie.

So zástupcami viac ako dvadsiatky klubov
a firiem, ale aj s aktívnymi jednotlivcami
z radov verejnosti sa vedenie mesta stretlo
v utorok 24. septembra 2019. Formou
ďakovného listu primátora a bezplatného
vstupu na premietanie v Kine Lastovička sa
mesto poďakovalo všetkým dobrovoľníkom
a členom klubov za ich prácu, ochotu
a záujem participovať na veciach verejných.
„Stretnutie s obyvateľmi, ktorí reagujú
na naše výzvy, sme termínovo nasmerovali
k týždňu dobrovoľníctva, aby sme im vyjadrili našu vďaku za aktívnu účasť na oboch
našich výzvach. Záujem zo strany ľudí je
veľký, preto plánujeme v tejto aktivite
pokračovať,“ informoval viceprimátor
Tomáš Truchlý s tým, že motiváciu jednotlivých klubov participovať spája chuť spraviť
niečo pre mesto, v ktorom ich členovia žijú
010 Život v meste

a pôsobia. „Nechceme deti viesť len
k športovým výkonom, ale chceme z nich
vychovávať aj dobrých ľudí. Takéto projekty
pomáhajú, aby sa deti učili zodpovednosti
k svojmu okoliu,“ povedal prezident
Mestského hokejového klubu Dubnica
nad Váhom Július Prekop.

mimoriadne teší, viac ako 300 dobrovoľníkov sa zapojilo len do akcie Natri to
mestu. Myslím, že boli fantastickí a my sa už
tešíme na ďalšiu spoluprácu. Mám pocit, že
mesto naozaj ožíva, obyvatelia navštevujú
kultúrne podujatia a akcie a mnohí sa
angažujú. Ľudia si zaslúžia poďakovanie, ak
sa zapájajú do diania v samospráve, pretože je
Účasť dobrovoľníkov v tohtoročných to u nás ešte stále výnimočné,“ uzatvoril
výzvach organizovaných mestom Dubnica primátor Dubnice Peter Wolf.
nad Váhom bola prekvapením. „Čo ma
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Bývalá závodná poliklinika pri ZŤS (ZÚNZ)
Text UrbeX DCA foto UrbeX DCA

Len nedávno, po jednej jarnej
preskúmavačke v ZŤSke, sme sa
ocitli aj v týchto končinách,
ľudovo nazývaných Uhabaráky,
kedy sme identifikovali tento
objekt ako miesto pre náš ďalší
prieskum. Keď sa nám však ani
tento mesiac nepodarilo skontaktovať so správcom najkrajšej
a
najnedostupnejšej
budovy
v Dubnici (skúsite uhádnuť?),
vytiahli sme si tento „šuflíkový
námet” pre toto číslo rubriky.
Budovu DC48, časť bývalej závodnej polikliniky pri ZŤS.

Je utorok ráno a ja, Miro, Samo a druhý
Samo si to na požičanej červenej Fábii križujeme po dubnických komunikáciách až
na miesto. Vedľajšia budova neštátneho
zdravotníckeho zariadenia prekvitá životom,
o pacientov nie je núdza. Stretávame sa s jeho
vždy pozitívne naladenou riaditeľkou Miroslavou Ondrejcovou, ktorá podáva zväzok
kľúčov správcovi. Zväzok kľúčov - náš
symbol nového a nepoznaného priestorového dobrodružstva. Vyťahujem notes,
píšem si poznámky a druhou rukou fotím
s
mojou
1,8
kg
zrkadlovkou.
Prízemie. Po lekárni ostala už len prázdna
miestnosť. Spoza zárubní ďalších dverí sa
dostávame na dohľad laboratórnemu pultu.
Labáky.
Suterén. Vodoliečba a rehabilitácie.
Nasvedčujú tomu modré vane, ležiace
odinštalované v stredne veľkej miestnosti.
Nachádzame aj zvláštny objekt - dosku, na
ktorej sú namontované vypínače, elektrická
zásuvka, kľučka či ciferník na vytáčanie
telefónu pevnej linky. Vševediaci Miro
odpovedá dopredu na moju chystanú otázku.
Ide o pomôcku na precvičenie motorických
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zručností pre pacientov po mozgovej
príhode. Vedľa je zase ružová miestnosť,
ktorú opustil súkromný masér. Jeho reklama
stále leží na stole. Hovorí: „MÁTE 40
ROKOV? PO MOJEJ MASÁŽI BUDETE
MAŤ 20.” Vtipný marketing.

Obrazy z minulosti

I. poschodie. Hneď v prvej miestnosti to
prišlo. Highlight dneška. Pozerá na nás staré
zubárske kreslo a my naň. „70. roky”,
usudzuje Miro. Pán správca uvažuje
o možnej zberateľskej hodnote tohto kúsku.
Kožený poťah, retro ladené gombíky,
odsávačka a svetlo so zvláštnou oranžovoreflexnou plochou. Artefakt, jednoznačne.
Fotím ho na rôzne expozície, a to ešte
netuším, že takéto kreslá tu uvidíme ešte
ďalšie štyri. Na stene si všimnem zoznam
zubárov, kde je napísané aj meno mojej
zubárky. Aspoň viem, o čom budeme kecať
pri ďalšej preventívnej prehliadke, ktorá ma
čaká v januári. „Wow momenty” tohto
poschodia uzatvára predpotopný röntgen
zubného chrupu, ktorého spôsob použitia si
nevie predstaviť ani náš najmúdrejší.
II. poschodie. Kancelárie ZÚNZ - Závodného ústavu národného zdravia. Avšak
na konci chodby vstupujeme do iného sveta.
Je to snáď jedna z najidylickejších scenérií presakujúca voda vytvorila krásnu zelenú
mapu na plesnivej stene. Zátišie dotvára starý
barel a papraď(!), vyrastajúca zo zárubne
dverí. Príroda hľadajúca si svoje cestičky
naspäť. Presne toto je moment, kedy
si uvedomujem, prečo robím urbeX. Krása
rozpadu.

Centrum mesta sa v posledných
rokoch výrazne menilo a rozrastalo najmä pod vplyvom budovania
nového námestia a výstavby
priľahlých objektov. V nedávnej
minulosti však patrili k stredobodu
spoločenského života aj miesta
zobrazené
na
tejto
dobovej
fotografii.

S poďakovaním pani riaditeľke a dobrým
pocitom sa vraciame každý do svojej práce.
Fakty. Budova nefunguje od roku 2011.
Hlavným dôvodom bol odchod veľkej časti
tu pracujúcich lekárov za prácou inde, časť sa
presťahovala do vedľajšej fungujúcej budovy.
Neštátne
zdravotnícke
zariadenie
momentálne s ťažkosťami bojuje s nákladnou
údržbou objektu a s minimálnym počtom
záujemcov o jeho kúpu. „Zdravie nie je
všetkým, ale bez zdravia je všetko ničím.“
(Vlastne, dávať citát na koniec je gýčové,
vymažem ho... Dúfam, že noviny ešte neodišli do tlačiarne.)

Domy na fotografii sú svojím spôsobom
vzácne, pretože ide o jedny z mála v tejto časti
mesta, ktoré sa vyhli asanácií a nenahradili
ich paneláky či obchodné strediská v štýle
socialistického realizmu. Málokto si
uvedomí istú zaujímavosť. Je zvláštne, ako sa
vyprofilovalo využitie týchto budov.
Podnikatelia v nich zväčša otvorili krčmy
a bary, rovnako skončili napríklad aj dva
zachované domy pri kaštieli, kde sa nachádza
Doors pub a bývalá krčma U Jakuba. Ak
do niektorého z podnikov pri kruhovom
objazde zájdete na pivo či kávu, možno
zacítite závan histórie. A možno aj nie.

