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Mesačník občanov, rodákov a priateľov
mesta Dubnica nad Váhom

Nové klientske
centrum
čoskoro otvorené

Pokračovanie
projektu Srdce
na dlani

Kam smeruje
náš mládežnícky
hokej?

Matrika, evidencia obyvateľstva,
podateľňa, stavebné záležitosti či dane
i poplatky. Všetku úradnú agendu
po novom vybavíte na jednom mieste.

Zo získaných finančných prostriedkov
budú tento raz zakúpené potraviny,
hygienické a školské potreby, oblečenie,
knihy či iné potrebné veci pre 30 detí.

O novej filozofii klubu, ktorá sa nechce
zameriavať len na športový výkon, nám
porozprával športový riaditeľ HK
Spartak Dubnica Juraj Bežák.
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Žijeme pre všetkých nepoznané časy

Milí priatelia, na prelome mesiacov október
a november nás dostihli veľmi zvláštne časy.
V dobe, keď sa vám prihováram touto formou, vrcholia prípravy na prvé celoplošné
testovanie na ochorenie COVID-19. Spolu
s kolegami, príslušníkmi ozbrojených síl a
mnohými zainteresovanými sme spravili naozaj všetko pre to, aby testovanie prebehlo
čo možno najplynulejšie a nebezpečnejšie.
Ťažko sa mi hodnotí podrobnejšie, keďže
nikto z nás nepozná scenár najbližších dní.
Čím som si však istý, je, že treba vyjadriť obrovskú vďaku všetkým, ktorí boli ochotní
vstúpiť do rizika a napriek možnosti ohrozenia svojho zdravia pomáhali zabezpečiť
celoplošné testovanie. A ďakujem Vám všetkým, ktorí ste sa ho zúčastnili. Viem, že veľká
časť verejnosti s rozhodnutím zrealizovať celoplošné testovanie obyvateľstva nesúhlasila,
iní sa, naopak, stotožnili s týmto krokom.
Preto si vážim všetkých, ktorí sa rozhodli pokyny rešpektovať, hoci neboli v súlade s ich
názorom.
Našou úlohou ako samosprávy je zabezpečiť
bezpečnosť obyvateľov a o to sme sa v najvyššej
možnej miere snažili. V priebehu októbra sme
zaviedli viacero opatrení, najmä v inštitúciách
v našej pôsobnosti, aby sme čo najviac zamedzili šíreniu tohto ochorenia. Ešte donedávna
sme po prebudení zvykli sledovať predpoveď
počasia, v uplynulých týždňoch viac čakáme na čísla o počtoch infikovaných, ktoré,
bohužiaľ, rastú. Preto, prosím, buďme naďa-

lej zodpovední, nosme rúška, dodržiavajme
nastavené opatrenia. Nezabúdajme, že nič, ani
táto situácia, netrvá navždy. V budúcnosti sa
naše životy vrátia postupne aspoň čiastočne do
normálu. Myslím, že potom dokážeme oceniť
aj veci, najmä mnoho maličkostí, ktoré sme už
začali považovať za samozrejmosť.
Pri dodržiavaní opatrení musíme myslieť
najmä na tých starších, našich rodičov a
starých rodičov, pretože oni tvoria najzraniteľnejšiu skupinu. Paradoxne, práve počas
zhoršovania sa situácie a pritvrdzovania
opatrení akoby okolo nás celkom nenápadne preletel október, ktorý je mesiacom úcty
k starším. Mnohí dôchodcovia pociťujú
dosah obmedzení oveľa výraznejšie než my
mladí, pretože sú často aj za bežných podmienok čiastočne izolovaní. Teraz im pandémia
zobrala aj kultúru, obmedzila pohyb na čerstvom vzduchu, zatvorila kurzy či univerzity
tretieho veku. Ak sme mesiac úcty k starším nezaregistrovali, skúsme to napraviť.
Pomôžme našim rodičom a starým rodičom
s nákupom, so zazimovaním záhradky, snažme
sa ich rozptýliť. Hoci toto obdobie nepraje
osobným stretnutiam, telefónny signál či
internetové spojenie predsa koronavírus neprerušil. Aj týmito spôsobmi im môžeme dať
najavo, že nám na nich záleží.
Aj keď epidémia pretrváva, život v samospráve sa nezastavil. Práve naopak.
V Dubnici nad Váhom prebehlo alebo v týchto dňoch prebieha viacero rekonštrukcií.
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Za všetky spomeniem renováciu oporného
múru a časti oplotenia v Parku Jána Baltazára
Magina, opravu strechy Základnej školy s materskou školou Pavla Demitru, obnovu vstupu
do základnej školy na sídlisku Pod hájom
či pokračovanie rekonštrukcie Mestskej polikliniky, v ktorej už lekári používajú nové
prístroje. Ak sa zaujímate o životné prostredie,
určite vás poteší výsadba novej biodiverzitnej
lúky na sídlisku Pod kaštieľom. Nesmiem
zabudnúť na nové klientske centrum na mestskom úrade, o ktorom som presvedčený, že
pomôže skvalitniť mestom poskytované služby. Postupnými krokmi smerujeme k tomu,
aby naše mesto bolo aj po skončení týchto náročných mesiacov ešte krajším a lepším.
Verím, že naše noviny budú príjemným spestrením Vášho programu, nech už budete
kdekoľvek. Možno nám teraz chýba niekoľko vecí, skutočne podstatní sú však len ľudia
v našom okolí. Buďme na seba navzájom dobrí
a milí. To, čo je v živote naozaj dôležité, sú
dobré a zdravé medziľudské vzťahy.

S úctou
Peter Wolf

Čo vás najviac trápi?
Výber z otázok a odpovedí na webovom sídle Dubnice nad Váhom.
Svoju otázku môžete položiť
na webovej stránke www.dubnica.eu v sekcii Samospráva - Otázky
a odpovede.
ZASTAVOVANIE RÝCHLIKOV
V DUBNICI NAD VÁHOM

Dobrý deň, je veľký problém, aby v našom
meste zastavovali aspoň regionálne rýchliky
v smere Žilina - Bratislava a späť? Pracujem
v Žiline a dochádzka do zamestnania je veľmi
náročná. Myslím, že nie som sama, kto má

takýto problém. Ďakujem.
Odpovedá: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta

Mesto Dubnica nad Váhom už viackrát apelovalo na Železnice Slovenskej republiky
s podnetom, aby rýchliky zastavovali aj
v našom meste, bohužiaľ, zatiaľ bezúspešne.
Pokiaľ ide o zmeny v grafikone železničnej dopravy,
tie
nebývajú
konzultované
so samosprávami, resp. s mestom Dubnica
nad Váhom. Kompetentnými organizáciami
aj naďalej v tomto smere, na ktoré treba apelovať, ostávajú Ministerstvo dopravy SR

a Železnice Slovenskej republiky. Mesto sa aj
naďalej bude všetkými možnými spôsobmi
usilovať o zmenu v tejto oblasti. Keďže občania žiadajú najmä z dôvodu dochádzania
za pracovnými či školskými povinnosťami
zmenu, nevylučujeme, že sa túto tému pokúsime otvoriť aj v rámci Združenia miest a obcí
Slovenska, resp. v rámci Únie miest s cieľom
zosilniť hlas volajúci po zefektívnení chodu
verejnej dopravy. Považujeme za dôležité, aby
malo približne 24-tisícové mesto, najväčšie
v Ilavskom okrese, priame spojenie s kľúčovými dopravnými uzlami bez nutnosti prestupu.
Ďakujeme za porozumenie.
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Na prvé sneženie a mráz sme pripravení
Text Veronika Rezáková

Vstupujeme do ročného obdobia,
ktoré by nás nemalo prekvapiť
rannými mrazmi ani snehovou pokrývkou. O bezpečnosť na chodníkoch i komunikáciách pre motorové vozidlá sa aj tento rok budú
počas zimnej údržby starať technické služby mesta TSM Dubnica
nad Váhom, s. r. o. Ako sme tento
rok pripravení na zimné obdobie,
sme sa spýtali poslankyne mestského zastupiteľstva a konateľky
technických služieb Vladimíry Klačanskej.

Vladimíra
Klačanská

[konateľka TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.]

Podstatou výkonu zimnej údržby je
zabezpečiť zjazdnosť ciest pre motorové vozidlá a schodnosť komunikácií pre peších. Aké množstvo posypového materiálu a personálnych
kapacít je potrebné na zabezpečenie údržby v meste s 24-tisíc obyvateľmi?
Počas minulej zimnej sezóny 2019/2020
sa o bezpečnosť chodníkov i ciest staralo
28 zamestnancov, ktorí využívali 16 kusov
kolesovej i ručnej techniky, teda od traktorov až po ručné sypače. Rovnaké kapacity
na výkon zimnej údržby nasadíme aj tento
rok, rozhodujúcimi však budú poveternostné
podmienky, resp. charakter blížiacej sa zimy.
Od neho sa bude odvíjať aj počet ľudí v teréne a množstvo posypového materiálu, ktorý
budeme priebežne nakupovať.

teriálu. To vykonávame vždy až v čase, keď
z prognóz vyplýva, že posýpanie komunikácií
už nebude potrebné. Komunikácie vyčistíme všetky naraz aj v spolupráci s ústavom
na výkon trestu odňatia slobody. Robíme tak
na záver sezóny, aby sme neplytvali verejnými
financiami, ak by nasnežilo týždeň po tom, čo
vyzametáme celé mesto.
Výkon zimnej údržby i nepretržitá
pohotovosť sú zadefinované v operačnom pláne zimnej údržby. Ktorých lokalít a častí mesta sa zimná
údržba týka?
V zimnom období sa staráme o bezpečnosť
peších i motoristov, avšak nielen na chodníkoch a cestách, ale napr. aj na schodiskách,
parkoviskách a iných častiach mestských komunikácií na celom území mesta. Dôležité
je podotknúť, že zimnú údržbu vykonávame len na tých komunikáciách, ktoré má
mesto Dubnica nad Váhom vo svojej správe alebo v majetku. Nevykonávame ju teda
na súkromných pozemkoch a komunikáciách
a ani na hlavnej ceste, pretože ide o štátnu
cestu I/61, ktorá je v správe Slovenskej správy
ciest. Zimná údržba sa štandardne nevykonáva ani na ihriskách či svojvoľne vytvorených
komunikáciách.

komunikácií (tzv. esíčko pri mestskej polícii,
komunikácia pri DuTaFe) či viadukty. V druhom prioritnom stupni sú zaradené všetky
mestské komunikácie tak, aby bola zabezpečená dostupnosť každého objektu vždy
aspoň jednou možnou trasou. V treťom stupni
priority sú všetky ostatné mestské komunikácie, ktoré nie sú vyňaté zo základnej zimnej
údržby.
Kedy bude vyhlásená zimná pohotovosť?
Zimnú pohotovosť vyhlasuje mesto, a to v závislosti od predpovede počasia. Výkon údržby
sa bude riadiť Spoločným operačným plánom zimnej údržby pre sezónu 2020 – 2021
mesta Dubnica nad Váhom a TSM Dubnica
nad Váhom, s. r. o.
Ako môžu efektívnemu výkonu zimnej údržby pomôcť samotní obyvatelia?
V prvom rade je dôležité, aby neparkovali svoje
motorové vozidlá tak, že budú svojím zásahom
napr. do časti chodníka brániť výkonu údržby.
Rovnako v prípade hustého a pretrvávajúceho sneženia budeme apelovať na obyvateľov,
aby boli opatrní a využívali v záujme vlastnej
bezpečnosti najmä upravené komunikácie.
Oceníme spoluprácu obyvateľov pri úprave a
ošetrení vstupov do bytových domov. Verím,
že sa nám podarí na základe precíznej prípravy
zabezpečiť efektívnu a kvalitnú údržbu ciest
i chodníkov tak, aby boli bezpečné, zjazdné a
schodné v čo najkratšom možnom čase.

