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Mesačník občanov, rodákov a priateľov
mesta Dubnica nad Váhom

Šťastné a veselé Vianoce
praje mesto
Dubnica nad Váhom

Základná
umelecká škola
sa sťahuje

Všimli ste si
nové žlté
zberné nádoby?

Dubnické
Vianoce
2020 budú!

„Veľmi si polepšíme. Pre našich malých
umelcov potrebujeme adekvátne kultúrne
prostredie,“ hovorí riaditeľka o presune
školy do domu kultúry.

Od konca novembra máte novú
možnosť, ako sa ekologicky zbaviť
jedlých tukov a olejov priamo
na svojich sídliskách.

Hoci Vianočné mestečko svoje brány
neotvorí, advent spolu predsa len oslávime.
A to nielen v on-line priestore, ale aj
na nádvorí kaštieľa či priamo v uliciach.
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Vianoce iné, no rovnako krásne
Milí priatelia, ťažko je sa obzrieť za rokom
2020 a nespomenúť si pri tom na absolútne
nové skutočnosti, ktoré sa stali našou realitou. Prvý prípad ochorenia COVID-19 sa
vo svete objavil ešte pred koncom roka 2019.
My na Slovensku, resp. v našom meste, sme
ešte v marci žili úplne štandardným životom a
predstava, že by boli zatvorené všetky obchody a školy a kompletne utlmený spoločenský
život, bola vylúčená. Aj na túto realitu sme
si však časom zvykli. Našťastie prišlo leto a
aj uvoľnenie opatrení, vďaka čomu sme si
mohli vydýchnuť a užiť si kultúrneho života.
No druhá polovica roka sa opäť nesie v znamení prísnejších opatrení. Uvedomujem si,
že sme všetci z tejto situácie už unavení a aj
trochu frustrovaní. O to viac, keď sa blížia
sviatky založené na vzájomných stretnutiach,
príjemnom čase, oddychu a kontakte s tými,
na ktorých nám v priebehu roka neostáva
dostatok času či možností na vzájomné
stretnutie.
Ako primátor mesta si veľmi vážim postoj
Dubničanov. Uplynulé mesiace boli napriek
ich náročnosti v našom meste pokojné, rešpektovali sme všetky nariadenia, odporúčania a aj
plošné testovanie sme absolvovali v pokojnej
atmosfére a dokonca v dobrej nálade. Plošné testovanie bolo pre všetkých nás výzvou,
pre mnohých osobnou dilemou, pre nás ako
samosprávu zasa organizačnou. Príprave tejto
náročnej akcie sme venovali mnoho času, energie i financií. Preto si cením, v akej atmosfére
testovanie v našom meste prebehlo.
Vrátim sa však späť k vianočným sviatkom.
Každý by si určite veľmi prial tradičné
Vianoce, spojené so všetkým, čo k nim
patrí. Úprimne konštatujem, že sme

do poslednej chvíle zvažovali aspoň čiastočné
otvorenie Vianočného mestečka a trhov,
ako aj zabezpečenie silvestrovského
ohňostroja, pretože sme túto požiadavku
časti verejnosti cítili a vnímali. Avšak nemôžeme ísť proti odporúčaniam hygieny
a v žiadnom prípade si nemôžeme dovoliť
ohroziť zdravie obyvateľov nášho mesta.
Či vianočné trhovisko, alebo novoročný
ohňostroj smerujú k združovaniu sa, a to je
v dobe pandémie rizikové. Atmosféru
blížiacich sa sviatkov si navodíme radšej
bezpečnejším spôsobom, akým je napr. netradičný mikulášsky sprievod mestom, ale aj
rozsvietením adventných sviec, ktoré presunieme do on-line priestoru. Čaro Vianoc
pripomenie aj unikátny betlehem, ktorý budete môcť aj tento rok navštíviť na nádvorí
kaštieľa. Keď sme minulý rok prácne pripravili premiérový ročník Vianočného mestečka,
s tohtoročným scenárom určite nikto nepočítal. Hoci je situácia, povedzme, nepriaznivá,
Vianoce predsa nie sú o ligotavých pozlátkach,
predajných stánkoch ani plných námestiach.
Sú o vnútornom stíšení sa a prežívaní, o akomkoľvek kontakte s tými, ktorých máme radi, a
o šírení radosti a lásky. Verím, že v tejto oblasti nás pandémia o nič neoberie, práve naopak.
Pokiaľ ide o bilancovanie, opäť stojíme na míľniku a uvedomujeme si, ako rýchlo plynie čas.
Nachádzame sa v polovici nášho volebného
obdobia, uplynuli totiž dva roky odvtedy, čo
ste mne a mojim poslaneckým kolegom prejavili svoju dôveru. Verím, že sme ju nesklamali,
práve naopak. Tradičný odpočet toho, čo sa
nám podarilo v meste zlepšiť, opäť po roku
nájdete na stránkach týchto novín. Rok 2020
bol naozaj náročný, nielen z hľadiska pandé-
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mie, ale aj plánovania či výpadkov v rozpočte.
Napriek tomu si myslím, že sme jednou z mála
samospráv, ktorá dokázala nepoľaviť a pokračovať v napĺňaní svojich cieľov. Cením si, že
sa mnohí z vás na nás obraciate a nebojíte sa
nám vyjadriť svoje požiadavky a očakávania.
Dúfam, že vnímate, že sa o každú jednu zaujímame a snažíme sa o jej vyriešenie, ak aj nie
hneď, tak postupne. V tomto by sme chceli
pokračovať aj druhej polovici nášho mandátu. Aby sme sa po štyroch rokoch, keď budete
hodnotiť našu prácu, mohli s radosťou pozrieť
na krajšie, modernejšie, čistejšie a férovejšie
mesto a Vám s pokojom do očí.
Verím, že aj v tomto náročnom roku si každý
z nás nájde mnoho pekného a výnimočného.
Prial by som si, aby práve takéto chvíle pretrvávali nielen počas Vianoc, ale aj dlho po nich.
Na záver preto pripájam výzvu; buďme k sebe
milší, tolerantnejší, trpezlivejší a láskavejší.
Všetko potom pôjde o trochu ľahšie.
Prajem Vám príjemné prežitie najkrajších
sviatkov v roku a vydarený štart do nového
roka 2021.