Okolie hlavnej križovatky
Text Samuel Valuch foto Archiv DCA

Určite všetci spoznávate okolie bývalého
kina pri križovatke, kde je dnes kruhový
objazd. Zobrazená časť ulice bola aj
pred desaťročiami rušným miestom. Jedným
z dôvodov bolo, že sa tu nachádzala čerpacia
stanica, ktorej presnú polohu spoznáme
podľa stojaceho automobilu a motocyklov.
Ak sa pozrieme na snímku zľava, úplne
na kraji vidíme rohovú časť Hirthovho
domu. Postupujeme ku križovatke,
prechádzame okolo priestorov niekdajšej
predajne obuvi Baťa a potravín, nasleduje
malé hodinárstvo a zlatníctvo, ktorého
majiteľom bol pán Musil. Tieto obchody
v priebehu času nahradili iné - odevy,
drogéria... Veľký nápis Mliečne lahôdky
komentár nepotrebuje, ešte o čosi skôr
chodili do týchto miestností po mäso zákazníci mäsiarstva u Dúžeka.

Život v meste
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SPŠ sa zapojila do medzinárodných projektov cez program ERASMUS+
Text Mária Smetanová foto SPŠ

Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom, ktorá v roku 2018
oslávila 70. výročie založenia,
doposiaľ
nemala
skúsenosti
s realizáciou medzinárodných
projektov
prostredníctvom
programu ERASMUS+. Škola sa
snaží byť modernou inštitúciou,
preto sa zapája do nových aktivít.
V minulom školskom roku sa
prvýkrát zapojila do Výzvy 2019
a vo februári tohto roku podala
dve prihlášky na získanie grantu
z EÚ určeného na vzdelávanie
zamestnancov školy v krajinách
EÚ a na zvyšovanie odbornej
prípravy žiakov v moderných podnikoch v zahraničí.

Prvý projekt „Naberme vedomosti z EÚ
a prinesme ich do školy“ získal financovanie
v rámci Kľúčovej akcie 1 programu
Erasmus+, vďaka ktorému bude umožnená
realizácia troch mobilít pedagógov
odborných predmetov do zahraničia
za účelom získania nových vedomostí
v oblasti modernej európskej praxe zamera-

nej na vzdelávanie. Cieľom je učiť kvalitne teda moderne, príťažlivo, efektívne, využiť
on-line programy a mobilné aplikácie, čiže
vo väčšej miere integrovať IKT do výučby, čo
študentom výrazne pomôže pri nadobúdaní
jazykových
i
odborných
zručností.
Pedagógovia získajú vedomosti o nových
metódach a formách vyučovania. V neposlednom rade si rozšíria svoje znalosti v oblasti
komunikácie v cudzích jazykoch a osvoja si
IKT zručnosti a moderné trendy v programovaní a robotike.

tnenia študentov v odbore, teda zvýšenie ich
šance zamestnať sa.

Realizácia projektov bude jasným signálom
toho, že sme škola, ktorej záleží na získavaní
nových skúseností s cieľom zlepšiť odborné
vedomosti žiakov aj zamestnancov. Pôjdeme
cestou vedúcou k modernému vzdelaniu.
Budeme príkladom pre iné vzdelávacie
inštitúcie, ktoré stále váhajú urobiť ten
správny krok zapojiť sa do programov
Erasmus+. Informácie o realizácii projektov
nájdete na webových stránkach školy SPŠ
Druhý projekt „Medzinárodná spolupráca Dubnica nad Váhom.
napomáha zvyšovať odbornú prax študentov“, ktorý začne v decembri 2019, poskytne
študentom príležitosť zlepšiť si svoje
odborné zručnosti a tiež získať kultúrne
povedomie. Súčasťou štúdia je aj každoročná
povinná dvojtýždňová prax v podnikoch,
firmách či úradoch. V rámci projektu
absolvuje 10 študentov z odboru mechatronika v máji 2020 odbornú prax v českej firme
ARMATURY Group, a. s. Účastníci budú
môcť získať hodnotné zručnosti a medzinárodné skúsenosti, ktoré im napomôžu
pri ich osobnom aj profesijnom rozvoji.
Jedným z cieľov projektu je aj poskytnutie
širokých možností v rámci budúceho upla-

V škole nechal kus svojho ja, teraz je čas oddychovať
Text Stanislava Bubenková foto Archív školy

V máji 2010 prišiel do školy, ktorej
ďalšia existencia bola vtedy
neistá. V riaditeľskom kresle sedel
symbolických deväť rokov. Počas
jeho pôsobenia škola prešla
rozsiahlou rekonštrukciou, ale
do histórie sa zapísal najmä ako
riaditeľ, ktorý sa zaslúžil o zmenu
jej názvu. Ferdinand Brunovský
nechal na ZŠ s MŠ Pavla Demitru
kus seba samého a jeho odchod
do dôchodku sa nezaobišiel
bez sĺz.

Učitelia aj žiaci si ho budú pamätať ako
riaditeľa, ktorý si ich vedel vždy vypočuť,
hľadal s nimi riešenia problémov a bol
otvorený akejkoľvek pozitívnej zmene.
Nezabudnuteľné sú chvíle, keď počas
majstrovstiev, či už v hokeji alebo vo futbale,
premenil jedáleň na obrovskú fanzónu. Žiaci
aj učitelia tak mohli, aj mimo vyučovacieho
času, pozerať na plátne zápasy slovenských
športovcov a spoločne ich povzbudzovať.
Na škole vytvoril Sieň slávy Pavla Demitru
012 Zo života študentov

a žiakom stále pripomínal, prečo sú všetci
hrdí, že škola nesie meno tak výnimočného
človeka. Ferdinand Brunovský vyzdvihoval
v škole nielen športového ducha, ale najmä
dôležitosť rodinnej atmosféry. Vždy mu
záležalo na tom, aby zamestnanci aj žiaci
spolu dobre vychádzali a pripomínal im, že
sú jedna veľká rodina. Dvere riaditeľne boli
otvorené každému žiakovi nielen vtedy, ak
mal nejaký problém, ale aj vtedy, ak sa chcel
popýšiť svojim úspechom. Riaditeľ každému
osobne zablahoželal a ocenil to, že výborne
reprezentoval školu aj mesto. Svojich
zamestnancov aj žiakov naučil skutočne

veľa, teraz sa musí naučiť niečo ešte aj on.
Oddychovať. Kto ho pozná, vie, že to nebude
jednoduché, ale nastal čas relaxovať
a vychutnať si voľné chvíle, ktoré doteraz
veľmi nepoznal. Ferdinand Brunovský
odišiel do zaslúženého dôchodku. Počas
rozlúčky s odchádzajúcim riaditeľom sa veľa
spomínalo, smialo a nechýbali ani slzy.
Všetci veríme, že na „Demitrovke“ sa bude
pokračovať v ceste, ktorú začal. Ďakujeme
za všetko, čo pre školu urobil a sľubujeme, že
nezabudneme na to, čo nás naučil.
Tak teda dovidenia, pán riaditeľ!
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Deti si môžu požičiavať knihy v zrekonštruovanej
knižnici, pribudlo aj pódium
Text Samuel Valuch foto Samuel Valuch

„Máte to tu nejaké vynovené.“
Taká je momentálne najčastejšia
veta, ktorú povedia čitatelia
pri vstupe do oddelenia pre deti
a mládež mestskej knižnice. To
prešlo v roku 2019 výraznou
premenou a konečne je naozaj
dôstojným priestorom pre kultúrnu inštitúciu.