V prípade, ak husto sneží alebo
mrzne, kam vyrazia zamestnanci
TSM aj s technikou najskôr?
Mestské komunikácie máme zaradené
do troch prioritných stupňov. Prvoradé sú tie
komunikácie, ktoré sú obyvateľmi využívané
najviac a zabezpečujú dostupnosť dôležitých Podrobnejšie informácie o výkone zimnej
inštitúcií či lokalít, ako napr. poliklinika, údržby mesto zverejní včas na svojom webopošta, nákupné strediská, školy či námestia. vom sídle www.dubnica.eu.
Samozrejme, patria sem aj kopcovité časti

Aké opatrenia v sebe zahŕňa výkon
zimnej údržby? Ide len o odhrnutie
komunikácií a ich posyp?
Odstraňovanie snehu z komunikácií a posyp
kamennou drťou či cestárskou soľou sú
zo strany verejnosti, samozrejme, najviac vnímanými aktivitami. Zimná údržba je však aj
o monitorovaní predpovedí počasia a stavu
komunikácií, aby boli bezpečné v čase rannej
námrazy a poľadovice, keď sa ľudia skoro ráno
presúvajú za pracovnými povinnosťami. Samozrejme, spomeniem aj odhŕňanie snehu,
odstraňovanie zvyškov ľadu či poľadovice, ale
aj čistenie komunikácií od posypového maSamospráva 003

Klientske centrum
na mestskom úrade
čoskoro otvorené!

Ekonomické záležitosti budete môcť opäť vybaviť na mestskom úrade

Text Veronika Rezáková Foto Erik Osvald

Po týždňoch stavebných prác, zásahov a zásadnej reorganizácii prechádza Mestský úrad v Dubnici nad Váhom od neprehľadného systému kancelárií rozmiestnených po celej budove k prehľadnému a modernému
systému v rámci klientskeho centra.

Pôvodný stav
Žiadny informátor ani prehľadný orientačný
plán. Ešte pred pár týždňami vošiel občan
do budovy úradu a musel sa zorientovať
v spleti pozatváraných dvier, menoviek
a funkcií. Pendloval pritom medzi prízemím
a dvomi nadzemnými podlažiami úradu. Platba nebola možná iným spôsobom ako
v pokladni, výnimočné neboli ani dlhé rady
siahajúce až do vestibulu.
004 Samospráva

Ako budeme fungovať po novom?
Nové klientske centrum bude prvým bodom
kontaktu občana s úradom. Všetku úradnú
agendu obyvatelia vybavia na jednom mieste
- priamo v klientskom centre. Ak sa priamo
v ňom nenachádza úradník, s ktorým sa obyvateľ potrebuje stretnúť, kontaktný
pracovník ho privolá, resp. dohodne termín
stretnutia. Stretnutie sa následne odohrá v zasadacej miestnosti priamo na prízemí úradu.

Matriku, evidenciu obyvateľstva, podateľňu,
stavebné záležitosti, dane i poplatky bude tak
po novom možné vybaviť prehľadne na jednom mieste. Pohyb po poschodiach a
hľadanie tej správnej osoby je už minulosťou.
V klientskom centre čoskoro pribudne aj platobný kiosk, ktorý bude modernejšou
alternatívou voči platbám v pokladni.

Takto vyzerá nový
centrálny bod
prvého kontaktu
Pripomíname:

Ekonomické oddelenie sídlilo v priebehu
mesiacov august, september a október

Matrika:

dočasne počas prebiehajúcich stavebných

pri tomto pulte vybavíte všetky záležitosti

úprav v dome kultúry. V novembri sa však

súvisiace s narodením, úmrtím či napr. sobášom

oddelenie vracia späť na mestský úrad,

Pokladňa

kde sa stane súčasťou nového klientskeho

Ekonomické záležitosti:

centra.

agenda súvisiaca s výberom daní a poplatkov
Podateľňa

Klientske centrum bude vybavené ochrannými

Evidencia obyvateľstva

štítmi, ktoré sú preventívnou bariérou

Zázemie pre zamestnancov:

voči potenciálnemu prenosu ochorenia COVID-19.

otvorená kancelária je pre zamestnancov
mesta novou skúsenosťou, k dispozícii preto

Nová zasadacia miestnosť je vyhotovená

majú potrebné sociálne zázemie

v čiastočne presklenom prevedení ako prevencia

V súlade s mestskou identitou: farby

protispoločenskej činnosti -

klientskeho centra korešpondujú s oficiálnymi

všetky rokovania

s občanmi a úradom budú transparentné a

farbami mesta, nechýba ani nové logo

verejne kontrolovateľné.

Dubnice nad Váhom

Samospráva
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Rokovalo mestské zastupiteľstvo: mesto
nepoľaví v investíciách ani počas epidémie
Text Veronika Rezáková Foto Mária Badačová / Erik Osvald

V poradí sedemnáste plánované rokovanie Mestského zastupiteľstva
v Dubnici nad Váhom venované
dvanástim bodom programu viedol primátor mesta Peter Wolf. Zastupiteľstvo sa stretlo v stredu
23. septembra 2020 s celkovým
počtom 14 prítomných poslancov.
Prinášame výber niekoľkých podstatných tém z rokovania.
Ani v dôsledku pandémie ochorenia
COVID-19 a výpadku dane z príjmov
mesto nechce upustiť od plánovaných investícií, prijíma bezúročnú
finančnú výpomoc od štátu
V dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a
výpadku dane z príjmov sa mestský parlament
zhodol na prijatí bezúročnej návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií Slovenskej republiky. Celkovo ide o sumu vo výške
483 251 eur. Udialo sa tak z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb
v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia
COVID-19. Poskytnuté peňažné prostriedky
možno využiť do konca roku 2020, pričom ich
prijatím nebudú prekročené limity dlhu a dlhovej služby mesta Dubnica nad Váhom. „Získané financie použijeme na vykrytie vzniknutej straty v rozpočte tak, aby sme nemuseli utlmovať aktivity zamerané na eliminovanie modernizačného dlhu, resp. na kapitálové výdavky, ale aj na zabezpečenie originálnych kompetencií, kde rovnako cítime výpadok v rozpočte,“ komentoval dubnický primátor Peter
Wolf. Financie, ktoré by inak v mestskej kase
chýbali, tak bude môcť mesto využiť aj na pokračovanie v realizácii investičných zámerov a
modernizácii komunikácií, mestského mobiliáru či budov.
V prvom polroku ubudlo priestupkov voči verejnému poriadku a občianskemu spolunažívaniu
Aj z hľadiska trestnej činnosti bola prvá polovica roku 2020 ovplyvnená mimoriadnou
epidemiologickou situáciou a zavedenými
opatreniami. Koronavírus mal taktiež dopad
na počet riešených priestupkov. Kým v 1. polroku minulého roku bolo riešených spolu
1007 priestupkov, v prvej polovici aktuálneho roku to bolo 768 priestupkov. Podstatne
ubudlo priestupkov proti verejnému poriadku, proti majetku i občianskemu spoluna006 Samospráva

Priestupky riešené mestskou políciou
Z toho dopravné priestupky
Z toho ostatné priestupky
Odstránené vraky motor. vozidiel
Odchytené psy

1. polrok 2019

1. polrok 2020

1007
469
538
8
27

768
313
455
13
16

žívaniu. V priebehu prvého polroka roku 2020
príslušníci mestskej polície riešili 313 dopravných priestupkov a 455 ostatných priestupkov. Medzi najčastejšie riešené priestupky
patrí znečisťovanie verejného priestranstva
odpadkami, nedovolené ukladanie odpadov
mimo smetných nádob a nedovolené ukladanie objemových odpadov k nádobám na komunálny odpad. Dohliadať na verejný poriadok, identifikovať páchateľa, pôsobiť preventívne či objasniť dopravnú nehodu policajtom
pomáha nepretržite prevádzkovaný kamerový daja výrobkov a o poskytovaní služieb na trhosystém s momentálnym počtom kamier 32.
vých miestach z roku 2014. Dokument bolo
potrebné pozmeniť z dôvodu neaktuálnosti,
zmien v zákone i pre rozšírenie trhových miest
a konanie príležitostných trhov, či z dôvodu
doplnenia sortimentu predávaných výrobkov
a zmien úhrad za trhové miesta. V priebehu
septembrovej schôdze bol tiež aktualizovaný
knižničný a výpožičný poriadok mestskej knižnice. V rámci aktualizácie došlo okrem iného
k úprave výšky členských poplatkov a poplatkov za medziknižničné výpožičné služby. Nový
poriadok vstúpi do platnosti 1. januára 2021.
Mesto aktualizovalo pravidlá
pre trhovníkov i výpožičný a knižničný poriadok knižnice
Mesto pristúpilo k úprave všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach pre-

Súčasťou rokovania mestského zastupiteľstva
bola už tradične hodina otázok a odpovedí
zo strany obyvateľov mesta Dubnica
nad Váhom, ako aj interpelácie a diskusia
poslancov mesta.
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Na poliklinike vás od septembra vyšetria štrnástimi novými
ho úradu. Počas októbra prebiehali stavebzdravotníckymi prístrojmi
né úpravy röntgenového pracoviska, ktoré
Text Mária Badačová Foto archív mesta

Zníženie energetickej náročnosti,
modernizácia vnútorných priestorov budovy a
zdravotníckeho
zariadenia - to všetko je cieľom aktuálne prebiehajúcej rekonštrukcie
objektu polikliniky, ktorá sa začala
v mesiaci máj.

ké prístroje; digitálny röntgenový prístroj,
digitálny 3D stomatologický röntgenový prístroj a ultrasonografický prístroj najvyššej
triedy pre komplexné vyšetrenie,“ priblížila Eva Granátová z oddelenia strategického
rozvoja a projektového manažérstva mestské-

Okrem zateplenia budovy, výmeny okien
a dverí či inštalácie nového automatického
výťahu chce samospráva ponúknuť obyvateľom aj vybavenie zodpovedajúce najnovším
štandardom. Vďaka Európskemu fondu regionálneho rozvoja sa tak v poliklinike nachádza
od septembra štrnásť nových zdravotníckych
prístrojov. „Najväčšiu položku v hodnote
takmer 370-tisíc eur tvoria tri diagnostic-

spočívali v úpravách podlahy pracoviska,
vo vybudovaní vetrania a chladenia priestoru
a vo výmene starej elektroinštalácie.

Okrem nových röntgenov a ultrasonografu
zamestnanci mestskej polikliniky už v týchto dňoch pracujú aj s novým prístrojovým
vybavením zameraným na ambulantnú diagnostiku a liečbu. V rámci tohto vybavenia
získala samospráva pre budovu mestskej polikliniky napríklad prístroj na ambulantnú
rehabilitačnú elektroliečbu, výkonný laser
s rázovou vlnou, prístroj na liečbu ultrazvukom, magnetoterapeutický prístroj, EKG
prístroje s príslušenstvom či prístroj na meranie ABI indexu. „Pracovníci polikliniky sú
v tomto čase zaškolení na prácu s novými prístrojmi, ktoré už využívajú pri svojej práci, “
uzatvorila Eva Granátová.