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.
PLATBA ZA KOMUNÁLNY ODPAD

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, aký je postup, nálne odpady bolo potrebné uhradiť
ak som zabudla do termínu zaplatiť druhú do 31. 10. 2020. Odporúčame poplatok uhraplatbu za komunálny odpad? Ďakujem.
diť čo najskôr, nakoľko v zmysle § 156 ods.
1 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe
Odpovedá: Eva Kuricová, odborný daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
referent daní a poplatkov
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov správca dane vyrubí úrok z omeškania.
Druhú platbu miestneho poplatku za komu- Ďakujeme za porozumenie.
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Investície, ktoré spúšťajú zásadnú reťazovú reakciu.
Sťahovať sa bude umelecká škola aj mestská spoločnosť
die – sály, výstavnú miestnosť, v budove sa dokonca nachádza i kino. To bude pre nás nový
Poloschátraná zanedbaná budova začiatok. Aktuálne máme už vyše päťsto žiasa zmení na adekvátne sídlo mest- kov, no záujem i tak prevyšuje naše súčasné
skej spoločnosti, ktorá sa stará možnosti. O naše štúdium je taký veľký záuo mestský majetok a zveľaďuje jem, že už si skutočne veľmi vyberáme žiakov,
ho. Do domu kultúry sa vráti čulý niektorých neprijímame pre nedostatočné
ruch a živé kultúrne dianie, keď sa kapacity. V dome kultúry sú oveľa väčšie možz neho stane nové pôsobisko zá- nosti, takže počítame s nárastom počtu žiakov.
kladnej umeleckej školy. No a bu- Po 60 rokoch existencie našej školy získame
dova po umeleckej škole ponúkne prostredie, ktoré si dubnická kultúra zaslúži.
priestor na tvorbu dlho očakáva- Zároveň sa vyhneme prenášaniu a sťahovaných mestských nájomných bytov. niu aparatúry a výtvarných diel z budovy
Ako to všetko vlastne začalo?
do budovy, čím ušetríme aj finančné náklady
na prevoz. Učitelia si budú môcť efektívnej1. KROK: Modernizácia domu šie zorganizovať čas na prípravu koncertov,
kultúry
pretože im odpadne povinnosť inštalovania
Na jar tohto roku mesto začalo s rozsiahlou aparatúry či výtvarných scén, ktoré vždy reamodernizáciou domu kultúry. Kým exteriér lizovali vo večerných hodinách deň vopred.
už prešiel komplexnou obnovou, v interiéri Budeme totiž vystavovať aj koncertovať priaešte prebiehajú posledné úpravy. Z 5-po- mo v budove nášho sídla. Zároveň ma teší,
schodovej ikonickej stavby domu kultúry sa že budeme mať k dispozícii dvor, priestor
po novom stane sídlo Základnej umeleckej pre prácu v plenéri, môžeme vonku maľovať,
školy v Dubnici nad Váhom. Kým tá teraz sídli koncertovať, vystavovať priestorové práce
v nevyhovujúcich priestoroch na Ulici obran- výtvarného odboru. Absolventské koncerty
cov mieru, v dome kultúry absentovalo živé budeme môcť realizovať v Kine Lastovička
kultúrne dianie. V školskom roku 2021/2022 – konečne budú mať vážnosť, ktorú si žiaci
by už základná umelecká škola mala začať písať po ôsmich rokoch štúdia v našej škole zaslúžia.
svoju novú éru v zmodernizovaných, kvalitnej- Tešíme sa aj na rozvoj spolupráce s oddeleších a dispozične vyhovujúcejších priestoroch. ním kultúry, mestským úradom, mestskými
organizáciami. Tu, si myslím, bude taktiež
neporovnateľný posun k novým aktivitám,
novým podnetom a nápadom na prezentáciu
vystúpení našich žiakov.

Text Veronika Rezáková Foto Erik Osvald/Mária Badačová

Hodnota modernizácie: 1,48 milióna
eur, z toho nenávratný finančný príspevok
z európskych štrukturálnych fondov predstavuje 1,4 milióna eur, zvyšných 74-tisíc eur financuje mesto z vlastných zdrojov.

Naděžda
Provazníková

[Riaditeľka ZUŠ Dubnica nad Váhom]

Ako vníma plánované sťahovanie
ZUŠ Dubnica nad Váhom jej riaditeľka Naděžda Provazníková?
„Veľmi si polepšíme. Potrebujeme pre našich
malých umelcov adekvátne kultúrne prostre-

menšie súkromné prevádzky. Po jej rekonštrukcii sa DUMAT, m. p. o., presunie na Ul.
A. Kmeťa. Cymbalka im však poskytne nielen priestor pre administratívne zázemie, ale
aj priestor na dielne. Odchodom spoločnosti DUMAT sa v dome kultúry uvoľní miesto
pre základnú umeleckú školu.
Hodnota rekonštrukcie: 340-tisíc eur,
zámer čerpať prostriedky z európskych fondov.

Iveta
Jurisová

[Riaditeľka organizácie DUMAT, m.p.o.]

Sťahovanie DUMAT, m. p. o., komentuje riaditeľka organizácie
Iveta Jurisová:
„Do priestorov Cymbalky budeme môcť presťahovať našich údržbárov, budú tam mať
k dispozícii šatne i dielne. A čo je najdôležitejšie, budú v tej istej budove ako aj my. Túto
zmenu preto vnímame pozitívne a na sťahovanie sa tešíme, pretože nám uľahčí a zefektívni
organizáciu práce.“

3. KROK: Sťahovanie
Po ukončení oboch rekonštrukcií príde
na rad samotné presťahovanie základnej
umeleckej školy a mestskej príspevkovej organizácie DUMAT. Udiať by sa tak malo
Čo je však najpodstatnejšie, vychovávame najneskôr do augusta 2021.
dubnické deti v kultúrnych jedincov. Vštepujeme im do duše krásu, kritické myslenie a
orientáciu v umení. Konečne budú mať nielen skvelých pedagógov, ale aj prostredie,
ktorým je nielen kultúrny dom, ale KULTÚRA SAMA.“
2. KROK: Rekonštrukcia bývalého zdravotníckeho strediska, tzv.
Cymbalky
V dome kultúry v súčasnosti sídli aj mestská
príspevková organizácia DUMAT. Tá má
na starosti majetok mesta, jeho údržbu či
opravu. Zamestnanci DUMATU tento rok
napríklad obnovovali detské ihriská alebo rekonštruovali toalety v budove polikliniky.
Kým zamestnanci sídlia v dome kultúry, garáže a sklady má spoločnosť rozmiestnené
vo viacerých lokalitách. Samospráva sa preto
rozhodla komplexne zrekonštruovať budovu
tzv. Cymbalky, ktorá bola dlhodobo vo veľmi
zlom technickom stave a fungovali v nej iba

4. KROK: Vznik nájomných bytov
Mesto Dubnica nad Váhom, podobne ako
iné mestá, čelí nedostatku nájomných bytov
dostupných napr. pre mladé rodiny. Keďže
samospráva chce svojim občanom ponúknuť
možnosť využiť mestské nájomné bývanie,
na tento účel plánuje využiť práve budovu,
ktorú po svojom presťahovaní uvoľní základná
umelecká škola. Bude si však vyžadovať viacero
zásahov do jej súčasného stavu či dispozície.
Samospráva 003

DRUHÝ ROK
V ÚRADE,
ĎALŠIE ZMENY
K LEPŠIEMU
Z neobľúbeného mesta mesto, z ktorého
ľudia neodchádzajú, práve naopak, chcú
v ňom žiť, zakladať rodiny či plnohodnotne
tráviť svoj voľný čas. Od netransparentnosti k otvorenosti voči obyvateľom
s efektívnym a spravodlivým systémom
správy vecí verejných. Mesto, ktoré sa
napriek obrovskému modernizačnému
dlhu na chodníkoch, cestách, budovách či
celých sídliskách neprestáva rozvíjať
a napreduje. Samospráva, ktorá pomôže
svojim obyvateľom aj nad rámec zákonných povinností a kompetencií. Mesto,
ktoré
pozná
svoje
slabé
stránky
a pracuje na ich zlepšení.
Od posledných komunálnych volieb uplynuli už dva roky. Prinášame bilanciu
najpodstatnejších zmien v našom meste
za rok 2020. Pozrite sa, čo sa podarilo
a na čom všetkom stále pracujeme.