Skutočne, ak vstúpite, miestnosť sa vám bude
zdať priestrannejšia, voľnejšia a svetlejšia.
Prečo? Mesto Dubnica nad Váhom
zrekonštruovalo chodbu aj samotné oddelenie, hlavnou zmenou je rozšírenie priestoru
o rozlohu bývalej kancelárie, ktorá už
v posledných rokoch nemala využitie.
Osviežujúcim prvkom je použitie pistáciovej
farby na jednu zo stien, úplne nový ráz dodali
knižnici kazetové stropy a najmä nové
svietidlá, zásadný efekt má ale aj moderné
sociálne zariadenie.

prvky chceme do oddelenia pridať. Išlo
najmä o malé pódium, regály na knihy
a vybavenie do chodby, ktorá dostala celkom
iný rozmer. Pribudli sem police, vešiaková
stena s lavicou. Niektoré časti nábytku
v oddelení sme tiež ladili do zelena, aby spolu
so stenou rovnakej farby vytvorili hravejšiu
a menej formálnu atmosféru,“ hovorí vedúca
mestskej knižnice Beáta Nemcová. Celkovú
podobu oddelenia pre deti a mládež dopĺňa
bylinková záhradka so sedením umiestnená
pod strieškou pred vchodom. Návštevníci
teda majú možnosť tráviť čas nielen

vo vnútri, ale za pekných dní aj vonku.
„Máme naozaj krásne oddelenie, pravidelne
nakupujeme nové knihy pre deti aj mládež.
Myslím, že teraz sme pripravení na to, aby
sme zabojovali o čitateľov a pritiahli mladých
k čítaniu. Rada by som k nám pozvala všetky
deti a ich rodičov, ale aj tínedžerov,
pre ktorých tiež nakupujeme veľké množstvo
titulov. Príďte sa pozrieť, požičať si knihy.
Členský poplatok pre čitateľa do pätnásť
rokov je iba 1,5 € na dvanásť mesiacov,“
uzatvára Beáta Nemcová.

Už viac žiadne bzučiace neónky, ani padajúce
plastové kryty. Deti ani rodičia sa už nebudú
znechutene otáčať, keď otvoria dvere
na sociálnych zariadeniach. Na túto
rekonštrukciu knihovníci nadviazali aj
žiadosťou o grant z Fondu na podporu
umenia. Podarilo sa získať 3000 €, ďalších
470 pridalo v rámci spolufinancovania
mesto. „V projekte sme presne uviedli, aké

Kultúrny tip
Eva Černá: Žiť život s vášňou
Eva Černá je známa ako reportérka, politička, ale aj autorka bestselleru
Reportérkina
spoveď.
Do Mestskej knižnice v Dubnici
nad Váhom však prichádza v úlohe
ženy,
ktorá
prešla
životnou
premenou

Držiteľka ocenenia Televízna osobnosť
Markízy pomáha ľuďom už roky, za svoju
charitatívnu činnosť získala medzinárodné
ocenenie v Miláne v roku 2012, stala sa aj
Slovenkou roka v kategórii charita. Dnes sa
však snaží pomôcť aj inou formou –
prostredníctvom novej knihy, ktorá je úplne
odlišná od jej prvotiny. Eva sa jedného dňa

nevážime. Chcem vám predstaviť moju cestu
Maji - cestujem a vysvetľujem, prečo je
dôležité vrátiť sa k sebe a zmajstrovať v sebe
a zo seba tú najlepšiu verziu človeka,“ hovorí
Eva Černá aj o obsahu stretnutia
s dubnickými čitateľmi. Ak máte chuť dozverozhodne vzdialiť sa civilizácii. So svojím dieť sa viac, nenechajte si ujsť autorku naživo
karavanom Lajka cestuje, napokon zakotví v mestskej knižnici.
na ostrove Istria, kde v samote miestnych
lazov ostáva mesiac a pol. Na cestách je už päť
mesiacov a cíti, že netúži po návrate domov.
Hlbšie a intímnejšie sa zoznamuje s vlastným
ja a naplno si uvedomí zázrak existencie.
Nakoniec sa vracia z potreby o toto všetko sa
podeliť. Tak vzniká kniha Žiť život s vášňou.
„Zakrpateli sme vo vnímaní, myslení aj
hovorení. Výsledok je, že svet sa stará o lajky.
Žijeme virtuálne životy namiesto tých
vlastných, prípadne sa staráme do druhých,
aby sme sa nemuseli starať do seba. Dostali
sme život a k nemu čas aj talenty, no niekedy vo štvrtok 10.10. 2019 o 17.00 h
sa mi zdá, že naozaj všetko, čo je zadarmo, si v mestskej knižnici, vstup voľný
Kultúra
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Polstoročnica folklórneho súboru Mladosť
Text Mária Badačová foto Erik Osvald

Vo veľkej sále Domu kultúry
v Dubnici nad Váhom sa v piatok
20. septembra po celý večer
rozliehali folklórne tóny. Dôvodom
bol slávnostný program s názvom
Zlatá Mladosť pri príležitosti
50. výročia založenia súboru.

Dvojhodinový program na motív rozprávok
Martinko Klingáč a Zlatá priadka režíroval
vedúci FS Rozsutec Štefan Mucha. Viac ako
60 účinkujúcich tanečníkov, spevákov
a hudobníkov tak nielen prinieslo radosť
priateľom a blízkym v hľadisku, ale mnohých
bývalých členov preniesli späť do čias, keď
aktívne pôsobili v súbore. „Súbor má okolo
35 členov, no špeciálne sme si na tento
program pozvali aj bývalých tanečníkov.
Takisto máme aj dvoch hercov z DS Hugo
z Pruského, ktorí nám prišli pomôcť, za čo im
veľmi ďakujeme,“ priblížil Branislav Múčka,
ktorý je vedúcim súboru už viac ako desať
rokov. „Súboru prajem najmä veľa elánu
do práce, veľa muzikantov a nových ľudí.
A hlavne, aby mal chuť tvoriť. Aby im tá
radosť z hudby, tanca a spevu, pre ktorú to
všetko robíme, zostala,“ zaprial súboru
k výročiu.

„Ďakujem folklórnemu súboru Mladosť
za krásny program a energiu, ktorú sem
priniesli. V mene vedenia mesta Dubnica
nad Váhom vám chcem popriať, nech je
vo vašej tvorbe stále cítiť radosť a lásku,
s ktorými to robíte. A ďalších 100 rokov
činnostia kreatívnej tvorby,“ uviedol v príhovore zástupca primátora mesta Adrián
Gazdík. „Program mal energiu, gradáciu,
humor a bol viac než dôstojnou oslavou
50-tich rokov existencie,“ zhodnotil Richard
Benech, ktorý v minulosti v súbore sám
pôsobil a neskôr preň pripravil niekoľko
choreografií najmäz nášho regiónu. Začiatky
folklórneho súboru Mladosť v roku 1969

sa spájajú s tromi menami: Jozef Polakovič,
Karol Šugár a Jozef Mišák. V repertoári sa
okrem choreografií z oblastí Terchová,
Zemplín, Goral, Horehronie, Čičmany,
Detva, či Trenčín v súčastnosti venuje aj
dubnickému regiónu.
Niekoľkokrát sa prezentoval v zahraničí
a spolupodieľa sa aj na niekoľkých projektoch mesta zameraných na zachovanie
a prezentáciu jeho ľudovej kultúry.
Pod záštitou súboru funguje aj Folklórna
spevácka skupina Dubnička, ktorá spolu
so súborom oslavovala svoje pätnáste výročie.

V závere programu sa sálou ozýval neutíchajúci potlesk a diváci odmenili úsilie účinkujúcich, ktoré sa premenilo v nádherný
program, aj standing ovation.