Mesto zveľaďuje park, na rad prišiel oporný múr a časť oplotenia
Text Mária Badačová Foto Mária Badačová

Stabilnejší aj estetickejší. Taký by
mal byť po renovácii oporný múr
historického Parku Jána Baltazára
Magina od Ulice Andreja Kmeťa.
Pre technické a architektonické
nedostatky ho radnica v týchto
dňoch rekonštruuje.

S prácami na pozdvihnutí vyhľadávanej národnej kultúrnej pamiatky samospráva začala
už v roku 2019. Sanačné práce na Grotte
s vyhliadkovou vežou a jej nasvietenie, výmena a dobudovanie odvodňovacích žľabov
v parku, úprava okolia jazierka v blízkosti bý-

valého hotela či oprava zábradlia na schodisku
pri parku. Aj týmito krokmi prispela samospráva ku skultivovaniu dôležitých pamiatok,
ktoré na svojom území má. So zlepšovaním
stavu však nekončí. Tentokrát sa zamerala
na poškodený múr.
Okrem opravy oporného múru je súčasťou
prác aj výmena oplotenia. „Oporný múr najskôr osekáme a obrúsime. Pozornosť budeme
venovať najmä popraskaným častiam, ktoré
spevníme sanačnými omietkami so sieťami.
Na vrchnú časť múru umiestnime striešku,“
vysvetlil vedúci stavebného úradu Milan
Blaško. Ako dodal, všetky práce prebiehajú
v aktívnej spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Trenčíne.

Nové kované oplotenie nebude priamou
súčasťou múru. V súlade s podmienkami Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne vytvorí
zhotoviteľ – BTI, s. r. o., z vnútornej strany
múru betónové ložiská, do ktorých bude plot
osadený. Práce na oprave poškodeného múru,
ktoré začali v polovici októbra, by mali byť hotové približne do jedného mesiaca a mestskú
kasu budú stáť viac ako 35-tisíc eur.

Do Demitrovky by už viac nemalo zatekať, mesto opraví strechu
blémom bola nielen na chodbách budovy, ne- nie, keďže ide o časť budovy, ktorá počas
aj strešné vpuste
Text Mária Badačová

Dlhodobé problémy so zatápaním
budovy Základnej školy s materskou školou Pavla Demitru by mali
byť čoskoro minulosťou. S rekonštrukciou problematickej časti
strechy začne mesto v druhej polovici októbra, odstráni aj problém
s odvádzaním vody.

Voda zo strechy na najvyššom poschodí budovy školy počas daždivých dní pre nefunkčné
strešné vpuste celkom neodtekala a zatápala tak niekoľko miestností a chodbu. Pro-

malé komplikácie spôsobovala aj v jedálni či
v niekoľkých miestnostiach, kde stekala až
na zem. „So strechou máme problémy už dlhodobo. Jednu časť strechy sa nám už podarilo
opraviť, problém v druhej časti strechy je však
komplikovanejší, keďže zvody vedú priamo
do priestoru átria, kde sa nachádza len jeden
odpadový kanál. Situácia si teda vyžiadala rozsiahlejšie riešenie,“ vysvetlil situáciu riaditeľ
Demitrovky Oto Bača. Ako dodal, škola by
v budúcnosti chcela realizovať projekt zameraný na zadržiavanie zrážkovej vody, ktorú by
následne využívala na závlahu ovocného sadu.

rekonštrukcie nebola zateplená. „Existujúce vnútorné zvody, ktoré nám dažďovú
kanalizáciu stále zahlcovali, vyvedieme
na bočnú fasádu – z jednej strany ich zvedieme
na terén, z druhej strany pôjdevoda na nižší pavilón, odkiaľ vodu zvedieme ďalšími vpusťami
do kanalizácie,“ vysvetlil postup odborný referent investičnej výstavby Jozef Králik s tým, že
staré zvody vymenia aj na pavilónoch C a D.
Aj tieto zvody budú smerované na fasádu, aby
sa tak odviedla všetka voda zo strechy.

Práce na odstránení problému so zatekaním
budovy školy, ktoré financuje samospráva
Zatápaný pavilón F podstúpi okrem výme- sumou takmer 50-tisíc eur, by mali byť hotony strešnej krytiny aj komplexné zateple- vé do konca kalendárneho roka.
Samospráva 007
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Na Nádražnej ulici sa rozširuje sieť kanalizácie
i verejného vodovodu
Text Veronika Rezáková Foto Veronika Rezáková

Pôvodná sieť potrubí kapacitne
nevyhovovala požiadavkám a skutočnému odberu podnikateľských
subjektov, technických služieb
mesta ani záhradkárov, ktorí
v tejto lokalite pôsobia. Problém
pri zákroku mohli mať aj hasiči.

Práce na rozšírení verejného vodovodu a
kanalizácie na zhruba 200-metrovom úseku
komunikácie sa začali na prelome mesiacov
september a október. Ukončené by mali byť
ešte v priebehu novembra. Obyvateľom mesta
i sídliacim subjektom preto pripomíname,
že na predmetnom úseku komunikácie je
pre prebiehajúce práce čiastočne obmedzená
doprava.
Najzásadnejšou časťou prác bolo pretlačenie
potrubia popod Lieskovský potok. „Súčasťou
akcie sú výkopové práce, položenie splaškovej kanalizácie a jej napojenie na existujúcu
vetvu kanalizácie a vybudovanie pripoje-

nia pre jednotlivé firmy v tejto lokalite. Zároveň vybudujeme novú vetvu vodovodu
s prípojkami pre tu sídliace spoločnosti,“ vysvetlil Miloslav Šupák z referátu investičnej
výstavby s tým, že po rozšírení týchto sietí prejde vodovodné potrubie do správy spoločnosti
DNV ENERGO, a. s., kanalizáciu si prevezme Považská vodárenská spoločnosť, a. s.

Rozšírená sieť kanalizácie i verejného vodovodu bude svojimi parametrami adekvátne
pokrývať potrebu sídliacich firiem, technických služieb mesta aj priľahlej záhradkárskej
osady. „Doteraz v tejto lokalite neexistovala kanalizačná sieť, splaškové vody všetkých subjektov sú odvádzané do žúmp.

Vybudovaním novej siete kanalizácie a jej
pripojením na centrálnu sieť, ktorá je napojená na čistiareň odpadových vôd, ubudnú
komplikácie s vyprázdňovaním žúmp a
ich prípadným presakovaním, čo má pozitívny ekologický dopad na prostredie.
Pokiaľ ide o vodovod, ten síce vybudovaný
je, avšak kapacitne nepostačuje. To môže
byť problém nielen pre dostupnosť vody
v jednotlivých firmách, ale najmä pre hasičský záchranný zbor, ak by potreboval
v tejto lokalite zasahovať. Súčasťou nového potrubia budú aj štyri kusy požiarnych
hydrantov,“ uzatvoril Miloslav Šupák.

Celková hodnota realizovaných prác
presahuje 187-tisíc eur, pričom každý zo zainteresovaných subjektov znáša svoj podiel
na uhradení nákladov súvisiacich s rozšírením siete kanalizácie a verejného vodovodu
a vybudovaním prípojok. Zainteresovanými
stranami sú ASFA – KDK, s. r. o., Meuble,
s. r. o., ATS Europe, s. r. o., DNV ENERGO,
a. s., a za technické služby mesta to bude mesto
Dubnica nad Váhom. Realizátorom diela je
na základe verejného obstarávania spoločnosť
TRIM, s. r. o.

Pretrvávajúci dážď neohrozil zdravie ani majetok obyvateľov
Text Veronika Rezáková Foto Erik Osvald

Všetky tri korytá potokov na území
mesta Dubnica nad Váhom má
v správe Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Vďaka
preventívnym zásahom mesta a
dobrovoľníkov bola situácia aj
počas pretrvávajúcich dažďov relatívne pokojná.

Správcom korýt miestnych vodných tokov
je Slovenský vodohospodársky podnik,
š. p., ktorý však nemá dostatočné personálne
ani ekonomické kapacity na to, aby sa staral
o ich pravidelnú údržbu. Mesto Dubnica

nad Váhom preto s jeho súhlasom preventívne vykonáva zásahy, ktorých opodstatnenosť
sa ukazuje práve v období pretrvávajúceho
dažďa. Ten sa podpísal v polovici októbra
pod kulminujúcu hladinu vodných tokov
na území celej republiky. Obyvatelia mesta aj
mestskej časti Prejta však mohli ostať pokojní.
„Stav hladiny vody i jednotlivých priepustov
sme monitorovali a pravidelne kontrolovali.
Situácia v mestskej časti Prejta a aj v Dubnici
nad Váhom bola relatívne pokojná. Pokiaľ ide
o Lieskovský potok, ten sa za mestom čiastočne vybrežil na pole v smere na obec Bolešov,
avšak neohrozil životy ani majetok obyvateľov
mesta,“ dodal k téme Jozef Martinka, odborný
referent civilnej ochrany a obrany.

Situáciu na všetkých troch vodných tokoch
na území mesta bol osobne skontrolovať aj
primátor Peter Wolf, ktorý opätovne vyzdvihol prácu všetkých dobrovoľníkov, rybárov,
poslancov i zamestnancov mesta, vďaka ktorých pomoci je celoročne možná priebežná
starostlivosť o korytá potokov. Práve preventívne zákroky, čistenie či kosenie zabraňujú
kritickej kulminácii vody v koryte počas takých dní, akým v októbri čelilo celé územie
Slovenskej republiky.

Komentár vedúcej Referátu
životného prostredia
Mestského úradu v Dubnici
nad Váhom Janky Beniakovej
k vykonaným preventívnym
opatreniam:
„V roku 2019 si zorganizovali brigádu
zamestnanci mesta, ktorí spoločne s poslancami vyčistili a vykosili najkritickejšiu časť
Dubnického potoka, tento rok tak urobili
dobrovoľníci a obyvatelia sídliska Za traťou.
Mesto kooperuje aj s miestnymi rybármi a
dobrovoľnými hasičmi, ktorí taktiež pomáhajú udržiavať korytá potokov. V mestskej
časti Prejta sme tento rok pre istou použili
aj techniku na to, aby bol Prejtiansky potok
pri priepuste pod štátnu cestu čistý a jeho koryto nezanesené.”
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Parkovisko pri Filagore je zokruhované, pozor
na zmenu v organizácii dopravy Vaše komentáre
Text Mária Badačová Foto Mária Badačová

Plynulejšia doprava, bezpečnejšie
parkovanie, zjednosmernenie parkoviska. To všetko priniesli
stavebné úpravy, ktoré mesto dokončilo v prvej polovici októbra.

Zhotoviteľ počas dvoch týždňov prác frézovaním odstránil pôvodné vodorovné
dopravné značenie a vybudoval dva ochranné
ostrovčeky, ktoré zabezpečujú zokruhovanie
parkoviska. „Som veľmi rád, že parkovisko je
po stavebných úpravách prehľadnejšie a bezpečnejšie. Verím, že ľudia si rýchlo zvyknú aj
na malú zmenu v organizácii dopravy. Rád by
som obyvateľov ubezpečil, že stavebné úpravy
podliehali projektovej dokumentácii, ktorá
bola vypracovaná v spolupráci s dopravným
inšpektorátom. Ten presne určil spôsob, ako

má vyzerať bezpečná organizácia dopravy
na tomto parkovisku a ako má byť jednosmerné parkovanie uspôsobené, aby bolo možné
z parkovacieho miesta bezpečne vyjsť,“ vysvetlil vedúci stavebného úradu Milan Blaško
s tým, že smer jazdy na parkovisku je
po novom po ľavej strane, nie vpravo, ako
tomu bolo predtým.