Sociálne
služby a
zdravotníctvo

· nové moderné prístroje pre lekárov na poliklinike
· komplexná modernizácia budovy polikliniky,
výmena výťahu
· postupná rekonštrukcia toaliet v budove polikliniky

Čo je ešte
pred nami?

· rekonštrukcia Námestia Matice slovenskej
· vybudovanie stojísk polopodzemných kontajnerov
· modernizácia športovísk v areáli základných škôl
· úprava dopravnej situácie pred ZŠ s MŠ P. Demitru
a ZŠ s MŠ Pod hájom
· zavedenie systému zdieľaných bicyklov – bikesharing
· rekonštrukcia atletického oválu
· úprava križovatky na Ul. športovcov
· presťahovanie ZUŠ do domu kultúry
· tvorba nájomných bytov

Čo je už za nami?

Služby
občanom

· spustený nový, efektívnejší a hospodárnejší systém
verejného obstarávania, ktorý za menej ako rok
fungovania mestu ušetril už 853-tisíc eur
· odstránenie nelegálneho chovu zvierat na sídlisku
Za traťou
· otvorené nové moderné klientske centrum na MsÚ
· mesto ocenené za komunikáciu s občanmi
v platforme Odkaz pre starostu cenou Zlaté vedro
· nové fotopasce pre mestskú políciu
· koniec čiernej farmy v mestskej časti Prejta
· nová služba SMS rozhlasu Moje notifikácie
· obnovené vývesné tabule a citylighty
· medziročný nárast o 40-tisíc návštevníkov
webového sídla mesta

004 Samospráva

38 odstránených bilbordov
3 ocenení laureáti cenou Perspektívy 2020
5 prirodzených biodiverzitných lúk
9 nových zberných nádob na malý elektroodpad a batérie
14 nových moderných zdravotníckych prístrojov na poliklinike
70 a viac škôlkarov môže navštevovať MŠ pri ZŠ Centrum I
100 cyklistov zapojených do kampane Do práce na bicykli
110- tisíc návštevníkov webového sídla mesta
150 rastlinných druhov na biodiverzitnej lúke Bzučiaci potok
165 metrov protišmykovej úpravy komunikácií
230 podnetov ročne v Odkaze pre starostu
300 nových výhonkov zlatého dažďa na Bratislavskej ulici
301 a viac vyčistených zberných nádob na sklený odpad
330 metrov nového oplotenia pre MŠ Centrum II
560 metrov nového dopravného zábradlia
600 metrov vozovky zrekonštruovaných na Murgašovej ulici
853- tisíc eur ušetrených prostredníctvom verejného
obstarávania
900 metrov opravených chodníkov na sídlisku Pod hájom
911 vysadených drevín, krov a trvaliek
1 200 rozdaných kompostérov
1 300 návštevníkov na Ilešháziovských panských hodoch
2 000 vysadených letničiek
3 700 eur na nákup nových kníh v mestskej knižnici
5 000 rúšok pre dubnických seniorov v rámci výzvy Dubnica
šije rúška pre seniorov

Školstvo

· bezpečnejší vstup do ZŠ s MŠ Pod hájom
· nové oplotenie Materskej školy Centrum II
· obnovená strecha na ZŠ s MŠ P. Demitru
· zvýšená kapacita MŠ pri ZŠ Centrum I o 70 škôlkarov
· nové odborné učebne na základných školách
· zmodernizovaná výdajňa jedál v MŠ pri ZŠ Centrum I
· zriadené špeciálne inkluzívne tímy na ZŠ a MŠ

Kultúra a
kultúrne
dedičstvo

· zrekonštruovaný oporný múr v parku J. B. Magina
· zmodernizovaný exteriér i interiér domu kultúry
· 26-tisíc eur v grantoch pre Dubnické múzeum
na debarierizáciu a ochranu zbierkového fondu
· upravené okolie jazierka aj Grotty s vyhliadkovou
vežou v Parku J. B. Magina
· Ilešháziovské panské hody s rekordnou účasťou
· 600 a viac nových kníh v mestskej knižnici, nové
webové sídlo knižnice
· nový odvodňovací systém na chodníkoch
a pri schodisku v parku J. B. Magina

Pandémia

· ušitých 5-tisíc rúšok dobrovoľníkmi pre všetkých
seniorov nad 60 rokov
· bezplatná služba nákupu potravín, drogérie
a liekov pre seniorov
· výroba ochranných štítov na ZŠ s MŠ P. Demitru
· 19 odberových miest a 150 Dubničanov ochotných
pomôcť pri celoplošnom testovaní
· on-line koncerty žiakov a pedagógov ZUŠ
· rozsvietenie stromčeka a sviec na adventnom venci
v on-line priestore

Doprava

· bezpečnejší a efektívnejší systém parkovania
pred OC Filagor
· zrekonštruovaná Družstevná i Prejtská ulica
a Pažite v mestskej časti Prejta
· zrekonštruovaná Murgašova ulica
· pokračovanie v protišmykovej úprave komunikácií
v troch lokalitách
· vymenené dopravné zábradlie v dĺžke 560 metrov

Životné
prostredie

· vysadená biodiverzitná lúka Bzučiaci potok
· 100 cyklistov zapojených v kampani Do práce na bicykli
· ekologické odstraňovanie buriny z mestských
komunikácií bez použitia chémie
· 2-tisíc vysadených letničiek a viac ako 900
vysadených drevín, krov a trvaliek
· zachovávanie prirodzených biodiverzitných plôch
v rámci pravidelnej údržby zelene
· rozdaných 1 200 kompostérov
· vyčistenie nádob na sklo od mnohoročných nánosov
peľu, machu a iných nečistôt
· zrušená daň za skleníky do 25 m2
· nové zberné nádoby na malý elektroodpad a batérie,
dvakrát ročne bezplatný zber elektroodpadu priamo
od nahlásených obyvateľov
· nové zberné nádoby na jedlé tuky a oleje

Infraštruktúra

· rozšírená sieť kanalizácie a vodovodu na Nádražnej ulici
· rekonštrukcia bývalého zdravotníckeho strediska
· 900 m opravených chodníkov na sídlisku Pod hájom
· zrekonštruovaný dom smútku v mestskej časti Prejta
· estetickejší podchod pre peších s novým logom mesta
· predstavený návrh rekonštrukcie Námestia Matice
slovenskej, odkonzultovaný s laickou i odbornou verejnosťou
· zrevitalizované detské ihriská
· zrekonštruované toalety v mestskej športovej hale
· odstránená prvá časť nelegálnych bilbordov

Samospráva
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PANDEMICKÁ INFOGRAFIKA Jazykové okienko
Text Veronika Rezáková Strucný prehľad aktuálneho chodu inštitúcií
v našom meste, vrátane prehľadných výsledkov prvých dvoch
kôl plošného testovania a najbližších mobilných odberových
miest.