Pripomenuli sme si
75. výročie SNP

Spomienková udalosť na historický míľnik v našich dejinách sa
uskutočnila v predvečer 75. výročia Slovenského národného povstania (SNP). Ani 75 rokov po jeho vypuknutí mesto Dubnica
nad Váhom nezabúda na hrdinstvo predchádzajúcich generácií,
ktoré po rokoch útrap zatúžili po slobode. Obetu tých, ktorí
za spoločný domov a slobodu položili svoj život, sme si v meste
pripomenuli v predvečer SNP, v stredu 28. augusta 2019 na Námestí
Alexandra Dubčeka.
014 Kultúra

Od tragickej smrti Pavla
Demitru ubehlo osem rokov

Siedmy september utkvel v pamäti nielen hokejových fanúšikov.
V tento deň v roku 2011 pri leteckom nešťastí tragicky zahynul
Pavol Demitra. Na jeho počesť bol neskôr premenovaný hokejový
štadión v Trenčíne a základná škola v Dubnici nad Váhom.
Každoročne si toto smutné výročie pripomínajú žiaci a učitelia ZŠ
s MŠ Pavla Demitru reláciou a zapálením sviečok v jeho sieni slávy
na škole, ako aj zapálením sviečky na jeho hrobe v Trenčíne.
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1st Slovak Pink Floyd Revival: Rocková show na nádvorí kaštieľa
Text Samuel Valuch foto Erik Osvald

„Tak to bolo popi...“ Posledné
hlásky stručného a uznanlivého
hodnotenia
po
doznení
záverečných tónov skladby Comfortably Numb zaniknú v búrlivom
potlesku. Chalan v šiltovke všetko
zhrnul tak výstižne, že by som
tento článok už ďalej ani nemusel
písať. Ale píšem. Pretože vystúpenie skupiny 1st Slovak Pink Floyd
Revival (28. augusta) predsa len
stojí za dlhšiu zmienku.

chcú vidieť rovnako ako ty. Samozrejme,
toto je veľmi zjednodušený návod.“
Najväčšou výzvou podľa neho bolo spropagovať akciu tak, aby o nej vedel jednoducho
každý. Išlo o výlep plagátov, behanie
s reklamou po baroch a krčmách,
o pretláčanie reklamy na sociálnych sieťach.

Aj vďaka tomu si mohli fanúšikovia na
nádvorí kaštieľa vychutnávať prierez skladieb
britskej rockovej legendy, najmä však výber
z albumov Dark Side of the Moon a The
Wall. Prešovská revival kapela pôsobí
Už po devätnástej hodine prichádzali prví na scéne viac ako dvanásť rokov, počas
ľudia. Obecenstvo sa zišlo naozaj rozmanité,
pásky sme na ruku lepili sedemnásťročným
gymnazistkám, ale aj starým „máničkám“
v rockových tričkách s dlhými vlasmi
v copoch. Od pódia k vstupu a zase nazad
pobiehal hlavný organizátor Adam Pavlík.
„Kultúra potrebuje mnohožánrovosť a musí
ponúknuť predstavenia pre každú vekovú aj
chuťovú skupinu. Ako som lovil v spomienkach, nenapadlo mi ani jedno podujatie
v našom meste, ktoré by uspokojilo divákov
prahnúcich po živom koncerte rockovej
hudby 70-tych rokov, ktorá nestráca
na životnosti ani na kvalite,“ hovorí a priznáva, že podujatie organizoval aj zo súkromnej
potreby: „Je to asi takto - chceš vidieť
koncert, nikde na okolí nie je, tak si ho zorganizuj sám... Poháňa ťa subjektívna potreba,
akurát musíš nájsť stovky iných ľudí, ktorí to

Prváčikovia zaplnili
desať tried

Prahy troch základný škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
2. septembra prvýkrát prekročilo približne 180 prváčikov. Nový
školský rok celkovo otvoril svoje brány pre bezmála 1 600 školopovinných detí. Po prázdninách sa stretli aj žiaci ZUŠ, ktorá vzdeláva
približne 500 detí v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore. V tomto školskom roku si ZŠ s MŠ
Centrum I pripomenie 40. výročie vzniku školy, v prípade ZUŠ to
budú už 60. narodeniny.

ktorých sa „vyhrala“ a priblížila k originálnemu zvuku Pink Floydu. Atmosféra gradovala, v záverečných fázach šou prešlo publikum od zaujatého a pokojného počúvania
k energickej zábave, až kým ticho nedalo
signál, aby sa pomaly pobrali domov
s piesňou či gitarovou linkou v hlave. „Som
spokojný, lebo sa nám podarilo pritiahnuť
251 dobrých ľudí na dobrý koncert,“
hodnotí s odstupom času organizátor Adam
Pavlík. My, rockoví priaznivci, sa už tešíme
na ďalšiu porciu kvalitnej hudby v našom
meste. Neverte rádiám, ktoré vám tvrdia
opak - rock´n´roll is not dead!

Infodeň na gymnáziu napísal
svoj šiesty príbeh

Hlavnou myšlienkou Infodňa je odovzdanie životných skúseností
absolventov a inšpiratívnych osobností. Spoločnej diskusie sa
tentokrát zúčastnili okrem primátora Petra Wolfa aj spoluzakladateľka iniciatívy Za slušné Slovensko Karolína Farská, autorka
programu I AMbitious Terézia Lukáčová, zakladateľ OZ Outdoor
Institute Martin Babiar, marketér Daniel Csúr, poradca predsedu
Banskobystrického samosprávneho kraja Jakub Kobela a pohybový
umelec Ján Minárik.
Kultúra

015
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Pripravované podujatia
KONCERT
Lucie Bílá - Bílé Vánoce II

07. 12. I 18.00 I športová hala I vstupné 29 – 32 €

Fragile – vianočný koncert

9. 12. I 19.00 I veľká sála DK I vstupné 13 €

Kollárovci

22. 2. 2020 I 18.00 I veľká sála DK I Vstupné 15 €

FUTBAL
Dubnica cup - U9

6.10. I od 9.00 I futbalový štadión
Vážení predstavitelia klubov, milí tréneri, dovoľujeme si vás
pozvať na ďalší ročník jesenného turnaja prípraviek DUBNICA
CUP -U9 pri príležitosti 11.výročia založenia Akadémie Jozefa
Jankecha.

DIVADLO
Odchody vlakov – A. Banášová

16. 10. I 19.00 I veľká sála DK I vstupné 16 €
Vynaliezavá a invenčná komédia pre dvoch hercov z pera
legendárneho autora Petra Zelenku na motívy hry
Michaela Frayna. Účinkujú Adela Vinczeová a Viktor
Vincze.

8 GB tvrdého porna – A. Polívková

10. 11. I 19.00 I veľká sála DK I vstupné 15 €
Intímna komédia o ľuďoch, ktorí sa nevedia odhaľovať. On je
ženatý. Ona má dve deti. Obaja sú nešťastní a rozhodnú sa s tým
niečo urobiť. Ich cestu za šťastím sledujeme od nedôstojného
zoznámenia sa na internete, cez trápne rozpačité poznávanie,
ktoré je potrebné prepiť, až po vytriezvenie, po ktorom zostane
len bolesť hlavy. Hrajú Anna Polívková a Petr Vaněk

FK Dubnica - Petržalka

Dubnica nad Váhom – Martin

5. 10.I 17.00 I veľká sála DK I vstupné 10 €
Slávnostný program, venovaný 50. výročiu FS Mladosť.

Eva Černá - Žiť život s vášňou

10. 10. 2019 I 17.00 I mestská knižnica I vstup
voľný
Mestská knižnica vás pozýva na stretnutie s bývalou
reportérkou a političkou Evou Černou, autorkou novej knihy
Žiť život s vášňou.

Dubnica za povstania Františka II.
Rákociho
17. 10. I 2019 I 17.00 hod. I Dubnický kaštieľ
Pozývame vás na prednášku PhDr. Vlastimila Hábla s názvom
Dubnica za povstania Františka II. Rákociho (zničenie
dubnického kaštieľa Ilešháziovcov Kurucmi v roku 1708 a jeho
následná baroková prestavba).

23. 10. I 15.30 I mestská knižnica
Čítanie z knihy Prečo lienky nosia podkolienky a tvorivé dielne
na motívy prečítaného príbehu pre všetky deti.

12. 10. I 15.00 I futbalový štadión I 2. liga muži

HOKEJ

Zlatá Mladosť

Prečo lienky nosia podkolienky

FK Dubnica - Vyšné Opátske

19.1 0. I 14.30 I futbalový štadión I 2. liga muži

INÉ

Banánová veľryba – Halina
Pawlovská

13.11. I 19.00 I veľká sála DK I Vstupné: 15/16 €
Divadelná show o dokonalej žene, dokonalom mužovi,
dokonalej láske v podaní celkom nedokonalej manželky,
milenky a matky Haliny Pawlowskej.