„Síce ubudlo pár parkovacích miest, ale konečne je to prehľadné. Inak bola katastrofa odtiaľ
vycúvať. Ľudia si ale zmenu dopravy nevšímajú.“ Alexandra S.

„Konečne majú parkovacie miesta správny
rozmer a nebudú tam vodiči búchať do áut.
No to utečie ešte veľa vody, keďže nevedia ani
značky čítať, nieto ešte parkovať. Pre nich je
Okrem uvedených stavebných prác plánu- škoda také parádne parkovisko.“ Martin C.
je samospráva na predmetnom parkovisku
vykonať aj úpravu povrchu. „Tieto úpravy „Pekné, ale nepraktické. Už predtým bol
plánujeme až v budúcom roku. Pre inžinier- problém zaparkovať. A isto ubudli aj parkoske siete nemôžeme realizovať nijaké väčšie vacie miesta.“ Marian P.
zásahy. Pôjde najmä o prefrézovanie povrchu,
úpravu priehlbín a niektorých poklopov,“ „Prečo nepraktické? Zaparkuje sa pekne
uzatvoril Milan Blaško. Ako dodal, mesto v smere jazdy, žiadne šaškovanie ako predtým.
pre zmenu organizácie dopravy uvažuje osadiť Určite je to prehľadnejšie ako predtým, keď sa
dočasné dopravné značenie pri vstupe na par- tam človek musel točiť na 20-krát...“ Ach B.
kovisko.
„Malo by tam byť parkovanie na hodinu a nie
celé dni.“ Maja J.

OKTÓBER PANDEMICKOU OPTIKOU:
SPRÍSNENÉ OPATRENIA AJ CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE

V súvislosti s explozívnym nárastom počtu infikovaných vírusom SARS-CoV-2 vyhlásila vláda SR v stredu
30. septembra 2020 núdzový stav. Vláda sa uzniesla aj na sprísnení opatrení č i celoplošnom testovaní, ktoré sa
konalo na prelome októbra a novembra. Prinášame vám súhrn informácií a prijatých opatrení ku dňu uzávierky
Dubnických novín (29. október).

Protiepidemiologické opatrenia prijaté vládou na základe odporúčaní Ústredného krízového štábu SR:

- od 12. októbra: dištančná forma výuč by pre študentov stredných škôl
- od 13. októbra: zákaz zhromažďovania sa pre viac ako 6 osôb
- od 15. októbra:
- povinnosť nosiť rúška aj v exteriéri
- vymedzený čas nákupu v potravinách a drogériách pre seniorov od 9.00 h do 12.00 h
- obmedzenie počtu ľudí v obchodoch a nákupných centrách (1 osoba na 15 m²)
- zatvorenie wellness zariadení, fitnescentier, akvaparkov, kúpalísk a sáun
- reštaurácie môžu podávať len zabalené jedlo, jeho konzumácia je možná len v exteriéri
- od 24. októbra do 1. novembra: vyhlásený zákaz vychádzania (s definovanými výnimkami)
- od 26. októbra do 27. novembra: dištančné vyučovanie pre žiakov druhého stupňa ZŠ
- od 26. októbra: dištančné vzdelávanie na celý zimný semester pre všetky VŠ
- 31. október a 1. november: celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19
Výsledky celoplošného testovania, nové informácie týkajúce sa prijatých opatrení konkretizovaných pre
mesto Dubnica nad Váhom ako aj novinky z mesta nájdete vždy aktualizované na webovom sídle mesta
www.dubnica.eu alebo na facebookovej stránke Dubnické noviny.
Život v meste
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Z udalostí riešených mestskou políciou

Hodnotí náčelník MsP Tibor Rehák:
„Častejšie hliadkovanie a kontrolnú činnosť,
a to najmä v nočných hodinách, vykonávali
mestskí policajti hlavne na sídlisku Pod hájom.
Zvýšený záujem policajtov o túto lokalitu vyvolalo konanie zatiaľ neznámeho páchateľa,
ktorý v priebehu niekoľkých týždňov úmyselne poškodil zaparkované motorové vozidlá
poškriabaním laku karosérie alebo poškodením stieračov či spätných zrkadiel. Vieme už
o takmer 40 prípadoch poškodených vozidiel,
pričom vzhľadom na výšku vzniknutej škody
riešia tieto udalosti aj príslušníci policajného
zboru. Aby sme mohli čo najskôr zistiť totožnosť osoby, ktorá sa dopúšťa tohto nezákonného konania, chcem požiadať obyvateľov sídliska o pomoc. Oceníme každý podnet o podozrivom konaní osôb v blízkosti zaparkovaných
motorových vozidiel a verím, že spoločným
úsilím policajtov a občanov, ktorým nie je stav
verejného poriadku ľahostajný, sa nám podarí
páchateľa zadržať a odovzdať ho orgánom činným v trestnom konaní.“
Hrozba samovraždou
17. septembra zasahovali v dopoludňajších

hodinách príslušníci mestskej polície v areáli
jedného zo školských zariadení v meste, kde
sa nachádzal podozrivo sa správajúci neznámy
muž. Policajti ho našli a zistili, že ide o 26-ročného obyvateľa nášho mesta. Ten najskôr
ťažko a nezrozumiteľne komunikoval, mal
kŕče a opakovane sa snažil z miesta utiecť. Nakoniec uviedol, že je rozhodnutý ukončiť svoj
život skokom pod vlak. Vzhľadom na tieto
skutočnosti a z dôvodu, že muž bol pravdepodobne aj pod vplyvom neznámej omamnej
látky, bola na miesto privolaná sanitka zdravotnej záchrannej služby. Po prvotnom
ošetrení bol prevezený k hospitalizácii na príslušné odborné nemocničné oddelenie.
Kaskadér
Kurióznu situáciu riešili mestskí policajti
20. septembra v skorých ranných hodinách
na sídlisku Pod kaštieľom. Hliadka preverovala telefonický oznam o tom, že pred jedným
z bytových domov sa nachádza podozrivo sa
správajúca neznáma osoba. Policajti na mieste zistili, že po bleskozvode budovy sa opakovane pokúšal vyliezť starší muž. Vzhľadom
na značnú podnapitosť sa mu však podarilo

Všimli ste si?
Poškodené siete na ihrisku nahradili nové

Viacúčelové ihrisko na sídlisku Pod hájom v časti „Účko“ využívajú Dubničania
na aktívne trávenie voľného času už niekoľko rokov. Vplyvom času aj jeho
širokým využitím boli siete na ihrisku v tomto roku značne poškodené. Mesto
ich preto vymenilo, rovnako sa obnovy dočkali aj siete na bránkach.
Mesto upravilo park pod ZŠ s MŠ Pod hájom

V rámci údržby verejnej zelene sa mesto Dubnica nad Váhom v mesiaci september zameralo na úpravu zelene v parku na sídlisku Pod hájom. Šlo najmä o orez
kríkov, ktoré zasahovali do chodníkov, ale aj zber odpadu, ktorý sa v kríkoch
nachádzal. Mesto chce v dohľadnej dobe citlivo riešiť aj situáciu so zahustenou
výsadbou.
Dokončenie výmeny oplotenia pre CNO

Centrum neziskových organizácií, ktoré sídli v areáli spolu s mestskou knižnicou,
získalo na jeseň minulého roka nové oplotenie. V zmysle rozpočtu však nebolo
dokončené – úsek v dĺžke 48 metrov s jednou dvojkrídlovou bránou vymení
DUMAT, m. p. o., počas jesenných mesiacov s predpokladaným termínom ukončenia v polovici novembra.

Poliklinika už využíva nový röntgen

V závere októbra bol do užívania odovzdaný nový digitálny röntgenový prístroj,
ktorý samospráva získala spolu s ďalšími trinástimi zdravotníckymi prístrojmi
vďaka financiám z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Samotnému používaniu röntgenového prístroja predchádzali stavebné úpravy RTG pracoviska.

010 Život v meste

prekonať iba niekoľko desiatok centimetrov,
po ktorých nasledoval pád na zem. Policajti nakoniec ukončili “trápenie“ 60-ročného obyvateľa Dubnice nad Váhom a zistili príčinu jeho
konania. Muž v priebehu večera a noci navštívil niekoľko pohostinských zariadení a pri následnej ceste domov sa stratil. Keď nedokázal
odomknúť vchod domu, rozhodol sa do svojho údajného bytu vyliezť po bleskozvode. Policajti nakoniec muža, ktorý býval na opačnom
konci nášho mesta, previezli do miesta jeho
bydliska.
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Biodiverzitná lúka pri Dubnickom potoku bude hrať
farbami už na jar tnancov referátu životného prostredia dubnicText Mária Badačová Foto Mária Badačová

Dvetisíc metrov štvorcových. To je
rozloha čerstvo vysiatej biodiverzitnej
lúky,
ktorá
vyrastie
pri Dubnickom potoku na sídlisku
Pod kaštieľom už o niekoľko mesiacov.

Ochrana druhovej rozmanitosti v meste, zavádzanie prírode blízkej údržby verejnej zelene a zmierňovanie dopadu klímy na životné
prostredie. To boli hlavné pohnútky zames-

kej radnice, aby zareagovali na výzvu projektu
Klíma nás spája z dielne iniciatívy dm {spoločne} 2020.

Vďaka projektu „Bzučiaci potok“ vyrastie
na jar 2021 na trávnatej ploche pri miestnom
potoku viac ako 150 rastlinných druhov
z takmer 15 kilogramov osiva lúčnej zmesi.
Okrem kvetov, akými sú vlčí mak, nevädza,
materina dúška či repík, pribudnú aj stromy
a kry, napríklad vŕba rakytová či budleja dávidova – tie budú zabezpečovať prvú jarnú
potravu pre opeľovače. „Aj keď nám situácia
s koronavírusom trochu prekazila plány a ne-

dovolila nám lúku založiť spoločne v rámci
akcie Hurá na sídlisko, som rád, že aj napriek
tomu sa našlo niekoľko dobrovoľníkov, ktorí
v úvode októbra pomohli s menšími, no dôležitými prácami,“ vyjadril vďaku Juraj Prekop
z referátu životného prostredia.
Po prípravných prácach dobrovoľníkov, ktorí
sa postarali napríklad o čistenie okolia stromov od buriny a čistenie okolia zábradlia
Dubnického potoka, v druhej polovici mesiaca október realizátor uskutočnil kultiváciu
pôdy. Vzhľadom na počasie sa výsev lúky realizoval v závere októbra.
Projekt bol realizovaný v spolupráci s Centrom environmentálnej a etickej výchovy
Živica a s finančnou podporou dm drogerie
markt.

Obrazy z minulosti

Niekdajšie
centrum
Text Samuel Valuch foto Archív DCA

Hoci vám našu rubriku prinášame
už druhý rok, doteraz sme sa v nej
dostatočne nezamerali na podobu
niekdajšieho centra obce. Budovy
v týchto miestach sme len z diaľky
pripomenuli v septembrovom a októbrovom čísle roka 2019. Pozrime
sa teda na detailnejšie zábery známeho radu domov neďaleko sochy
Panny Márie.