Tip od vás: Kedy sa
v genitíve singuláru
pri skloňovaní podstatAKO U NÁS DOPADLO CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE? ných mien podľa vzoru
dub a stroj používa
Počet
Pozitívny
Pozitívny
prípona -a a kedy -u?
testovaných
výsledok
výsledok v %
Text Veronika Rezáková

Víkend 31. 10. – 1. 11.

13 475

149

1,105 %

Víkend 7. 11. – 8. 11.

13 514

113

0,84 %

Počet odberových miestností

19

Počet participujúceho personálu

cca 150 osôb

Účasť obyvateľstva

cca 64 %

ČO JE OTVORENÉ A ČO NIE?
V rámci štandardných otváracích hodín,
no za sprísnených epidemických opatrení,
môžete využívať služby týchto inštitúcií:
· MESTSKÝ ÚRAD (PODROBNOSTI
NA WWW.DUBNICA.EU)
· DUBNICKÉ MÚZEUM (PODROBNOSTI NA WWW.KASTIEL.DUBNICA.EU)
· MESTSKÁ KNIŽNICA (PODROBNOSTI NA WWW.KNIZNICA.DUBNICA.EU)
· KINO LASTOVIČKA (PODROBNOSTI
NA WWW.KINO.DUBNICA.EU)
· ZBERNÝ DVOR (PODROBNOSTI
NA WWW.TSMDUBNICA.SK)
ZATVORENÉ SÚ TIETO INŠTITÚCIE:
· MESTSKÉ KOMPOSTOVISKO (ŠTANDARDNE ZATVORENÉ DO 31. MARCA)
· CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ (DO ODVOLANIA)

TU SA MÔŽETE NECHAŤ
PRETESTOVAŤ BEZPLATNE
Od polovice novembra sa počas pracovných
dní môžete dať bezplatne otestovať na prítomnosť ochorenia COVID-19 antigénovými
testami na mobilných odberových miestach.

Pri vzore dub majú v G sg. niektoré podstatné mená príponu -a a niektoré -u. Príponu
-a majú najčastejšie konkrétne podstatné
mená (prst – prsta), tiež slová zakončené na
-ík, -ník, -ák, -iak, (chodník – chodníka) a
zdrobneniny (mostík – mostíka). Príponu
-u majú predovšetkým abstraktné podstatné
· ILAVA (NEMOCNICA S POLIKLINIKOU mená utvorené zo slovies (let – letu), cudzie
abstraktá (cyklus – cyklu) a látkové a hroILAVA, N. O.): V PRACOVNÉ DNI
OD 12.00 H DO 16.00 H
madné mená (med – medu, piesok – piesku).
Pre niektoré podstatné mená je prijateľný
· TRENČÍN (FAKULTNÁ NEMOCNICA
dvojtvar (bazén – bazéna/bazénu, autobus
TRENČÍN – PRI VSTUPNEJ BRÁNE
– autobusu/autobusa, rok – roka/roku). Ak
VĽAVO): V PRACOVNÉ DNI
si nie ste istí, odporúčame siahnuť napr. aj
OD 7.30 H DO 14.30 H
po on-line slovníku www.slovniky.korpus.sk.

Na Slovensku aktuálne funguje viac ako 110
mobilných odberových miest na testovanie
antigénovými testami. Pokiaľ máte záujem dať
sa otestovať na vírus SARS-CoV-2, najbližšie
k mestu Dubnica nad Váhom sa nachádzajú
dve mobilné odberové miesta.

AKO A KDE SA DOZVIEM, ČI
SA USKUTOČNIA ĎALŠIE KOLÁ
PLOŠNÉHO TESTOVANIA?

Ak by ste pre nás mali návrh, o čom by ste si
radi v Jazykovom okienku prečítali nabudúce,
Mesto Dubnica nad Váhom po potvrdení neváhajte nám ho poslať napr. na e-mailovú
oficiálnych informácií od kompetentných or- adresu dn@dubnica.eu.
gánov začína okamžite pracovať na príprave
plošného testovania a jeho organizačnom za- · V HLÁSENIACH MESTSKÉHO
bezpečení. Všetky informácie pre verejnosť ROZHLASU
sú následne zverejňované a môžete ich nájsť: · V OZNAMOCH ZASIELANÝCH
· NA WEBOVOM SÍDLE MESTA
WWW.DUBNICA.EU A NA SCIÁLNYCH
SIEŤACH (FB DUBNICKÉ NOVINY)
· VO VÝVESNÝCH TABULIACH
V MESTE

Trenčianske labky,
ktoré hľadajú domov
Maťko náš... Veľký 10-ročný kríženec, drsnosrstý jazvečík v obrom vydaní. Akoby si odskočil
napiť sa vody do Černobyľu, keď rástol. Jazvečíkoverzia XXXL. Samorast, tvrdohlavec, ale
v podstate niekde tam na počiatku všetkého vystrašená a opustená duša. Veľký milovník jedla.
Je odčervený, odblšený, kastrovaný, očkovaný, čipovaný. Záujemcov o jeho adopciu čakáme
na telefónnom čísle 0904 960 192.
006 Samospráva

Väčšina podstatných mien skloňovaných
podľa vzoru stroj má v G sg. príponu -a, príponu -u má iba obmedzený počet podstatných
mien, predovšetkým abstraktné podstatné
mená (plač - plaču, truc - trucu) a látkové podstatné mená (čaj - čaju, plyš - plyšu).

V SLUŽBE MOJE NOTIFIKÁCIE

· SPRAVIDLA AJ NA VCHODOCH
DO BYTOVÝCH DOMOV A
V SCHRÁNKACH RODINNÝCH
DOMOV
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Vstup do školy je bezpečnejší, oceľovú rampu nahradil jednoduchší
bezbariérový prístup osobne zhodnotiť. Sme naozaj vďační, že vrstvy, ktorá bola riadne vystužená a zaizoloText Mária Badačová Foto Mária Badačová

Počas piatich týždňov prebiehali
v exteriéri Základnej školy s materskou školou Pod hájom stavebné
práce. Zamerané boli na opravu
dlažby a vstupu do školy, ktorý bol
v nevyhovujúcom stave.