Sto rokov včelárstva na Slovensku
1. 10. – 28. 11. I Dubnické múzeum
Dubnické múzeum a slovenský zväz včelárov, základná
organizácia Trenčín, vás pozývajú na výstavu venovanú
včelárstvu na Slovensku. Otvorenie výstavy bude 1.10. o 17.00.

4. 10. I 18.00 I zimný štadión

Dubnica nad Váhom – Spišská
Nová Ves
11. 10. I 18.00 I zimný štadión

Dubnica nad Váhom – Skalica

Hotel na (z)bláznenie – Dubnické
divadlo

Dubnica nad Váhom – Trnava

Klimaktérium ... a čo?

23. 10. I 18.00 I zimný štadión

25. 10. I 18.00 I zimný štadión

Dubnica nad Váhom – Martin
1. 11. I 18.00 I zimný štadión

FLORBAL
ŠK Victory Stars Dubnica n/v Žltý sneh Košice
5. 10. o 18.00 I športová hala I 1. liga muži

ŠK Victory Stars Dubnica n/v - ŠK
FA Prešov
6. 10. o 15.00 I športová hala I 1. liga muži

ŠK Victory Stars Dubnica n/v Dragons Hlohovec
12. 10. o 8.00 I športová hala I 2. liga muži B

23. 11. I 18.00 I veľká sála DK I vstupné 4 €

14.12. I 18.00 I veľká sála DK I Vstupné: 17 €
Komédia, kabaret, fraška s pesničkami.

TURISTIKA
Sardínia - Jesenná cyklistika pri
mori
04. 10. – 11. 10. I cykloturistika - zájazd
org.: KST Dubnica n/Váhom

Chočské vrchy – Liptovský hrad,
Kalameny
05. 10. I pešia turistika
org.: KST Dubnica n/Váhom

Šípska Fatra – Hrdoš a Hrdošova
skala
06. 10. I pešia turistika
org.: KST Dubnica n/Váhom

Misie začínajú v srdci človeka

2. - 31. október I SCVČ Laura v spolupráci s
miestnym strediskom Laura
Malá misijná výstava pri príležitosti vyhlásenia Mimoriadneho
misijného mesiaca pápežom Františkom.

Pietna spomienka - koniec I. sv.
vojny

11. 11. I 11.11. I hlavný mestský cintorín
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska 01 v Dubnici nad Váhom vás
pozýva na každoročnú pietnu spomienku pri príležitosti
ukončenia I. svetovej vojny.

ŠACH
ŠKŠ Dubnica B - KŠČ Komárno
12. 10. I 10.00 - 16. 00 I bývalá II. ZŠ I 1. liga

ŠKŠ Dubnica B - ŠO Bátorové
Kosihy

ŠK Victory Stars Dubnica n/v ICE Players Sereď

Oravská Magura

ŠK Victory Stars Dubnica n/v DTF team Detva

Malé Karpaty – Višňovská dolina,
Čachtice

ŠKŠ Dubnica A - ŠK Slovan
Bratislava

2. 11. o 18.00 I športová hala I 1. liga muži

26. 10. I pešia turistika
org.: KST Dubnica n/Váhom

19. 10. I 10.00 - 16.00 I Dubnické múzeum I
extraliga

ŠK Victory Stars Dubnica n/v FbO Žochár Topoľčany

Beskydy – Chata Kamenitý

ŠKŠ Dubnica A - KŠN Bratislava

12. 10. o 12.30 I športová hala I 2. liga muži B

3. 11. o 14.00 I športová hala I 1. liga muži

016 Kultúra

19. 10. – 20. 10. I pešia turistika
org.: KST Dubnica n/Váhom

27. 10. I pešia turistika
org.: KST Dubnica n/Váhom

13. 10. I 10.00 - 16.00 I bývalá II. ZŠ I 1. liga

20. 10. I 10.00 - 16.00 I Dubnické múzeum I
extraliga
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Program
na október2019
ŠTV
3.10.

17:00 Rambo: Posledná krv

BON, 2D, ČT, 15, 100, 6/5€, akčný, thriller

19:00 Parazit (PROJEKT 100)

ASFK, 2D, ČT, 15, 132, 4/3€, komédia, dráma, thriller

PIA
4.10.

17:30 Vieš udržať tajomstvo?

CON, 2D, ST, 15, 122, 5/4€, krimi, dráma

13:30 WEBSTEROVCI 2 Zo života pavúkov
MAG, 2D, SJ, MP, 66, 5/4€, animovaný, rodinný

SOB
5.10.

15:00 Pán Maznáčik

SOB
12.10.
NED
15.9.
NED
13.10.

PIA
18.10.

FF, 2D, ST, 15, 109, 6/5€, komédia, dráma

IT, 2D, ST, 12, 96, 6/5€, horor, komédia

CON, 2D, SD, MP, 87, 5/4€, animovaný

SOB

19:30 Blíženec

26.10.

CA, 2D, ST, 12, 117, 6/5€, sci-fi, akčný

17:00 Rozprestri krídla

CON, 2D, SD, 7, 113, 5/4€, dobrodružný

17:30 Jiří Suchý

19:30 Poslední aristokratka

20:00 Joker

15:00 Snežný chlapec

CA, 2D, ČJ, 12, 102, 6/5€, dokument

FF, 2D, ČJ, 12, 110, 6/5€, komédia

CA, 3D, SD, MP, 97, 6/5€, animovaný, dobrodružný

NED

19:30 BATAstories

27.10.

FT, 2D, ČJ, 12, 80, 4/3€, dokument

17:00 Hluché dni

FT, 2D, SJ, 12, 80, 4/3€, dráma

17:00 Vládkyňa zla 2

19:00 Poslední aristokratka

19:30 Pražské orgie

15:00 Rodina Addamsovcov

SAT, 2D, SD, 7, 119, 5/4€, rodinný, fantasy, dobrodružný

FF, 2D, ČJ, 12, 110, 6/5€, komédia

FF, 2D, SD, 7, 84, 5/4€, animovaný, komédia

15:00 Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon
CON, 2D, SD, MP, 87, 5/4€, animovaný

SOB
19.10.

19:30 Zombieland: Rana istoty
15:00 Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon

MAG, 2D, ČJ, 15, 112, 6/5€, dráma

CON, 2D, ST, 15, 122, 5/4€, krimi, dráma

ŠTV

31.10.

17:00 Zombieland: Rana istoty
IT, 2D, ST, 12, 96, 6/5€, horor, komédia

17:00 Pražské orgie

19:00 Také krásne šaty (PROJEKT 100)

17:00 Vieš udržať tajomstvo?

19:30 Blíženec

14:30 Rozprestri krídla

19:00 Joker

16:30 Vládkyňa zla 2

FF, 2D, SD, MP, 87, 5/4€, animovaný, komédia

BON, 2D, ČT, 12, 94, 6/5€, romantický, komédia

CON, 2D, ST, 15, 122, 5/4€, krimi, dráma

17:30 Jiří Suchý

MAG, 2D, ČJ, 15, 112, 6/5€, dráma

ASFK, 2D, ČT, 18, 118, 4/3€, horor, komédia

CA, 2D, ST, 12, 117, 6/5€, sci-fi, akčný

NED
20.10.

CON, 2D, SD, 7, 113, 5/4€, dobrodružný

PIA

SAT, 3D, SD, 7, 119, 6/5€, rodinný, fantasy, dobrodružný

1.11.

17:30 Zlatokopky

ŠTV

24.10.
PIA

25.10.

CA, 2D, ST, 12, 117, 6/5€, sci-fi, akčný

18:00 Liyana

12:00 Snežný chlapec

19:30 Hluché dni

14:00 Rodina Addamsovcov

CON, 2D, ST, 15, 144, 5/4€, krimi, dráma

ASFK, 2D, ST, 12, 77, 4/3€, animovaný, dokumentárny

CA, 2D, SD, MP, 97, 5/4€, animovaný, dobrodružný

SOB

2.11.