Ako jedny z mála prežili plánovanú asanáciu,
ktorej sa vyhli len vďaka pádu vtedajšieho režimu. Budovy na fotografiách určite hneď spoznáte a budete si vedieť ľahko predstaviť, ktoré
obchody alebo služby v nich sídlia či sídlili
v bližšej, a možno aj v dávnejšej minulosti.
Prvý záber zobrazuje obchod s obuvou, druhý
zase vedľa stojacu predajňu poľnohospodárskych prebytkov. Rad domov pokračoval Gelbovým, neskôr Štefancovým mäsiarstvom, vývesný štít s nápisom „Údeniny“ si tiež môžete všimnúť na fotografii. Pre lepšiu predstavu
môžeme dodať, že na mieste vtedajšej Obuvi
dnes nájdete piváreň Lipa. Budovy v priebehu
desaťročí často menili svoj účel.

Posledná fotografia dokumentuje časť námestia s výhľadom smerom ku kostolu. O najvyššom dome celkom na kraji sme už v našej rubrike písali. Kedysi v ňom sídlil Hostinec a kino
u Bernhardta, v päťdesiatych rokoch zase dom
s galantériou a textilom. Ale to už stačí, veď samotné zábery povedia oveľa viac než slová.
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Remeslá nášho regiónu spoznali cez vlastný zážitok
Text Anna Podoláková Foto archív školy

Zážitkové vyučovanie je pre žiakov
s mentálnym postihnutím veľmi
motivačné a podporuje ich ďalší
rozvoj. Preto sme práve touto formou žiakom Spojenej školy v Dubnici nad Váhom umožnili navštíviť
remeselníkov z nášho regiónu. Zároveň získali inšpiráciu na aktívne využívanie voľného času. Návštevou remeselných dielní si žiaci
upevnili sociálne zručnosti v cestovaní, v kontaktovaní sa s neznámymi ľuďmi i v riešení sociálnych
situácii v každodennom živote.

tu s názvom Spoznávame remeslá v našom regióne zážitkovým učením. Projekt pripravili
vyučujúce Anna Podoláková a Iveta Račková
pre žiakov praktickej školy, uskutočnil sa
vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.
Ďakujeme Nadácii ZSE a tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu.

Žiaci praktickej školy spoznali prácu drotára,
sklára, pekára, cukrárky, záhradníka, tkáčky,
modrotlačiara a keramikárky. Z vlastnoručne
vyrobených výrobkov sa žiaci tešili, na niektorých si pochutili, iné použili na obdarovanie
svojich blízkych. Udialo sa tak vďaka projek-

Seniori spoznávali mesto keramiky Semtember
a vinohradov
2020
Text Jozefa Gašparová Foto Jozefa Gašparová

Jeseň je najkrajším obdobím
pre seniorov. Uskutočňujú sa rôzne
výstavy z darov prírody, výlety i radostné stretnutia. Aj keď nás stále
prenasleduje COVID-19, život nezastavíme.

Vítame:

Matej Kopšo
Matúš Pagáč
Seniori z Denného centra č. 2 v Dubnici
nad Váhom sa tešili v krásny septembrový deň
zo zájazdu do Modry. V rámci výletu vo vinohradníckom meste navštívili múzeum keramiky, náš strieborný poklad, Múzeum Ľ. Štúra,
nášho národovca, a pozreli si aj mesto. Záverom zavítali do Slovenského Grobu na úžasné
husacie hody. Aj takto si pripomenuli sviatok
úcty k starším.

Trenčianske labky,
ktoré hľadajú domov
Tento mačací drobec má približne dva roky. Je odčervená, odblšená, kastrovaná. Pradie, vrní,
pradie, vrní - na striedačku. Je menšia, no veľmi zvedavá i odvážna. Veľmi kontaktná, nemá
problém pózovať pre foťák ako pravá modelka. Je zvyknutá chodiť i von, takže u nej bude zrejme ideálna zlatá stredná cesta. Bývanie dnu pri človeku, ktorého vyhľadáva, a potom by sa jej
zišiel nejaký ten vrátnik, aby sa pozrela, čo nového naokolo.
012 Zo života študentov / Život v meste

Spomíname:
Milena Čechová
Oľga Chovancová
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Základná umelecká škola opäť spúšťa koncertovanie on-line
Text Mária Badačová

Súčasťou výchovno-vzdelávacieho
procesu Základnej umeleckej školy
Dubnica nad Váhom sú aj žiacke
koncerty, na ktorých mladí umelci
prezentujú rodičom svoje novonadobudnuté hudobné zručnosti.

Žiacke koncerty sa uskutočňujú každý mesiac, aktuálna epidemiologická situácia však
týmto komorným koncertom nehrá veľmi
v prospech. „Priestor našej koncertnej sály

momentálne nemôžeme využívať. Aj vzhľadom na dištančnú formu výučby, na ktorú sme
prešli od pondelka 26. októbra, budú on-line
žiacke koncerty prebiehať formou videí natočených našimi žiakmi z domu,“ vysvetlila
riaditeľka Základnej umeleckej školy Dubnica
nad Váhom Naděžda Provazníková a dodala, „koncerty a vystupovanie na verejnosti sú
pre našich žiakov mimoriadne dôležité. Je potrebné, aby vystupovali, zvykali si na trému
a učili sa s ňou pracovať.“ Ako dodala, práve
vystupovanie je jedným z hlavných dôvodov,

pre ktorý nechce žiacke koncerty rušiť. Už
počas prvej vlny pandémie koronavírusu
sa pedagógovia spolu so žiakmi rozhodli
počas ôsmich nedieľ priniesť hudbu do obývačiek (nielen) svojich rodín a priateľov
prostredníctvom on-line koncertov s názvom
„Pod rúškom hudby“.
Pre aktuálne informácie o žiackych on-line
koncertoch sledujte facebookové sídlo ZUŠ
Dubnica nad Váhom.

Aj tento rok môžete podporiť deti zo znevýhodneného
prostredia cez projekt Srdce na dlani vysvetlila Alena Kubicová z dvojice organizáText Mária Badačová Foto Mária Badačová

Aj tento rok môžete podporiť deti
zo znevýhodneného prostredia
cez projekt Srdce na dlani.

Základná škola s materskou školou
Centrum I tento rok usporadúva v poradí
7. ročník projektu Srdce na dlani. Jeho hlavným cieľom je pomoc tým žiakom, ktorí sa
nachádzajú v hmotnej núdzi alebo pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.

toriek projektu s tým, že všetko bude závisieť
Slávnostné odovzdávanie balíčkov by sa malo najmä od epidemiologickej situácie súvisiacej
uskutočniť v decembri v priestoroch školy.
s koronavírusom.
„Ako už býva zvykom, akcie by
sa mali zúčastniť obdarované
deti a ich rodinní príslušníci, vedenie školy, sponzori, predstavitelia mesta a podporovatelia našej
myšlienky. Aj preto prosíme, aby
všetci darcovia uviedli do poznámky pre príjemcu svoje meno,“

Dobrovoľný finančný príspevok môžete
poslať na číslo účtu SK50 5600 0000 0045
0186 9001.
V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete
obrátiť na organizátorky projektu Máriu
Gulovú a Alenu Kubicovú na telefónnych
číslach 0915 753 358 a 0903 401 119.

V aktuálnom ročníku prostredníctvom získaných finančných prostriedkov koordinátorky
projektu zakúpia potraviny, hygienické a
školské potreby, oblečenie, knihu či potrebnú
vec podľa veku spolu 30 deťom. „Aby sme
mohli projekt Srdce na dlani zorganizovať aj
v tomto roku, prosíme všetkých ľudí, ktorí
majú záujem pomôcť, o dobrovoľný finančný
príspevok na číslo účtu nášho združenia rodičov. Za každý jeden príspevok v mene detí
srdečne ďakujeme,“ vyjadrila jedna z organizátoriek projektu Mária Gulová.
Projektu Srdce na dlani je naklonené aj mesto
Dubnica nad Váhom, ktoré ho v tomto
mesiaci podporilo finančnou dotáciou
na nákup potravín a oblečenia pre núdzne
deti. „Verím, že projekt Srdce na dlani sa postupne rozšíri aj na ostatné školy.
Zapájať sa začala aj ZŠ s MŠ Pod hájom
a nad spoluprácou uvažuje už aj ZŠ
s MŠ Pavla Demitru. Doposiaľ sme mali dve
pracovné stretnutia, na ktorých svoju činnosť
a cenné rady zo sedemročnej osobnej skúsenosti v práci a pomoci deťom a rodinám
priblížili pedagogičky Alena Kubicová a
Mária Gulová,“ komentovala vedúca školského úradu Mária Balážová.
Zo života študentov 013
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Dubnica sa uchádza o európske označenie vynikajúcej
verejnej správy. Svoje mesto môžete ohodnotiť aj vy
V tomto čase mesto, resp. systém práce
na mestskom úrade prechádza vyhodnocovaO dvanásťstenný kryštál, ktorý je ním 12 princípov, ktorými sú participácia,
symbolom dobrej a demokratickej schopnosť reagovať, účinnosť a efektivita,
správy vecí verejných, sa uchádza otvorenosť a transparentnosť, právny štát,
viacero slovenských samospráv, etické správanie, kompetentnosť, inovácia,
medzi nimi aj Dubnica nad Váhom. udržateľnosť, rozumné spravovanie financií,
ľudské práva a kultúrna rozmanitosť a zodpoVnímate svoje mesto ako transparentné, otvo- vednosť. Možnosť vyjadriť sa k jednotlivým
rené a efektívne? Myslíte si, že vedenie mesta
je otvorené zmenám, inováciám a občanom
umožňuje participovať na veciach verejných?
Práve tieto a aj mnohé ďalšie atribúty vo vedení samosprávy určia, či mesto Dubnica
nad Váhom získa Európske označenie vynikajúcej verejnej správy (ELoGE). Pre Slovensko
ide o pilotný ročník tohto projektu, pričom
akreditovaným partnerom pre Radu Európy
sa stala organizácia Dobrý úradník.
Text Veronika Rezáková

uvedeným atribútom majú aj obyvatelia mesta
vyplnením unifikovaného dotazníka, ktorý
je určený pre všetky slovenské samosprávy
zapojené v projekte.
Ohodnoťte svoju samosprávu a
dajte nám vedieť svoj názor
Páčia sa vám služby, ktoré poskytuje samospráva? Povedzte nám, aké máte skúsenosti
s dubnickou samosprávou a jej aktivitami. Vyslovením svojho názoru prispievate
k zlepšeniu miestnej demokracie. Dotazník
môžete vyplniť po zosnímaní priloženého
QR kódu alebo navštívte webové sídlo mesta
www.dubnica.eu a kliknite na príslušný odkaz.
Dotazník je možné vypĺňať do 30. novembra
2020.

Tešíme sa na váš názor.

Senior Vršatec vystúpil na Slovenskom
dni kroja
Text Eva Rejdovjanová foto archív FS Senior Vršatec

V sobotu 12. septembra 2020
sa na Donovaloch konal krásny
folklórny sviatok – III. ročník Slovenského dňa kroja. Zúčastnili sa
ho súbory z celého Slovenska,
medzi nimi aj víťazi súťaže Zem
spieva Martin Repáň či banskobystrický súbor Urpín. Podujatia
sa zúčastnilo mnoho významných
osobností slovenského kultúrneho
a spoločenského života.

s tanečno-dramatickým pásmom Odobierka
z Opatovej. Veselosť a spontánnosť „svadobčanov“, skvelý rečnícky výkon vedúceho
súboru Ľuba Blaškoviča ako „starejšieho“
aj ukážka trenčianskeho tanca priblížili divákom svadobné tradície nášho kraja a vyslúžili
si živý aplauz publika.