Hlavným dôvodom rekonštrukcie bola
zle vyspádovaná časť dlažby, ktorá v čase intenzívnych zrážok odvádzala vodu priamo
do vnútorných priestorov hlavnej chodby.
„Oprava vstupných priestorov bola naozaj
nevyhnutná. Okrem znehodnocovania majetku bola prítomná aj reálna hrozba vzniku
úrazu pošmyknutím. O stave som informovala pána primátora, ktorý prišiel situáciu

mesto našlo finančné prostriedky na odstránenie havarijného stavu,“ priblížila situáciu
riaditeľka Základnej školy s materskou školou Pod hájom Marta Bardyová.

vaná. Na ňu zhotoviteľ prác – BasicBuild,
s. r. o., položil novú betónovú vymývanú
dlažbu, pričom problematickú časť vyspádoval tak, aby voda netiekla do interiérových
priestorov školy.

Okrem opravy dlažby a vstupu do školy sa
zhotoviteľ prác zameral aj na prebudovanie Opravu dlažby a vstupu do Základnej školy
bezbariérového prístupu do školy. „Pôvodnú s materskou školou Pod hájom financovala sabezbariérovú oceľovú rampu sme demonto- mospráva sumou bezmála 21-tisíc eur.
vali. Po stavebnej úprave sme ponechali len
jednoduchý bezbariérový nájazd, ktorý oproti predchádzajúcemu riešeniu predstavuje
jednoduchší prístup do objektu školy,“ vysvetlil Adam Minarech z oddelenia investičnej
výstavby mestského úradu s tým, že súčasťou
prác bolo aj osadenie nových vlajkových stožiarov v areáli školy. Ako priblížil, po vybúraní
pôvodnej dlažby a betónového podkladu
sa práce sústredili na uloženie podkladovej

V meste pribudli nové zberné nádoby na jedlé tuky a oleje
Text Mária Badačová Foto Mária Badačová

V závere mesiaca november pribudlo v meste 12 žltých zberných
nádob na jedlé tuky a oleje. Ďalšie
tri doplní samospráva v dohľadnej
dobe.

Použité oleje či rastlinné a živočíšne tuky,
ktoré používame v domácnostiach na prípravu pokrmov, končia často v kanalizácii. Práve
tento druh kuchynského odpadu môže byť
príčinou upchávania kanalizácie, prípadne aj
veľkým znečisťovateľom vodných tokov.
Prostredníctvom nových zberných nádob
na oleje a tuky majú obyvatelia možnosť
zhodnotiť tento druhu odpadu ekologicky
priamo na svojich sídliskách. „Od 1. januára
2021 majú všetky obce a mestá povinnosť zabezpečiť zber jedlých olejov. Mesto Dubnica
nad Váhom tak rozširuje odpadovú infraštruktúru aj na sídliskách v pätnástich
lokalitách. Chceme zabezpečiť väčšiu
dostupnosť separovania tohto druhu odpadu
priamo medzi občanmi v meste a v mestskej
časti Prejta. Zber olejov od rodinných domov
sa uskutočňuje už niekoľko rokov v rámci
zberu kovov, preto veríme, že občania žijúci
na sídliskách ocenia túto možnosť posilnenia
odpadovej infraštruktúry,“ priblížila Janka
Beniaková z referátu životného prostredia
s tým, že doteraz mohli obyvatelia jedlé oleje a
tuky odovzdávať na zbernom dvore, na čerpacej stanici Slovnaft alebo v predajni Kaufland.

Ako používať zberné nádoby
na jedlé tuky a oleje?
Uzamknuté žlté nádoby majú vhadzovací
otvor vo vrchnej časti. Vychladnutý olej, tuk
alebo masť použité v kuchyni nalejte doma
do PET fľaše (1-litrovej, prípadne 2-litrovej).
Naplnenú PET fľašu pevne uzatvorte a vložte
do zbernej nádoby. Olej do zbernej nádoby
NEVYLIEVAJTE. Do zbernej nádoby vložte celú uzatvorenú PET fľašu.

mické produkty. Takýto druh odpadu môžete celoročne odovzdávať na zbernom dvore.
Aká bude intenzita vývozu tohto
druhu odpadu?
Zberné nádoby s objemom 240 litrov budú
v prvotnej fáze vyvážané raz mesačne. Následne sa upraví intenzita vývozu podľa potreby a
naplnenosti.

Kde všade sa nachádzajú zberné
Prečo by som mal kuchynské oleje nádoby na jedlé tuky a oleje?
a tuky odovzdávať do špeciálnych Nové zberné nádoby sú osadené v 12 lokalizberných nádob?
tách:
Zberom kuchynského oleja a tukov chránime
životné prostredie pred znečistením, rovna- - PREJTA (STOJISKO KO PRED CINTORÍNOM)
- SÍDLISKO ZA TRAŤOU
ko predchádzame upchávaniu kanalizácie.
(STOJISKO KO PRI PODCHODE)
Takisto prispievame k recyklácii - vyzbieraný
kuchynský olej a tuky sú následne ďalej zhod- SÍDLISKO POD KAŠTIEĽOM 627
nocované a využívané ako prímes do biopalív.
- SÍDLISKO CENTRUM I 39
Čo do žltých zberných nádob nepatrí?
Do zberných nádob na použité oleje a tuky nepatrí motorový olej, mazivá a iné ropné che-

- SÍDLISKO CENTRUM I 56
- SÍDLISKO CENTRUM II 74
- SÍDLISKO CENTRUM II 94
- SÍDLISKO POD HÁJOM 958
- SÍDLISKO POD HÁJOM 1362
- SÍDLISKO POD HÁJOM 1089
- SÍDLISKO POD HÁJOM 1095
- ULICA OBRANCOV MIERU 374

V ďalších lokalitách sa zberné nádoby osadia
súčasne pri vybudovaní stojísk pre polopodzemné kontajnery v jarných mesiacoch
nastávajúceho roka. Ide o lokality Centrum
II 99 a Partizánska ulica. K nim patrí aj Bratislavská ulica, na ktorej je potrebné vykonať
stavebné úpravy.
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November

Dubnické noviny

2020

Vďaka projektu zdobí Bratislavskú a Moyzesovu ulicu
dlhé roky, na mnohých miestach chýbali
300 nových výhonkov zlatého dažďa júa výsadba
nebola celistvá. Sme radi, že 1 300
Text Mária Badačová Foto Mária Badačová

Mesto Dubnica nad Váhom sa aj
vďaka vašim hlasom stalo víťazom
7. edície grantového programu
Nadačného fondu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhate“. S projektom
Zlatý dážď zlatými rukami sadený
si dalo za cieľ doplniť sprievodnú
vegetáciu zlatého dažďa na Bratislavskej a Moyzesovej ulici.

Aj napriek nepriaznivej situácii, ktorá nehrá
v prospech združovania ľudí, mesto na výsadbu oslovilo záhradného architekta, ktorý 300
kusov voľnokorenných sadeníc vysadil v priebehu dvoch dní. Bratislavská a Moyzesova
ulica tak budú vďaka grantovému programu
Nadačného fondu Tesco na jar žiariť ešte
viac ako predtým. „Pôvodné kríky zlatého
dažďa, ktoré sa na týchto uliciach nachádza-

eur, ktoré sme prostredníctvom nadačného
fondu získali, sme využili na ich doplnenie
a tieto frekventované ulice budú na jar ešte
intenzívnejším poslom jari,“ priblížil Juraj
Prekop.
Organizátorom grantového programu je spoločnosť Tesco, spoluorganizátorom Nadačný
fond Tesco. Partnerom programu je Nadácia
Pontis.