17:00 Poslední aristokratka
FF, 2D, ČJ, 12, 110, 6/5€, komédia

CON, 2D, SJ, 15, ??, 5/4€, dráma, thriller
CA, 2D, ST, 15, 134, 6/5€, akčný, sci-fi

14:00 Rodina Addamsovcov

FF, 2D, SD, 7, 84, 5/4€, animovaný, komédia

NED

Kinotipy

Filmový klub

Dámsky klub

FF, 2D, SD, 7, 84, 5/4€, animovaný, komédia

16:00 Amnestie

20:00 Terminátor: Temný osud

ST - slovenské titulky / ČT - české titulky / SD - slovenský dabing / ČD - český dabing / SJ - slovenský jazyk / ČJ - český jazyk / MP- mládeži prístupný.
Zľavy si môžu vyžiadať: deti, študenti, seniori, ZŤP. Pri filmoch ASFK len držitelia preukazu FK. Možnosť platby kultúrnymi poukazmi a platobnou kartou.
? – nepotvrdená informácia / Zmena programu vyhradená.

UVÁDZANIE FILMOV
V TOMTO KINE
PODPORUJE

CON, 2D, SJ, 15, ??, 5/4€, dráma, thriller

19:30 Sirota Brooklyn

FT, 2D, SJ, 12, 80, 4/3€, dráma

FF, 2D, ST, 15, 109, 6/5€, komédia, dráma

20:00 Blíženec

17:00 Amnestie

19:00 Pražské orgie

MAG, 2D, ČJ, 15, 112, 6/5€, dráma

CA, 2D, ČJ, 12, 102, 6/5€, dokument

19:30 Také krásne šaty (PROJEKT 100)
ASFK, 2D, ČT, 18, 118, 4/3€, horor, komédia

PIA
11.10.

17:00 Zlatokopky

CON, 2D, ST, 15, 122, 5/4€, krimi, dráma

ŠTV
17.10.

FF, 2D, SD, MP, 87, 5/4€, animovaný, komédia

15:00 Pán Maznáčik

ŠTV
10.10.

25.10.

FF, 2D, SD, MP, 87, 5/4€, animovaný, komédia

20:00 Joker

NED
6.10.

PIA

15:00 Pán Maznáčik

BON, 2D, ČT, 12, 94, 6/5€, romantický, komédia

19:30 Joker

2019

3D film

3.11.

16:00 Sirota Brooklyn

CON, 2D, ST, 15, 144, 5/4€, krimi, dráma

19:00 Terminátor: Temný osud
CA, 2D, ST, 15, 134, 6/5€, akčný, sci-fi

od Asha Sumptera z Kina Lastovička

PARAZIT

TAKÉ KRÁSNE ŠATY

HLUCHÉ DNI

Zlatú palmu z tohtoročného Medzinárodného
filmového festivalu si odniesla čierna komédia Parazit
z Južnej Kórey. Film sleduje chudobnú, ale prefíkanú
štvorčlennú rodinu, ktorá sa rozhodne infiltrovať
do bohatej domácnosti biznismena Parka. Čo sa
môže stať, keď sa stretnú dva odlišné svety?
Originálne dielo majstrovsky pracuje s prvkami
thrilleru, drámy, ale aj satiry a prináša vtipný a nepredvídateľný divácky zážitok. Mnohí ho označili
za najzábavnejšieho víťaza festivalu v Cannes
od obdobia Pulp Fiction. Film sa stal divácky
pozitívne prijímaný, čo štatistiky jasne potvrdzujú 8,5/10 na IMDB.com a 86% na ČSFD.cz.

Ambiciózny režisér Peter Strickland (Katalin Varga,
Berberian Sound Studio, Motýle) sa vracia na scénu
s jedným z najoriginálnejších námetov. Film Také
krásne šaty je neodbytne strašidelným rozprávaním
zasadeným do hektického obdobia zimných zliav
v obchodnom dome. Mapuje život prekliatych šiat
a ich putovanie od človeka k človeku, ktoré vedie
k ničivým dôsledkom. Je to príbeh zabijackých šiat,
nasledujúci hneď po hypnotických úvodných
titulkoch, píše sa v anotácii k filmu. Každý cinefil
povinne do kina! Film sme zaradili v druhej projekcii aj
na prehliadku Halloween v Lastovičke.

Jedným z kinotipov sa už pravidelne stáva aj nejaký
nový zo slovenských filmov, ktoré si zaslúžia
pozornosť a podporu. Pozorujú svoje okolie bez toho,
aby mu úplne rozumeli. Snívajú svoj vlastný svet,
ktorému zas úplne nerozumie ich okolie. Bez reči,
v tichu, v porozumení bez slov, ale aj vo vylúčenosti
sa odohrávajú štyri filmové i ľudské príbehy nepočujúcich detí v rómskych osadách. Pôvodne
dokumentárny režisér Pavol Pekarčík predstavil svoj
hraný debut aj na festivale v Karlových Varoch, my ho
v októbri prinášame aj do nášho malého dubnického
kina.

FS Senior Vršatec Dubnica nad Váhom
pozýva do svojich radov
záujemcov do hudobnej zložky
a tanečníkov – mužov.
Bližšie informácie dostanete:
- na tel. čísle 0944 114 009,
- na nácvikoch v DK každý utorok
od 18.00 do 20.30 h
- prípadne píšte na e-mail: dataalb@gmail.com
Kultúra 017
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Knihovník, ktorý so svojím psom zabehne aj stovku
Text Veronika Rezáková foto archív Samuela Valucha

Skôr, ako sa dostal k samotnému
dogtrekkingu, praktizoval beh
so psom. Dnes s päťapolročnou
fenkou s rozprávkovým menom
Princezná bez väčších problémov
prekoná aj 90 kilometrov dlhú
trasu. O tom, čo to dogtrekking
vlastne je a ako sa tomuto športu
darí na Slovensku, výnimočne
porozprával člen našej redakcie
Samuel Valuch, ktorý tvrdí, že
stokilometrové behy sú podľa
neho hlavne o hlave, až potom
o fyzickej kondícii.
S termínom dogtrekking sa väčšina ľudí zrejme ešte nestretla.
Skús nám ho v úvode trošku predstaviť.
Ako už samotný názov napovedá, dogtrekking je chôdza so psom, dnes však dosť ľudí
treky aj behá. Základným pravidlom je, že
pes musí byť celú dobu pripútaný k svojmu
majiteľovi špeciálnou vôdzkou. Originálne
dogtrekkingové preteky by mali mať
minimálne dĺžku 80 kilometrov. U nás
na Slovensku to zatiaľ ešte takto nefunguje.
Tento rok iba jediné preteky u nás splnili
tieto parametre, ale zato sa tu organizujú
podujatia v kategórii mid, teda stredná trasa
do 45 kilometrov, a v kategórii short, kde ide
o najpopulárnejšie a najobľúbenejšie preteky
dlhé približne 10 – 15 kilometrov.
Ako si tento druh športu objavil
ty?
Jednoducho. V jeden deň som šiel na nákup
do veľkého potravinového reťazca a vrátil
som sa so psom. Už v tom čase som veľmi veľa
behával, a tak som si povedal, že keď už mám
psa, budem ho zapájať. Najskôr sme trénovali
len tak pre zábavu, no neskôr som sa začal
obzerať po nejakých pretekoch. Zo začiatku
sme objavili behy so psom, no a potom sme
narazili aj priamo na dogtrekkingy.
Vašimi prvými spoločnými pretekmi bola Strážovská päťdesiatka.
Nebolo to na takého malého
„orieška“, akým je Princezná,
priveľa?
Princezná má na tento šport niektoré skvelé
vlastnosti, ktoré nemusí mať každý pes. Vie si
vynikajúco rozvrhnúť tempo počas pretekov,
je vytrvalá, húževnatá a každé malé zastavenie využíva na regeneráciu. Strážovskú
päťdesiatku sme absolvovali už trikrát
018 Šport