Deň kroja, ktorý sa konal v jedinečnom horskom prostredí Donovál, bol unikátnym
zážitkom pre všetkých jeho účastníkov. Slovenská televízia z neho pripravila 70-minútový
dokumentárny film, aby sa aj široká verejnosť
mohla oboznámiť s krásou tohto folklórneho
sviatku.

pomenúvajú osoby, sú spojené ich dlhšie varianty, teda napr. preňho, doňho, oňho, zaňho
či poňho. V prípade životných podstatných
mien môžeme použiť aj kratší variant, no ide
o zriedkavý jav. V prípade neživotných podstatných mien sa používa iba kratší variant.

radi v Jazykovom okienku prečítali nabudúce,
neváhajte nám ho poslať napr. na e-mailovú
adresu dn@dubnica.eu.

Preto napríklad, ak sa ideme postaviť za svojho
priateľa, postavíme sa zaňho. Ak sa chystáme
postaviť za dom, postavíme sa zaň. Ak chceme
zavolať von svojho priateľa, ideme poňho, ak
plánujeme priniesť napr. chlieb, ideme poň.
Ak by ste pre nás mali návrh, o čom by ste si

Ak si prosíš chlieb, pôjdem poň.

Vystúpenia účinkujúcich spájala téma slovenských pytačiek, odobierky a svadby.
Folklórny súbor Senior Vršatec sa predstavil

Jazykové okienko

Postavím sa zaňho, zaň,
idem poňho alebo poň?
Ako a kedy je to správne?
Text Veronika Rezáková

Vedeli ste, že krátke formy predložiek, teda
preň, doň, oň, zaň či poň sa spájajú výhradne s neživotnými podstatnými menami
v mužskom rode? So životnými podstatnými
menami v mužskom rode, teda tými, ktoré
014 Kultúra

Ak si prosíš chlieb, pôjdem poňho.
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Ocenenie a postup pre Hotel na (z)bláznenie
Text Zuzana Jedličková foto Archív Dubnického divadla

Pred piatimi rokmi sme žali úspechy s komédiou Zborovňa. Teraz,
ako zabudnutý darček k našim
10. narodeninám, oslavujeme
úspech s novou hrou. Považské
osvetové stredisko v Považskej
Bystrici na návrh odbornej poroty
udelilo v súťažnej kategórii prúdov
tradičného divadla diplom a cenu
s priamym postupom Dubnickému divadlu za predstavenie Hotel
na (z)bláznenie.

tiacej správe poroty. V našom divadle chýba
stály režisér. Preto sme s malou dušičkou oslovili Andreja Škvara z DS Hugo, mimochodom
porotou označeného ako jedného z najlepších
neprofesionálnych režisérov na Slovensku.
Pre neho aj pre nás to bola nová skúsenosť.
Neraz sme si povedali, že z každého z nás vytiahol maximum. My sa ale vždy snažíme hrať
naplno, bez ohľadu na to, či je to súťažné,
alebo „normálne“ predstavenie, alebo ktorá
alternácia hrá. A vždy chceme divákom ponúknuť jeden a pol hodiny koncentrovanej
zábavy. Sme radi, že práve to ocenila aj porota. Možno aj Aďovi padol kameň zo srdca,

„Nosné témy dramatickej predlohy sa stali
výsostne aktuálnym podobenstvom o našej
politickej reprezentácii a pokrútených charakteroch bohatých. Najväčšiu zásluhu
na úspechu u publika mali práve narážky
na aktuálne dianie, a taktiež temperamentné
herecké výkony, ktoré porota zaradila medzi
najpôsobivejšie z celej prehliadky. Zreteľne
možno badať, že sa súbor herecky neuveriteľne
vyvíja a tvrdo na sebe pracuje,“ stálo v hodnoZRUŠENÉ PODUJATIA

Kvôli korone sami nevieme, čo bude s výsledkami tejto súťaže. No jedno vieme isto. Máme
šťastie na dobrých divákov, fanúšikov a priaznivcov, ktorí na každom predstavení vytvárajú
atmosféru, pre ktorú sa oplatí vydržať aj „koronadobu“. Ďakujeme každému z vás a tešíme sa
na stretnutia v lepších časoch.
Vaše / naše Dubnické divadlo
PRELOŽENÉ PODUJATIA

Bosé nohy v parku

Progres - 25 rokov

Sima Martausová - koncert

Radošinské naivné divadlo Mužské oddelenie

8. 11. 2020

17. 11. 2020

Fragile & Cimbal Brothers
18. 11. 2020

23. 1. 2020

21. 2. 2020

Mafiánske historky 2 - Csabova
pomsta
11. 3. 2020

Kultúrny tip

Knižnica pre vás
nakupuje nové tituly
Text Samuel Valuch Foto Samuel Valuch

Podujatia sú zrušené a zdá sa, že
na koncerty, divadelné predstavenia či premietania dobrých filmov
môžeme na istý čas zabudnúť. Náš
kultúrny svet sa scvrkol na rozmery našich bytov či obývačiek.
Za stenami z panelov a tehál sa
aj v Dubnici odohrávajú stovky súkromných premietaní, vystúpení
obľúbených kapiel (hoci iba online
alebo zo záznamu) a nespočetné
čitateľské objavovania. Ak by ste
sa chceli s kultúrou stretnúť aj
mimo svojho bytu, predsa len máte
jednu možnosť. Je ňou mestská
knižnica.

že spolupráca s nami mala zmysel. Nuž, vždy
je poznať, či má vinica svojho vinohradníka.
Toho našim priateľom Hugovcom v dobrom
závidíme.
Ďalšie riadky hodnotenia sa zamerali na herecké výkony: „Špeciálnou kategóriou v rámci
stvárnenia postáv je súkromný detektív Albín
Oriešok – mŕtvola, ktorá ožije. Vo výstupoch,
kedy si ho iné postavy pohadzujú, premiestňujú ho alebo s ním tancujú, pôsobí úplne
uvoľnene a vytvára dojem, že je iba bábkou.“
Práve za pohybové stvárnenie tejto postavy
získal Tomáš Tinath špeciálne ocenenie. Mimochodom, spomedzi mužov je v divadle
najdlhšie.

Pochopiteľne, aj my sme museli upustiť od organizácie kultúrnych podujatí, pre zákaz
vychádzania sme dokonca dočasne uzavreli
svoje priestory. Veríme však, že keď budete
mať v rukách tieto noviny, nič nám už nebude
brániť ponúkať čitateľské zážitky komukoľvek, kto sa ich rozhodne hľadať v našich troch
oddeleniach. Navyše, momentálne nám knihy
pribúdajú ohromným tempom. Hľadať
za tým treba najmä grant z Fondu na podporu
umenia vo výške 3500 €, za ktoré nakupujeme
beletriu pre dospelých a náučnú literatúru.
Tituly pre deti a mládež zase dopĺňame
z vlastného rozpočtu. Našou pravidelnou činnosťou sa stalo zapisovanie desiatok nových
zväzkov, ktoré potom v našej malej manufaktúre ručne balíme a pripravujeme na svet
za múrmi knižnice. Ak by ste si chceli pozrieť,
aké tituly sme nedávno nakúpili, otvorte si
on-line katalóg na našej stránke www.kniznica.dubnica.eu, kliknite na odkaz Zoznamy a
novinky a budete v obraze. Členský poplatok,
za ktorý si budete môcť vyberať a dvanásť

Informácie o možnosti a spôsobe vrátenia
vstupného nájdete na webovom sídle
oddelenia kultúry www.kultura.dubnica.eu.
Žiadosť a fotografiu zakúpených vstupeniek zašlite na e-mail kultura@dubnica.eu,
prípadne dokumenty doručte osobne
na oddelenie kultúry, ktoré sídli v kultúrnom dome na 1. poschodí.
Kino Lastovička od štvrtku 15. októbra až
do odvolania nepremieta.

mesiacov požičiavať ľubovoľné z viac ako
50 000 dokumentov, je skôr symbolický.
Čítanie patrí medzi vôbec najintímnejšie zážitky. Ste len vy, kniha a jej príbeh, snáď autor
niekde tam ďaleko na druhej strane. Hodiny
trvajúci dialóg medzi vnútrom človeka a knihou dokáže ovplyvniť vaše hodnoty, celkové
nastavenie a niekedy aj celý život. Ak máte
chuť alebo ste zvedaví, zastavte sa v knižnici a
vyberte si titul šitý na mieru práve vám. Budete vítaní...
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Expozície v kaštieli budú prístupnejšie – múzeum
múzea Monika Schwandtnerová s tým,
získalo grant na debarierizáciu žekéhoexpozície
budú doplnené aj o reliéfne
obrazy vybraných predmetov.

Text Mária Badačová Foto Pixabay

Spolu 11-tisíc eur využije Dubnické
múzeum na sprístupnenie expozičných priestorov osobám so sluchovým a zrakovým obmedzením.
Financie múzeum získalo prostredníctvom grantu z Ministerstva kultúry SR na podporu projektu
s názvom Univerzálne prvky ako
nástroj sprístupňovania expozícií
Dubnického múzea.

V rámci sprístupňovania expozícií osobám
so zrakovým a sluchovým hendikepom chce
Dubnické múzeum vytvoriť reliéfne obrazy
v expozíciách doplnené o audiokomentár
pre nevidomých. Nepočujúcim by mal
s expozíciami pomôcť virtuálny sprievodca

dostupný cez technológiu NFC čipov,
ktoré zabezpečujú bezdrôtovú komunikáciu
medzi elektronickými zariadeniami. „Naším
ďalším cieľom je navrhnúť a vyrobiť rotačný
prvok obsahujúci reliéfne vyobrazenie kaštieľa a pôdorysy podlaží s informáciami
o expozíciách, ktoré by poskytovali návštevníkom informácie hneď pri vstupe do objektu,“
priblížila zámer projektu riaditeľka Dubnic-

„Projekt sa opiera o skúsenosti
garantov a spoluprác s Katedrou
špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ako aj centrom
CEDA Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave, ktoré sa zameriava
na bezbariérové navrhovanie,“
vysvetlila Monika Schwandtnerová a dodala, „okrem odporúčaní
medzinárodných dohovorov
o sprístupňovaní kultúry nás
inšpirovala aj skutočnosť, že
práve v priestoroch Dubnického
kaštieľa sídlil v období socializmu
ústav pre osoby s poškodením
sluchu.“

Aj to bol jeden z impulzov, ktorý podnietil
vedenie múzea, aby pri tvorbe expozície venovanej výšivkárskemu spolku Izabella
vytvorilo krátkeho sprievodcu v Braillovom
písme, ktorý bol doplnený o reliéfne obrazy a
vzory na haptické čítanie exponátov.
Projekt zameraný na zabezpečenie nevyhnutnej, bezpečnej a jednoduchej orientácie
pre všetkých návštevníkov so zohľadnením
ich pohybových schopností a iných obmedzení by mal byť realizovaný do konca roka 2020.

Druhá etapa obnovy vodorovného dopravného značenia
V mesiacoch september a október prebehla v meste druhá etapa obnovovania vodorovného dopravného značenia. Obnovené bolo značenie
deliacich čiar a priechodov pre chodcov. Najbližšia obnova tohto
druhu dopravného značenia sa uskutoční opäť na jar po Veľkej noci,
pričom samospráva chce aj v roku 2021 pokračovať s protišmykovou
úpravou cestných komunikácií.