I keď pôvodne mali byť do projektu zapojení
žiaci Spojenej školy v Dubnici nad Váhom
spoločne so študentami miestneho gymnázia,
súčasná epidemická situácia v tomto smere
prekazila plány a projekt bol napokon realizovaný bez ich účasti. „Veľmi nás mrzí, že sa nám
nepodarilo uskutočniť jeden z hlavných zámerov projektu – prostredníctvom jednoduchej
práce zapojiť do života v meste študentov gymnázia a žiakov spojenej školy a prispieť tak
k lepšej integrácii a kooperácii,“ vyslovil Juraj
Prekop z referátu životného prostredia, ktorý
stojí za víťazným projektom.

Zvyšujú poplatky, aj tak ostávajú jednou z najprístupnejších
je drahé. Poplatok za túto službu stúpne z 2 členského. Deti do 15 rokov, ktoré doteslužieb
na 3 € za kus,“ zdôvodňuje Beáta Nemcová, raz platili za 12-mesiacov členstva v knižnici
ktorá zároveň dodáva, že obľúbenosť MVS 1,5 €, zaplatia od nového roka 2 €. Poplarastie najmä u študentov, ktorí vďaka nej ne- tok pre dôchodcov a študentov sa zvýši z 2
na 3 €, ostatní dospelí zaplatia po novom
Mestská knižnica bude od nového musia cestovať do vzdialených knižníc.
4 €, teda o euro viac než doteraz,“ konštatuje
roka zvyšovať poplatky za členstvo, upomienky a medziknižničnú Po rokoch čaká čitateľov aj nárast členské- vedúca knižnice, ktorá pri tejto príležitosti
výpožičnú službu. „Cenník sme ho poplatku. „Všetko je dnes drahšie ako zdôrazňuje ekonomický, ale aj ekologický rozneaktualizovali už niekoľko rokov, pred piatimi či šiestimi rokmi. Ak porovnáme mer knižnice. „Scenár je často takýto. Kúpite
zvýšenie je však veľmi mierne. So- ceny kníh, napríklad len v roku 2019 a 2020, si knihu, jej priemerná cena je asi 12 €, ktorú
ciálny a každému dostupný formát zistíme, že vzostup cien je značný. Napriek si prečítate raz. Odložíte ju do poličky a viac
našej inštitúcie ostáva zachovaný. tomu počas celého roka nakupujeme nové po nej nesiahnete. Ak by ste si túto knihu poStále budeme jednou z najprístup- publikácie za tisíce eur, aby sme našim čitate- žičali z knižnice, ušetríte prakticky celú sumu
nejších služieb v meste,“ hovorí ľom priniesli aktuálnu a kvalitnú literatúru. za jej nákup, navyše šetríte životné prostredie,
vedúca knižnice Beáta Nemcová. Netreba sa však báť drastického zvyšovania pretože nepotrebná kniha na polici je iba zbytočným predmetom. Knižnica tak šetrí vašu
peňaženku aj prírodu,“ dodáva knihovníčka
Navýšenie poplatkov nie je samoúčelné, v nies tým, že ak by ste predsa mali doma nové, príktorých prípadoch naň má vplyv napríklad
padne len niekoľko rokov staré knihy, ktoré už
cena poštovného. „Poplatok za upomienku
nebudete čítať a neviete čo s nimi, môžete ich
v prípade nevrátenia kníh v stanovenom terpriniesť ako dar do knižnice. Jej zamestnanci
míne pre čitateľa v detskom oddelení, ktorý
ich zapíšu a dajú im možnosť na nový život
je dnes 0,5 €, nám už nepokryje ani náklady
v komunite čitateľov.
na poštovné. Aj preto budú deti za prvú upomienku od januára platiť 1 €, teda takú istú
Dubnická mestská knižnica v aktuálnom
sumu, akú platia dospelí. Z rovnakého dôvodu
období nakupuje veľké množstvo nových tituzvyšujeme aj cenu za MVS – medziknižničnú
lov najmä vďaka grantu z Fondu na podporu
výpožičnú službu, teda objednávanie a požiumenia. Zastavte sa u nás a staňte sa našimi čičiavanie titulov z iných knižníc na Slovensku
tateľmi. Viac informácií sa dozviete na našej
prostredníctvom pošty. Niekedy majú balíky
FB stránke a na webe kniznica.dubnica.eu.
s knihami vyššiu hmotnosť, ich odoslanie

Text Samuel Valuch Foto Samuel Valuch
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Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Naozaj veľa
Text Mária Badačová

Máme pred sebou tretí ročník celoslovenskej zbierky s názvom Koľko
lásky sa zmestí do krabice od topánok?. Jej hlavným posolstvom je
potešiť na Vianoce seniorov žijúcich v domovoch dôchodcov
po celom Slovensku jednou malou-veľkou krabičkou.

V zariadeniach pre seniorov žije mnoho opustených starkých, pre ktorých je návšteva
blízkych skôr raritou. Nehovoriac o súčasnej
epidemickej situácii, ktorá ich v dôsledku
ochrany zdravia izolovala od sveta ešte viac.
Mnohí z nich na Vianoce nečakajú žiadne darčeky. A práve preto vznikla krabičková výzva.
Spoločne spojíme sily a potešíme tak všetkých
starkých v zariadeniach pre seniorov, ktorí
na Vianoce nečakajú žiaden darček.
Zbierať vianočné krabičky pre starkých žijúcich v domovoch dôchodcov budeme aj
v našom meste. Spoločne potešíme 335
babičiek a deduškov žijúcich v Zariadení
pre seniorov Dubina, m. p. o., a v Špecializovanom zariadení v Prejte, v Centre sociálnych
služieb – AVE Dubnica nad Váhom a v Agentúre sociálnych služieb – ASS, n. o.
Vedzte, že práve váš malý darček venovaný
z lásky môže byť pre niekoho jediným darom,
ktorý tieto Vianoce dostane. Ak máte záujem
potešiť babičku alebo deduška v niektorom
z vyššie spomenutých zariadení, čítajte ďalej.

zabaliť niečo z každej kategórie:
· NIEČO TEPLÉ (ČAJ, KÁVA, CAPPUCCINO,
HORÚCA ČOKOLÁDA...),

ešte prebehne nepatrné presúvanie vecí z viac
naplnenej krabičky do tej menej naplnenej.