a Princezná je trojnásobnou víťazkou. Ťažké
to bolo, paradoxne, prvýkrát hlavne pre mňa,
pretože som bežal so zápalom priedušiek
a silno narazeným prstom na nohe.
Princeznú som najskôr na takú dlhú akciu
ani vziať nechcel, no napokon sme bežali
spolu. Tak začala naša spoločná pretekárska
cesta. Prvé originálne dogtrekkingové
preteky sme ale absolvovali až v roku 2018
v Oščadnici.
Ak by sa chcel akýkoľvek psičkár
stať dogtrekkerom, čo by k tomu
potreboval?
Základ je mať, samozrejme, aspoň nejaký
tréning. Väčšinou je slabším článkom
vo dvojici práve človek, ktorý musí trénovať
viac ako pes. Súčasťou pretekov je tiež povinná výbava, ktorá zahŕňa dobre padnúci
postroj pre psa, sedák pre človeka a špeciálnu
naťahovaciu vôdzku s amortizérom. Do batoha treba pribaliť jedlo aj vodu pre psíka
v stanovenom množstve. Ak sa kráča alebo
beží naozaj dlho, treba rátať, že batoh zaťaží
aj spací vak a karimatka, ktoré tiež patria
do povinnej výbavy dlhých dogtrekkingov.
V podstate ale stačí mať psa a chuť - v našom
meste je veľa psičkárov, niekoľkí z môjho
okolia sa tento rok už veľmi úspešne
predstavili na niektorých podujatiach.

začínali na Duchonke a bežali hrebeňom
Považského Inovca, do Beckova, Kálnice
a na Tematín s prevýšením viac ako 3500
výškových metrov. Preteky sme nakoniec
absolvovali bez bivaku za 16 hodín a 26
minút, v rámci tohto času sme si dopriali asi
hodinu a pol trvajúcu prestávku na jedlo
a spánok. Nakoľko u nás v kategórii long nie
je veľká konkurencia, preteky sme vyhrali.
Česi sú oproti nám výrazne popredu, patria
v tomto športe k svetovým lídrom. Hoci je
u nás tento šport ešte pomerne v začiatkoch,
počet účastníkov pomaly rastie, najmä
v kratších kategóriách mid a mini. Tento rok
sme ešte vyhrali aj mid na štiavnickom Štek
treku a v Terchovej, samozrejme sme si
nenechali ujsť našu srdcovku - Strážovskú
päťdesiatku a ani Maratón Pohronským
Inovcom. Tu však ide už o beh, lepšie
povedané ultrabeh so psom, a nie
o čistokrvný dogtrekking.

Pre bežného človeka je asi
najťažšie prekonateľná samotná
dĺžka trasy, čo je najťažšie pre
pretekárov?
Pre mňa osobne je to zodpovednosť voči
Princeznej. Nakoľko ide o malého psa nie
práve typicky športovej postavy, stále
pozorne dozerám na to, či má dostatočný
pitný režim, či nepôsobí vyčerpane, či
Aký bol váš tohtoročný dogtrek- nejdeme moc rýchlo. Pre psy sú napríklad
veľmi nebezpečné vysoké teploty.
kingový kalendár?
Na Slovensku sa po prvýkrát po dlhom čase
konali preteky v kategórii long, teda nad 80 Tento rok ste teda vyhrali najdlhší
kilometrov. Novomestský dogtrekking sme slovenský dogtrekking. Je to váš
najväčší úspech?
Určite áno, ale výnimočná pre nás bola aj
minuloročná Strážovská päťdesiatka. Absolvovali sme ju za 5 hodín a 54 minút. Ide
o naozaj pekný čas aj medzi jednotlivcami
bez psa, pre ktorých je beh výrazne
jednoduchší. Psík musí piť, jesť, pomalšie sa
pohybuje napríklad po asfalte. Navyše malý
pes má aj svoje rýchlostné limity.
Preteky, resp. samotný tréning
prináša zrejme mnoho sebazaprenia. Čo ťa poháňa vpred?
Tréning prináša aj sebazaprenie, ale hlavne
veľa radosti. Najkrajšie je, že sme v prírode
a trávime čas spolu. Prekonávanie dlhej trate,
počas ktorej má raz pes a raz človek krízu,
nás ešte zbližuje. Zážitkom sú aj spoločné
bivaky po celodennom presune horami.
Jednoducho robíme, čo nás baví. Na pretekoch mám najradšej stretnutie s komunitou
okolo dogtrekkingu, ktorú tvoria zaujímaví
ľudia so zdravým prístupom k životu.
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Sú v dogtrekkingu ešte nejaké
méty, ktoré by si s Princeznou rád
prekonal?
Bol by som rád, ak by sa tento šport viac
rozšíril do povedomia a keby sa u nás
organizovalo väčšie množstvo pretekov.
A samozrejme, by som chcel mať možnosť
venovať sa aktívnemu pohybu v horách
s Princeznou čo najdlhšie.
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Športový
prehľad
Ako noc a deň sa líšili výkony dubnických kolkárov na úvod 2. ligy
kolkov skupiny západ ročník
2019-2020.
Zatiaľ čo v prvom kole 5. septembra porazili
doma Galantu B v pomere 7:1 s celkovo
3230 zvalenými kolkami, druhé kolo
v Pobedíme 14. 9. im prinieslo prehru 2:6
v búrlivej atmosfére s výkonom iba 3087
no v priebehu niekoľkých minút sme zvalených kolkov. Veríme, že v ďalších zápavýsledok otočili a dotiahli zápas až do samo- soch predvedú zlepšenú hru, aby splnili cieľ,
statných nájazdov. V nich si náš brankár ktorým je bo o popredné priečky.
vybral šťastnú chvíľku, keď ho dvakrát
zachránila tyčka bránky. Naši premenili dve Pavol Porubčan z Jogging clubu
strieľania a konečne prešli cez prvé kolo Dubnica nad Váhom sa stal
vyraďovacej fázy.
víťazom 4. ročníka podujatia Sky
Marathon Chopok.
Ďalším súperom bol Team Duško, s ktorým V sobotu 14. septembra zdolal krásnu
sme prvý zápas prehrali vysokým rozdielom. a náročnú trať v Národnom parku Nízke
Napriek všetkej snahe sa nám nepodarilo Tatry s dĺžkou 42 km a prevýšením 2600 m
uspieť ani teraz a prehra 0:4 ukončila našu v čase 4:53,22.
turnajovú púť.
„Po turnaji v Brne sme sa zúčastnili druhého Atmosféru štadiónov v španielskej
medzinárodného podujatia. Súperi boli futbalovej La Lige si v nedávno
z rôznych krajín, vďaka čomu sme museli začatom ročníku užíva aj dubnický
čeliť rôznym štýlom hry, čo bolo pre nás odchovanec Martin Valjent.
veľké plus. Po neúspešnom prvom zápase sa V uplynulej sezóne Martin pomohol svojmu
výkony postupne zlepšovali. Taktiku, ktorú mužstvu RCD Mallorca k postupu do najsme si povedali, sa nám darilo dodržiavať vyššej súťaže, v ktorej sám debutoval 17. 8.
najmä v obrannej fáze, avšak v útoku nám 2019. Po deväťdesiatich minútach na trávnichýbalo viac šancí a aj šťastia,“ zhodnotil hráč ku sa mohol so spoluhráčmi tešiť
Michal Sokolík. Naši muži sa napokon z domácej výhry 2:1 nad Eibarom.
umiestnili medzi top 16 tímami v kategórii
men open.
V septembri začal aj nový ročník
mestskej ligy malého futbalu,
do súťaže sa prihlásilo 14 tímov.
Počet účastníkov tak oproti minulej sezóne
klesol o štyroch. O víťaznú trofej budú
na umelej tráve DuTaF centra bojovať
mužstvá Merengues, Pruhy 83, Espanyol,
Red Debils, Chics, Teramo, Cestári, Holuby
91, Drink Team, Vasco, Real Old Boys,
Kolárova, Spartak a TIPA Zlatý Bažant.