016 Kultúra

Dom smútku v Prejte bude
čoskoro zrekonštruovaný

Budova Domu smútku na Prejtskej ulici, ktorá slúži na konanie bohoslužieb a na obradné účely pochovávania zosnulých obyvateľov,
bude už onedlho zrenovovaná. Samospráva začala s rekonštrukciou
v úvode septembra, pričom súčasťou prác je okrem výmeny starých
okien a dverí aj zateplenie fasády, obnova elektroinštalácie, svietidiel,
elektrického vykurovania a stavebné úpravy toaliet.
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Dubnické múzeum opäť získalo dotáciu na odbornú
konferenciu venovanú debarierizácii múzeí a galérií
kepovaným osobám. Ministerstvo tento rok
podporí konferenciu sumou 10-tisíc eur.
Text Mária Badačová Foto Mária Badačová
„Prednášajúci budú vyberaní najmä z organiMedzinárodná vedecká konferen- zácií, ktoré zastrešujú alebo metodicky vedú
cia zameraná na sprístupňovanie tieto skupiny obyvateľstva. V tomto roku sa
múzeí a galérií znevýhodneným mala konferencia uskutočniť v úvode novemskupinám
obyvateľstva
mala bra a mali sme v pláne zakomponovať
v Dubnici nad Váhom svoju premié- do programu poznávaciu exkurziu do Centra
ru v novembri uplynulého roka. VIDA v Brne a do Technického múzea
Po roku sa uskutoční opäť.
v Brne. Aktuálna epidemiologická situácia
nám však trochu marí plány - konferenciu
Dubnické múzeum sa aj v roku 2020 uchá- preto predbežne pripravujeme až na záver nodzalo o dotáciu z Ministerstva kultúry SR vembra s tým, že pravdepodobne budeme
na podporu projektu, ktorý má priniesť do- musieť vynechať aj návštevy českých múzeí,“ Nepriaznivý vývin epidemiologickej situácie
statok impulzov a informácií týkajúcich sa vysvetlila riaditeľka Dubnického múzea Mo- a s ním súvisiace prijaté opatrenia budú mať
sprístupňovania kultúrnych inštitúcií hendi- nika Schwandtnerová.
s veľkou pravdepodobnosťou za následok
nielen úpravu samotného programu konferencie, ale aj zváženie fyzickej účasti
zahraničných prednášajúcich. „V uplynulom
roku sa konferencia stretla s obrovským úspechom a pozitívnym ohlasom medzi múzejnou
komunitou. V projekte chceme určite pokračovať, podľa vývinu situácie však pre tento
ročník zvažujeme konferenciu presunúť viac
do on-line priestoru, aby tak mohli byť prítomní aj kolegovia z Českej republiky,“
priblížila Monika Schwandtnerová s tým, že
blok prednášok a prezentácií bude vydaný
vo forme zborníka v tlačenej i elektronickej
forme.
Za posledné tri roky múzeum získalo
prostredníctvom grantov 46 -tisíc eur.

Oplotenie pre materskú školu Vestibul domu kultúry zdobia
bude bezpečnejšie aj krajšie
plody dubnických záhrad

Viac ako 36-ročné oplotenie Materskej školy Centrum II 72 sa dočká
výmeny. V záverečných mesiacoch kalendárneho roka 2020 pripravila
samospráva jeho komplexnú výmenu predovšetkým pre zlý technický,
ale aj estetický stav. Nové oplotenie materskej školy v celkovej dĺžke
viac ako 330 metrov vrátane bránok bude stáť mestskú kasu viac ako
35-tisíc eur.

Podujatie Plody dubnických záhrad, ktoré sa malo konať uprostred
októbra, sa kvôli prijatým opatreniam tento rok neuskutoční. Ako
malú náhradu sa mesto rozhodlo umiestniť do vestibulu domu kultúry niekoľko krásnych výpestkov, ktoré poskytol jeden z členov
organizačného tímu. Okrem nich pravú jesennú atmosféru dotvárajú aj kreatívne práce našich šikovných dubnických žiakov.
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Dubnickí cyklisti najazdili na bicykli do práce takmer 8 600
kilometrov, bicyklovali úradníci, policajti, učitelia aj strojári
Solutions, s. r. o., s počtom 1 563 km. Tretie
miesto obsadili zamestnanci mestskej príspevBezmála stovka cyklistov najazdi- kovej organizácie DUMAT, ktorí najazdili
la v septembri pod hlavičkou dub- 732 km.
nickej samosprávy takmer 8 600
km a ušetrila viac ako 2 200 kg Medzi súťažiacimi ani tento rok nechýbali
CO2. Na jednotlivca ide v priemere zamestnanci mesta na čele s primátorom Petrom Wolfom. Okrem piatich tímov, ktoré
o obdivuhodných 99 kilometvznikli priamo v rámci Mestského úradu
rov. Dubnica nad Váhom si tak v Dubnici nad Váhom, sa do kampane zapov rámci svojho druhého pôsobenia jili aj príslušníci Mestskej polície v Dubnici
v kampani vyslúžila 27. miesto nad Váhom, pedagógovia zo Základnej umez celkového počtu 85 súťažiacich leckej školy v Dubnici nad Váhom a zamestsamospráv.
nanci mestskej príspevkovej organizácie
DUMAT. Celkovo 37 jazdcov – zamestnanPozrite sa, kto má najviac v nohách: cov mesta - združených v 9 tímoch nabicyklovalo spolu 2 245 km.
Najväčšiu diaľku v septembri na dvoch kolesách prešli štyri tímy združené pod hlavičkou Ďakujeme všetkým, ktorí sa do výzvy zapojili
zamestnávateľa Porsche Wekzeugbau, s. r. o., a a stali sa súčasťou celkovo 7. ročníka tohto náto konkrétne 3 008 km. Druhé miesto v počte rodného projektu. Už teraz sa tešíme na ďalší
kilometrov patrí zamestnávateľovi Bel Power ročník.
Text Veronika Rezáková

Športový
prehľad
Text Samuel Valuch Foto Archív Jogging klubu, mytrencin.sme.sk

7. októbra prebehol vstupný draft
do najprestížnejšej hokejovej ligy
sveta NHL. Kluby si v ňom vybrali
aj dvoch Slovákov, hokejová minulosť oboch sa spája aj s Dubnicou
nad Váhom. Slovenskou jednotkou sa
prekvapujúco stal osemnásťročný obranca
Samuel Kňažko, v treťom kole po ňom zo 78.
miesta siahol Columbus Blue Jackets. Jeho
rovesník Martin Chromiak sa stal „korisťou“
Los Angeles Kings v piatom kole ako draftová
128-čka. Obaja hráči pôsobili v dubnickom
klube ako chlapci v žiackych kategóriách.
Jednotka draftu do NHL Samuel Kňažko

Behu na vrch Butkov dominoval
podľa predpokladov Miroslav Ilavský. 27. septembra dokázal zdolať trať s dĺžkou 5,7 kilometra a prevýšením viac ako 200
metrov v čase 24:54, s viac ako minútovým
018 Šport

odstupom za ním dobehol ako druhý ďalší
Dubničan Matúš Forgáč. Preteky organizované Jogging klubom Dubnica nad Váhom
patrili k posledným príležitostiam zmerať si
sily, ďalšie podujatia podobného typy sú
zrušené do odvolania. Možnosť zapretekať si
využilo 103 bežcov.
Momentka zo stúpania na Butkov

Florbalisti ŠK Victory Stars „A“
vstúpili do sezóny 1. ligy troma výhrami. Najskôr zdolali vonku jedného z favoritov súťaže Žltý sneh Košice 8:10, o deň
neskôr zvíťazili aj v Starej Ľubovni
nad miestnymi Falcons 7:9. V sobotu 3. októbra sa konečne predstavili aj na domácej palubovke, kde si pripísali výhru 9:6 nad tímom
Tempish Capitol Floorball Club. Prvých premožiteľov našli až nasledujúci deň v štvrtom
kole, kedy boli nad ich sily hosťujúci hráči
Hurikán Bratislava (5:9).
„S Hurikánom sme hrali aj minulú sezónu a
vedeli sme, že to nebude ľahký duel. Snažili
sme sa streliť rýchly gól, no súper veľa striel
zblokoval alebo chytil. Celý zápas sa hral
vo vysokom tempe. Diváci si určite prišli
na svoje. Podarilo sa nám väčšinu súboja držať
krok, no ku koncu nám už sily dochádzali, a
preto sme inkasovali štyri góly za sebou,“

Najúspešnejšie tímy v počte
kilometrov za Dubnicu nad Váhom
1. Korona team
(Bel Power Solutions, s. r. o .) 1562,97 km
2. PWS KON
(Porsche Wekzeugbau, s. r. o.) 1315,24 km
3. J. M.
(Porsche Wekzeugbau, s. r. o.) 778,29 km
Najúspešnejší jednotlivci v počte
kilometrov za Dubnicu nad Váhom
1. Martin Priečinský Korona team
(Bel Power Solutions, s. r. o .) 711,14 km
2. Miroslav Štúrik J. M.
(Porsche Wekzeugbau, s. r. o.) 677,97 km
3. Ivan Horniak Korona team
(Bel Power Solutions, s. r. o .) 590,80 km
Najúspešnejší zamestnávatelia
v počte jázd za Dubnicu nad Váhom
1. Porsche Wekzeugbau, s. r. o. 363 jázd 4 tímy
2. Mesto Dubnica nad Váhom 266 jázd 5 tímov
3. DUMAT, m. p. o. 149 jázd 1 tím
Najúspešnejšie tímy v počte jázd
za Dubnicu nad Váhom
1. DUMAT, m. p. o. (DUMAT, m. p. o) 149 jázd
2. PWS KON (Porsche Wekzeugbau, s. r. o.) 130 jázd
3. Dubnické kľučky (KUKA 1) 104 jázd

zhodnotil tréner Michal Sokolík. Po štvrtom
kole bola sezóna prerušená.
Futbal v Dubnici zažíva nútenú prestávku. Hoci Úrad národného zdravotníctva
najskôr
deklaroval
pokračovanie profesionálnych súťaží vo formáte bez divákov, neskôr
opatrenia sprísnil a povolil len odohranie duelov v piatich najvyšších
celoslovenských súťažiach. Asociácia klubov druhej futbalovej ligy
hovorí o nelogickosti, absencii
cieľa, bezmocnosti a hrane existencie.„To, že dnes štát cez svoje inštitúcie
umožnil hrať kolektívne profesionálne súťaže
iba piatim najvyšším ligám, považujeme
za nelogické a diskriminačné. Stále nemáme
žiadne vysvetlenie a ani argumenty, v čom je
naša súťaž iná ako najvyššia, a prečo by sme
mali byť väčšie riziko z pohľadu šírenia nákazy
a mať pozastavenú športovú činnosť. Súčasné
nariadenia nás postavili na hranu existencie a
bezmocnosti. Nevidíme dnes žiadny cieľ,
a preto potrebujeme jasné stanovisko k tejto
situácii. Keďže pri dnešných opatreniach a ani
pri opatreniach z prvej vlny sa naši profesionálni futbalisti nedostali do skupiny, ktorá
by sa vedela uchádzať o kompenzácie, žiadame
kompetentné orgány o stanovisko, ako ďalej
postupovať a ako sa uchádzať o kompenzácie
najmä mzdových nákladov znášaných klubmi,“ hovorí sa okrem iného v správe s dôvetkom, že hoci dnes nemáme vakcínu na nový
druh vírusu, v boji proti nemu je zásadnou
najmä fyzická a duševná odolnosť, podporená
práve športom.