Platia vzhľadom na aktuálnu epidesituáciu
nejaké
· NIEČO SLADKÉ (KEKSÍK, PERNÍČKY, DIA miologickú
KEKSY, OVOCNÉ DETSKÉ TAŠTIČKY, DŽEM, špeciálne opatrenia, ktoré je poMÄKKÉ SUŠENÉ OVOCIE, VENČEKY...),
trebné pri balení dodržiavať?
Áno. Všetkých, ktorí plánujú potešiť seniorov
· NIEČO SLANÉ (PRACLÍKY, CHRUMKY,
krabičkami, prosíme, aby si pred samotným
MACESY...),
balením riadne umyli ruky, prípadne ich vydezinfikovali. Počas balenia dbajte na to, aby
· NIEČO VOŇAVÉ (SPRCHOVACÍ GÉL,
TELOVÉ MLIEKO, ŠAMPÓN, TEKUTÉ MYDLO, ste do krabičiek nekašľali a nekýchali. KrabičVLHČENÉ OBRÚSKY, ZUBNÁ PASTA,
ky podstúpia dvojstupňovú karanténu. Prvou
TOALETNÁ VODA, PARFUM...),
karanténou prejdú u kontaktnej osoby, ktorá
· NIEČO NA SEBA (TEPLÉ PONOŽKY, RUKA- ich otvorí a skontroluje až po 96 hodinách
od odovzdania. Druhá karanténa prebehne
VICE, PAPUČKY, TIELKO, ČIAPKA, MALÝ
UTERÁČIK...),
priamo v zariadeniach, kedy budú po dovezení ku vstupným dverám krabičky uložené
· NIEČO NA ČÍTANIE (KRÍŽOVKY, KNIHY
S POZITÍVNOU/DUCHOVNOU TEMATIKOU, na izolovanom mieste 7 dní.
VLASTNORUČNÝ LIST...),
V akom termíne môžem krabičku
· A NIEČO PRE POTEŠENIE (KRESBY OD
odovzdať v našom meste?
DETÍ, DROBNÁ VIANOČNÁ DEKORÁCIA,
Prosíme, aby ste náležite zabalené krabičNEVYPÍSANÁ POHĽADNICA S NALEPENOU
ZNÁMKOU, NÁRAMOK NA RUKU, ŠÁLKA, ky odovzdali kontaktnej osobe v termíne
od 23. novembra do 8. decembra 2020.
HREBIENOK...).
Prosíme o dodržiavanie termínov, aby
mohla prebehnúť potrebná karanténa.

Čo do krabičiek nebaliť?
Prosíme, aby ste do krabičiek nebalili: použité alebo špinavé veci, otvorené potraviny
alebo potraviny po záručnej dobe, čerstvé
potraviny a ovocie, trvanlivé potraviny, veci
do mikrovlnky, špecifický kus oblečenia (majte na pamäti, že nemusíte odhadnúť veľkosť),
sviečky, zapaľovače, čistiace prostriedky, lieky,
alkohol, šumivé rozpustné tablety do vody,
ostré predmety, zbytočnosti, ktoré vám doma
zavadzajú a potrebujete sa ich zbaviť.

Ako sa môžem zapojiť do výzvy?
Pripravenú krabičku môžete odovzdať
na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom
v klientskom centre do 8. decembra 2020.
V prípade otázok neváhajte osloviť kontaktnú
osobu prostredníctvom e-mailu maria.badacova@gmail.com, prípadne na telefónnom
čísle 0944 243 342.
Ako mám krabičku zabaliť?
Pripravenú krabičku, prosíme, zabaľte tak, aby
Čo mám zabaliť do krabičky?
bola zvlášť obalená vianočným papierom vrchPodľa tipov uvedených na oficiálnej stránke ná časť a zvlášť spodná časť. Krabičky sa budú
projektu kolkolasky.sk je vhodné do krabičiek ešte otvárať a je možné, že pri ich kontrole

Výzva Koľko lásky sa zmestí do krabice
od topánok vznikla pred dvoma rokmi. Jej
iniciátorkou je Janka Galatová, ktorá založila skupinu na sociálnej sieti a oslovila svojich
známych, aby sa zapojili do zbierky darčekov
pre seniorov v domovoch dôchodcov, pričom
do zbierky sa aktívne zapojila aj Silvia Slobodová a ďalšie kontaktné osoby. Spolu počas
prvého ročníka vyzbierali okrem plánovaných
30 balíčkov ďalších 770. Druhý ročník už prerástol do celoslovenskej výzvy. V minulom
roku sa tak podarilo vyzbierať viac ako 22-tisíc balíčkov, ktoré skrášlili Vianoce starkým
vo viac ako 300 zariadeniach naprieč celým
Slovenskom.
V prípade otázok sa neváhajte obrátiť na kontaktnú osobu, prípadne navštívte oficiálnu
stránku výzvy www.kolkolasky.sk.

Mesto otvára krízové centrum pre ľudí bez prístrešia
Text Mária Badačová

S príchodom chladnejšieho počasia mesto otvára brány krízového
centra. Jeho služby môžu klienti
využívať od piatka 20. novembra.

S príchodom nepriaznivého počasia majú
klienti krízového centra od piatka 20. novembra za poplatok 0,50 € k dispozícii

nocľah, charitné oblečenie, sociálne poradenstvo, sprchy, toalety či prípravu teplého
nápoja. Krízové centrum je sprístupnené
v rámci prevádzkových hodín denne od 19.00
h do 7.00 h.
Mestské krízové centrum funguje od roku
2009 a počas prevádzkovej doby poskytuje
svoje služby pre kapacitné možnosti denne
maximálne štrnástim klientom.
Život v meste
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Z udalostí riešených mestskou políciou

Hodnotí náčelník MsP Tibor Rehák:
„Opäť sme v núdzovom stave a máme povinnosť dodržiavať nariadenia vlády SR v súvislosti s opatreniami proti pandémii. V zmysle
toho sme v rámci vymedzených kompetencií
vykonávali napríklad kontroly nosenia rúšok
na verejnosti i vo verejne prístupných objektoch, dodržiavania prevádzkových hodín pohostinstiev a reštaurácií a preverovali sme
oznámenia o nedodržiavaní karantény. Samozrejme, okrem toho si policajti plnili i ostatné úlohy a v sledovanom období riešili 80 dopravných priestupkov a takmer 100 priestupkov proti verejnému poriadku, proti majetku
i občianskemu spolunažívaniu. Okrem iného
sme napríklad 22-krát zasahovali pri udalostiach, kedy na verejnom priestranstve, na komunikáciách či chodníkoch ležali podnapité
osoby. Štyrom z nich, ktoré si pádom na zem
v podnapitosti spôsobili rôzne zranenia, sme
poskytli prvú predlekársku pomoc a privolali
sanitku záchrannej služby.
Musím konštatovať, že sa pri svojej práci častejšie ako v bežných podmienkach stretávame
s občanmi, ktorí sú nervózni a reagujú
pri styku s mužmi v uniforme neprimerane.