Muži na Slovak Floorball Cupe v Bratislave
Text Peter Blažej foto Peter Blažej

Od 15. do 18. augusta 2019 sa
v Bratislave opäť po roku konal
najväčší
slovenský
florbalový
turnaj s medzinárodnou účasťou.
Muži považovali tento turnaj
za predsezónnu prípravu na 22
prvoligových meraní síl a po dlhej
letnej prestávke si tak museli zase
pripomenúť zápasové tempo.

V našej skupine sa nachádzali dva české
a jeden fínsky tím. Vo štvrtok 15. augusta
sme proti českému tímu prehrali, ale proti
Fínom sme dokázali vyhrať. Na druhý deň
sme sa stretli s posledným súperom
v skupine. V tomto zápase naši hráči
nedokázali streliť gól, ale našťastie ani
inkasovať a zápas sa tak skončil bezgólovou
remízou. V piatok už naši nemali na programe žiadny iný zápas, a preto len čakali
na súpera do prvého kola play off. Ich
vyzývateľom sa opäť stalo mužstvo z Česka.
V medzinárodnej konfrontácii sme dokázali
uspieť napriek nepriaznivému vývoju
stretnutia, keď sme prehrávali už 2:5,

Tím FK Dubnica bol aj po desiatom
kole, v ktorom zvíťazil v Liptovskom Mikuláši 3:1, na čele druholigovej tabuľky.
V rovnej desiatke meraní síl zaznamenali naši
hráči deväť víťazstiev a iba jednu prehru.
S 27 bodmi tak okupujú prvú priečku. Na
chrbát im dýchajú Banská Bystrica a Poprad
s 24 bodmi. „Nemáme individuality. Ťažíme
z toho, že všetci hráči bojujú jeden za druhého,“ povedal na margo výkonov svojho
tímu tréner Peter Gergely. Dodáva, že herne
sa môžu jeho mladí zverenci ešte zlepšovať,
lebo chcú trénovať a pracovať na sebe.
Šport
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Dotazník o športe: Ľudia by dali
peniaze mládeži, chýba im plaváreň
Text Samuel Valuch

Do konca júla ste mohli vyplniť
dotazník, ktorého úlohou bolo
zmapovanie záujmu Dubničanov
o šport a zistenie ich preferencií
a názorov na situáciu v tomto
odvetví v rámci nášho mesta.
Dotazník má slúžiť ako pomôcka
k vypracovaniu plánu, pri ktorého
postupnej realizácii dôjde k budovaniu zdravšej a aktívnejšej
spoločnosti so záujmom o šport.
K športu vedú aj svoje deti,
preferujú cyklistiku
Do prieskumu sa zapojilo viac ako dvesto
osôb, ktoré zväčša potvrdili, že pravidelne
športujú a vedú k tomu aj svoje deti. Venujú
sa najmä tradičným športom, akými sú
cyklistika, najmä cestná, turistika a kolek-

tívne odvetvia, konkrétne futbal, hokej
a florbal. Na svoje aktivity využívajú najviac
Park J. B. Magina, telocvične základných škôl
či kurty na DuTaFe, tri štvrtiny opýtaných
ale navštevujú aj športoviská mimo Dubnice
nad Váhom.
Opäť plaváreň a cyklochodníky
Dotazník nabáda aj ku kritickému pohľadu
na stav športovísk. V prvom rade treba
poznamenať, že niektoré v našom meste
absentujú úplne. Hlavným a najžiadanejším
je podľa odpovedí v dotazníku krytá
plaváreň, nasledujú cyklochodníky, funkčné
kúpalisko, priestory na bedminton, ihrisko
na plážový volejbal. Určitá nespokojnosť
panuje aj so stavom existujúcich areálov.
Účastníci prieskumu upozorňujú na nutnú
rekonštrukciu niektorých školských ihrísk,
za zlý označujú stav zimného štadióna,
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športovej haly či školských atletických dráh.
Na druhej strane oceňujú napríklad nové
workoutové ihrisko.
Peniaze by dali najmä deťom
a mládeži
Doterajšiu podporu športu v meste označuje
30,1 % respondentov za neprehľadnú, 23,3 %
za nedostatočnú. Občania sa domnievajú, že
financie z mestskej pokladne by mali ísť
najmä na podporu mládeže v športových
kluboch, na novú športovú infraštruktúru
a na podujatia pre verejnosť, menej už
na činnosť klubov ako takých. Rovnako sa
podľa nich musí viac prihliadať aj na minoritné športy. V budúcnosti by sa nemalo stávať,
aby sa z nášho mesta úplne stratili, ako sa to
stalo v prípade hádzanej či futsalu. Peniaze
však nie sú všetko. Otvorená otázka v závere
dotazníka prináša odpoveď, ktorej autor volá
po osvete, pretože verejné ihriská zívajú
prázdnotou. Ak sa ich znova podarí naplniť,
nemusíme sa o budúcnosť športu v Dubnici
nad Váhom vôbec obávať. S týmto tvrdením
sa nedá nesúhlasiť.

Termíny vývozu separovaného odpadu

KOVY

Platí pre rodinné domy a malé bytové domy zapojené do vrecového zberu
Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu je nutné nahlásiť technickým službám mesta
na tel. čísle 0908 797 237 alebo 0915 888 110. Kompostéry si je možné vyzdvihnúť na Stredisku
triedeného zberu na Sládkovičovej ulici od pondelka do piatku vždy od 8.00 h - 13.30 h.

ZÁHRADNÝ
BIOODPAD

PAPIER
LOKALITA

TERMÍN

DUBNICA MESTO

STREDA 2.10.2019

PREJTA, KOLONKY

STREDA 9.10.2019

DUBNICA MESTO

STREDA 6.11.2019

PREJTA, KOLONKY

STREDA 13.11.2019

PLASTY
LOKALITA

TERMÍN

DUBNICA MESTO

STREDA 16.10.2019

PREJTA, KOLONKY

STREDA 23.10.2019

DUBNICA MESTO

STREDA 20.11.2019

PREJTA, KOLONKY

LOKALITA

TERMÍN

ZA ŽELEZNIČNOU TRAŤOU

PONDELOK 14.10.2019

POD KAŠTIEĽOM,
KOLONKY, HÁJE,
KVÁŠOVEC,
RODINNÉ DOMY
PARTIZÁNSKA
ULICA

PONDELOK 21.10.2019

CENTRUM I, KOLLÁROVA,
NAD KOSTOLOM, ŠKOLSKÁ,
CINTORÍNSKA,NÁDRAŽNÁ,
BYTOVKA 105, A. KMEŤA,
ŠAFÁRIKOVA, MOYZESOVA,
NAD ZÁBREHOM,
PIONIERSKA, BRATISLAVSKÁ,
CENTRUM III
POD HÁJOM, PARTIZÁNSKA,
FÁNDLYHO

PONDELOK 28.10.2019

CENTRUM II, ŠTÚROVA
ULICA, PREJTA

PONDELOK 4.11.2019

TERMÍN

DUBNICA MESTO

STREDA 30.10.2019

PREJTA, KOLONKY

STREDA 31.10.2019

OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO
DVORA (NÁDRAŽNÁ 4007)

OTVÁRACIE HODINY NA MESTSKOM
KOMPOSTOVISKU (ŠPORTOVCOV 673)

STREDA 27.11.2019

Pokračuje jesenný zber objemného odpadu
Objemný odpad je potrebné vykladať k nádobám na komunálny
odpad výlučne večer pred termínom zberu alebo ráno v deň zberu,
najneskôr však do 6.30 h, a to len v termíne, ktorý sa týka predmetnej lokality. Do kategórie objemného odpadu patrí napr. nábytok,
dvere, dosky, sanita, koberce, linoleum, matrace, nie však stavebný
odpad ani pneumatiky.
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LOKALITA

LOKALITA

TERMÍN

6 Sídlisko Centrum I + Kollárova + Nad kostolom
+ Ul. cintorínska + Nádražná+ Ul. školská

PONDELOK 7. 10. 2019

7 Stred mesta (105 bytovka, A. Kmeťa, Šafárikova,
Moyzesova, Nad Zábrehom, Pionierska,
Bratislavská, Orion)

ŠTVRTOK 10. 10. 2019