Október

Dubnické noviny

2020

V klube sa nechcú zameriavať len na športový výkon
čuľovať. Napriek tomu korčuľoval lepšie ako
naši hráči, ktorí začínali na ľade v štyroch či
piatich rokoch. Kľúčová bola intenzita a zameranie jeho tréningov. 4-krát týždenne trénoval
tímovo na ľade po dve hodiny, okrem toho si
platil 3-krát týždenne osobného trénera korčuľovania. Toto je bežné samozrejme nielen
v Južnej Kórei, ale aj vo všetkých vyspelých hokejových krajinách. Na Slovensku nám chýba
priestor a čas na tréning individuálnych zručností – na práca na detailoch, ktoré v dnešnom
hokeji rozhodujú.

Text Samuel Valuch Foto Archív Juraja Bežáka

Dubnický mládežnícky hokej nedávno vykročil na novú cestu so zaujímavou filozofiou a jasným cieľom.
„Chceme pomôcť deťom, aby si raz
povedali – áno, tento čas v hokejovom klube mal zmysel a dal mi naozaj veľa,“ hovorí o zámeroch zmeny
prístupu k hráčom športový riaditeľ
HK Spartak Dubnica Juraj Bežák.
31-ročný absolvent fakulty telesnej
výchovy a športu a odborník na biomechaniku pohybu, ktorý bol celý
život verný dubnickému hokeju,
nám prezradil viac v našom rozhovore.
Juraj, na začiatok sa asi nevyhnem
otázke o fungovaní hokejovej mládeže v týchto komplikovaných časoch.
Aby sme dodržiavali nariadenia, trénujeme
podľa systému šesť ľudí na ľade – teda tréner
plus päť detí. Tréningy sú kratšie, jedna pätica má vyhradenú pol hodinu. Keďže každý
tím trénuje po malých skupinkách, takýto systém viac vyťaží rozpis ľadovej plochy. Celkovo
na nej chalani strávia približne štvrtinu času
ako za normálnych okolností, podstatné však
je, že majú stále takúto možnosť. Špecifický
pohyb, korčuľovanie alebo práca s hokejkou
sú pre nás veľmi dôležité.
Aké najmenšie deti môžeme vidieť
na dubnickom ľade?
Začíname už predprípravkou, v ktorej sú škôlkari, prváci a druháci, nasleduje prípravka,
teda tretiaci a štvrtáci. Tu je dôležité, aby bolo
na tréningoch na jedného trénera najviac päť
až šesť chlapcov. Snažíme sa, aby sme v najnižších kategóriách robili čo najlepšiu prácu, lebo
raz sa nám to vráti. Navyše, rodičia nás tiež
budú porovnávať s inými klubmi, keď budú
premýšľať, kam dať svoje dieťa.
Poďme už na zmenu filozofie, o ktorej hovoríme v úvode článku. O čo
presne ide?
V klube sa nechceme zameriavať len na športový výkon, ale popri rozvíjaní hokejových
zručností chceme odhaliť aj záľuby a talenty
detí mimo športovej sféry. V rámci toho sme
zostavili pyramídu uplatnenia hráča. Na jej
vrchole je najmenšie percento hokejistov,
ktorí sa stanú profesionálmi na najvyššej úrovni a dostanú sa napríklad do NHL. K tomu
majú veľmi blízko nedávno draftovaní Samuel Kňažko či Martin Chromiak, ktorí začínali s hokejom v Dubnici. Ďalšie, tiež nie moc
veľké percento hráčov, budú dobrí študenti a
zároveň šikovní hokejisti. Tých by sme chce-

li dostať na americké, ale aj európske univerzity, kde by mohli získať športové štipendium,
kvalitné vzdelanie a aj výborné podmienky
pre hokej. Ďalšie percento tvoria dobrí žiaci,
ktorým to nepôjde až tak dobre v hokeji, ale
vyberú sa napríklad na cestu športového marketingu. Ostanú pri hokeji, hoci už nebudú
výkonnostne hrať. Chceme im pomôcť a ukázať rôzne možnosti pri výbere školy. No a poslednú kategóriu tvoria chlapci, ktorí nebudú
výkonnostne pripravení hrať profesionálny
hokej a nebudú mať ani predpoklady pre štúdium. Im predstavíme firmy na okolí, budeme ich motivovať, aby sa dali na podnikanie
alebo zaradili do systému ako zamestnanci.
Ako je to so samotným záujmom
rodičov a detí o jeden z najpopulárnejších športov?
Kedysi boli jednotlivé kategórie naplnené
hráčmi, dnes to tak nie je. Rodičia vidia, že
Slovensko nie je v svetovej sedmičke či osmičke, a že keď hráči pôsobia v našich súťažiach,
nedá hovoriť o finančnom zabezpečení aj
na obdobie po kariére. Zmena nášho prístupu
je reakciou na vzniknutú situáciu. Budeme sa
snažiť, aby deti u nás dostávali oveľa viacej ako
inde, kde sa zameriavajú iba na športovú časť.
Je to ťažká robota, ale všetci sme zanietení. Aj
zväz sa naladil na túto vlnu, dosť v tejto veci
urobil hráč a odchovanec dubnického hokeja
a dnes funkcionár Richard Pavlikovský. Uvedomujeme si, že samotným hokejom už nedokážeme osloviť také množstvo ľudí.
Akým smerom sa uberajú svetové
trendy?
Minulý rok sme tu mali chlapca z Kórei, volal
sa Min-Jae Lee. Hrával v juniorke ako obranca a vravel mi, že do trinástich nevedel kor-

K tomu, aby sme svet začali doháňať, začína HK Spartak Dubnica využívať aj nové technológie.
Teraz pracujeme na projekte, vďaka ktorému
sa deti naučia isté pohybové štandardy. V septembri sme natočili každého chlapca od piateho ročníka po dorast pri korčuľovaní vpred,
pri prudkých oblúkoch a prekladaní. Videá
sa vložia do on-line systému Total Hockey
Management. Tento systém je dielom bývalého skauta NHL pre Vancouver Canucks
Branislava Puliša, Štefana Ružičku, bývalého
hráča NHL a KHL, a mojej maličkosti. Chalani a dievčatá si môžu v tomto systéme porovnať svoju korčuliarsku techniku s technikou
Štefana Ružičku.
Klub spolupracuje aj so Základnou
školou Pavla Demitru. Ako hodnotíš
tento vzťah?
Určite veľmi dobre. Tiež som túto školu
navštevoval. Deti v športových triedach
majú tréningy počas vyučovania alebo ešte
pred ním. Je to výhoda, popoludní sa môžu
venovať voľnočasovým aktivitám, učeniu
alebo ďalším tréningovým aktivitám. Navyše
to rodičom uľahčí situáciu, poobede nemusia
chlapcov nikam voziť, tréner ich tam doobeda vezme. Rodičia sa vôbec nemusia báť dávať
deti do týchto tried. Riaditeľ Mgr. Oto Bača
kladie dôraz na to, aby športovci na škole
dostali kvalitné a plnohodnotné vzdelanie.
V čom vidíš najväčší problém krízy
v slovenskom hokeji ty osobne?
Šport na Slovensku podľa mňa ožije, keď sa
zlepší kultúra a vybavenie športovísk. Napríklad hokejové štadióny vyzerajú hrozne. Samotný hokej nie je z pohľadu diváka zlý, no
štadióny ľudí nelákajú. Nemusíme mať veľké
haly, len nech sú čisté, majú normálne toalety, môžu mať napríklad reštauráciu. Všetko je
to prepojené - haly pritiahnu divákov, na to
zareagujú sponzori, ktorí prinesú do klubov
financie, kluby ich využijú na vytvorenie lepších podmienok či angažovanie trénerov...
Štátu by sa takáto investícia určite vrátila.
Táto návratnosť sa ale nedá vyčísliť len v peniazoch, produktom tohto procesu budú
šikovní ľudia, či už hokejisti, alebo „nehokejisti“.
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NEFUNGUJE ROZHLAS?
NEPOČUŤ HO? ALEBO
NESVIETI LAMPA?
Poruchy na mestskom
rozhlase a verejnom
osvetlení môžete
nahlasovať
NONSTOP
na telefonickej
linke 159.

PONDELOK
7.30 H -15.30 H
UTOROK
7.30 H -15.30 H
STREDA
7.30 H -17.00 H
ŠTVRTOK
NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK
7.30 H -14.00 H

Informujeme obyvateľov mesta, že v utorok 15. septembra 2020, teda počas štátneho sviatku, bude zatvorený zberný dvor i kompostárne.

ELEKTROODPAD A NEBEZPEČNÝ ODPAD V MESIACI NOVEMBER
Mesto organizuje mimoriadny zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu priamo zo sídlisk a mestských častí. Odvoz pračiek, chladničiek,
farieb, olejov či starých hnojív je treba vopred nahlásiť do 11. novembra na technické služby mesta. Zber sa uskutoční v súlade s harmonogramom, avšak len po nahlásení sa na kontaktoch 0907 896 487 alebo 0908 797 237.

NEZABUDNITE NA ŠTÁTNY SVIATOK, MESTSKÝ ÚRAD BUDE ZATVORENÝ
Obyvateľov mesta informujeme, že v pondelok 16. novembra 2020 bude mestský úrad z dôvodu čerpania riadnej dovolenky zamestnancov
mesta zatvorený. Úrad bude rovnako zatvorený aj v utorok 17. novembra 2020, ktorý je dňom štátneho sviatku. Radnica bude obyvateľom opätovne k dispozícii v stredu 18. novembra 2020. Obyvateľom mesta ďakujeme za porozumenie.

Dovoľujeme si upozorniť obyvateľov mesta, že v období od 1. decembra 2020 do 31. marca 2021 bude mestské kompostovisko zatvorené.

OTVÁRACIE HODINY MESTSKÉHO
KOMPOSTOVISKA (UL. ŠPORTOVCOV 673)

OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO DVORA
(NÁDRAŽNÁ UL. 4007)

Termíny vývozu separovaného odpadu
Kalendár platí pre rodinné domy a malé bytové domy zapojené do vrecového zberu.

PAPIER

PLASTY

LOKALITA

TERMÍN

LOKALITA

TERMÍN

DUBNICA MESTO

STREDA 4. 11. 2020

DUBNICA MESTO

STREDA 18. 11. 2020

PREJTA, KOLONKY

STREDA 11. 11. 2020

PREJTA, KOLONKY

STREDA 25. 11. 2020

DUBNICA MESTO

STREDA 9. 12. 2020

DUBNICA MESTO

STREDA 22. 12. 2020

PREJTA, KOLONKY

STREDA 16. 12. 2020

PREJTA, KOLONKY

STREDA 30. 12. 2020

020 Info

ZÁHRADNÝ
BIOODPAD
LOKALITA

TERMÍN

SÍDLISKO ZA TRAŤOU

PONDELOK 9. 11. 2020

KAM SO STARÝMI
PNEUMATIKAMI?
Pneumatiky z osobných motorových vozidiel je
možné bezplatne odovzdať na zbernom dvore.
Odovzdávajú sa len pneumatiky z osobných vozidiel,
očistené a bez diskov. Pneumatiky neumiestňujte
k stojiskám komunálneho odpadu.