Chápeme, že situácia, v ktorej žijeme, vytvára
na nás všetkých tlak. Pri styku s takýmito osobami sa snažíme byť trpezliví a empatickí, čo
však nie je vždy jednoduché. Verím, že spoločným úsilím sa čo najskôr priblížime k dobe,
keď budeme môcť opäť žiť bez obmedzení spôsobených pandémiou.“

Krkavčí otec
V stredu 21. októbra požiadala mestskú políciu o pomoc 20-ročná žena, ktorá uviedla, že
jej o rok starší manžel odcudzil finančnú hotovosť určenú na zaplatenie nájmu za byt a
na nákup vecí pre spoločné, len rok staré dieťa.
Žena preukázala, že peniaze poskytol na uvedené účely jej otec, a mala obavu, že odcudzenú hotovosť nezodpovedný manžel a otec malého dieťaťa použije na hru v herných automatoch a na alkoholické nápoje. Príslušníci mestskej polície podozrivého vyhľadali a celú udalosť preverili. Muž sa ku krádeži finančnej hotovosti priznal a celý obnos, z ktorého zatiaľ
nestačil nič utratiť, vydal policajtom. Peniaze
boli následne odovzdané mladej matke. Vec
bola po posúdení skutkovej podstaty riešená
ako priestupok proti majetku.

Všimli ste si?
Chodníky na sídlisku Pod hájom sú už zrekonštruované

V uplynulých týždňoch sa pozornosť stavebného úradu venovala opravám vybraných chodníkov na sídlisku Pod hájom. Práce spočívali v odstránení starých
asfaltov a vyrovnaní betónov, na ktoré sa následne položil nový asfalt a obrubníky. Rovnako sa obnovili aj schodiská. V rekonštrukcii komunikácií mesto pokračuje prioritne podľa ich technického stavu a frekventovanosti.
Vstupná hala vo veľkej sále má novú dlažbu

Miestny kultúry stánok bude ešte krajší – po rozsiahlych úpravách domu kultúry,
ktoré sa sústredili na zníženie energetickej náročnosti, sa mesto zameralo aj
na jeho estetickú stránku. Jednou z najaktuálnejších úprav je výmena dlažby
vo vstupnej hale veľkej sály. Samospráva má v pláne domaľovať aj niektoré časti
priestorov, aby tak pôsobili estetickejšie a reprezentatívnejšie.
V mestskej knižnici na vás čakajú stovky nových kníh

Viac ako 150 nových titulov získala Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom prostredníctvom grantu z Fondu na podporu umenia. Zo získaných finančných prostriedkov tak do dnešného dňa nakúpila 157 kníh. V rámci beletrie ide najmä
o romány pre ženy a detektívky, náučné oddelenie obohatili najmä populárno-náučné knihy z ekológie, motivačnej literatúry, turistiky, záhradkárstva, no nechýbali ani knihy o pandémiách.
Posilňujeme infraštruktúru vývesných tabúľ

Vývesné tabule sú jedným z dôležitých informačných nástrojov mesta. Samospráva
v uplynulých dňoch doplnila ich infraštruktúru o päť nových kusov. Nové tabule
budú občanov informovať o nadchádzajúcich podujatiach pri Kostole sv. Jakuba,
na sídlisku Pod hájom pri bytovom dome 1098, na sídlisku Pod hájom pri bytovom
dome 1363, na sídlisku Pod hájom pri ZŠ s MŠ Pod hájom a pri D-klube. V dopĺňaní vývesných tabúľ bude mesto pokračovať postupne.
010 Život v meste

Oznámená udalosť sa, našťastie,
nepotvrdila
Vo večerných hodinách prvého novembrového dňa vykonali príslušníci realizačnej hliadky
mestskej polície výjazd do jednej z ubytovní
na území mesta, kde malo podľa telefonického
oznámenia dôjsť k násilnému usmrteniu jednej
z ubytovaných osôb. V spolupráci s príslušníkmi policajného zboru mestskí policajti zabezpečili budovu ubytovne a vykonali kontrolu
jej priestorov. Tu bolo zistené, že k žiadnemu
usmrteniu ani inému nezákonnému konaniu
nedošlo. Rovnako bolo zistené, že oznamovateľom udalosti bol 59-ročný v zariadení ubytovaný muž, ktorý bol v zlom psychickom stave
a zjavne trpel halucináciami. Na miesto bola
preto privolaná sanitka zdravotnej záchrannej
služby a muž bol po prvotnom ošetrení prevezený k hospitalizácii na príslušné odborné nemocničné oddelenie.
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Obrazy z minulosti

Alexander
Cymbalko:
Emigrant
v bielom plášti
Text Samuel Valuch foto Archív DCA

V Dubnici bol známou persónou a
dodnes o ňom medzi staršími kolujú príbehy. Obvodný lekár, zastupujúci aj chirurga či gynekológa,
ktorý tykal každému bez rozdielu
veku či spoločenského postavenia.
Ľudomil budujúci vo vtedajšej obci
základy hygieny, pre ktorého ženy
začali poctivo upratovať, len aby
im náhodou verejne nevykričal, že
majú v chalupe neporiadok. Ale
v prvom rade odborník, ktorý rozumel duši chudobného človeka.
Lekár a učiteľka
Osud sa niekedy s človekom nemazná. Ruského mladíka Alexandra Cymbalka doženie
k urýchlenému vykonaniu maturitnej skúšky,
aby ho hneď zo školskej lavice odviedol na bojiská prvej svetovej vojny. Keď sa mladý vojak
vráti, doma už nenájde nikoho. Rozhodne
sa odísť do novovzniknutej krajiny – Československa. Tu úspešne žiada o štipendium, zapisuje sa na Lekársku fakultu Karlovej univerzity, kde aj promuje. Jeho prvou pracovnou
stanicou je Štátna nemocnica v Košiciach,
po hrozbe zabratia kultúrneho a hospodárskeho centra východu fašistickým Maďarskom sa
však rozhodne znova odísť. Necestuje už ale
sám, po boku má manželku Auréliu i malú
dcérku. Istý čas žijú vo Veľkom Šariši, napokon sa ich domovom stáva rozvíjajúca sa považská obec Dubnica. Doktor Cymbalko začína pracovať ako lekár, jeho manželka zase dostáva miesto učiteľky.

S kapsou a po nociach
Dubnica dlho trpela absenciou lekára. Potrební museli chodiť do Ilavy, ťažšie prípady
končili v Trenčíne. Až po epidémii španiel-
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skej chrípky a početných úmrtiach prichádza
do obce v roku 1918 doktor Taub. Po jeho
smrti v roku 1938 nastupujú postupne traja
ruskí emigranti – doktor Ivanov, doktor Korovickij, až napokon v roku 1945 Alexander
Cymbalko. Ten je až do roku 1954 jediným
lekárom v obci, z dôvodu rastúceho počtu
obyvateľov však napokon prichádza doktor
Ivák. Obaja lekári potom istý čas pôsobia aj
v novom zdravotnom dvojstredisku na Zápotockého ulici (dnešnej Ulici Andreja Kmeťa).
Práca lekára v tej dobe bola v mnohom iná ako
dnes. Doktori veľa chodili po pacientoch, zakaždým nezištne. Občas sa im niečo ušlo, niekedy vajce, inokedy kus koláča. Niežeby to potrebovali, vzali si, aby chudobného človeka neurazili, že si nevážia jeho vďačnosť. Keď bolo
treba, za chorým sa vybrali aj v akúkoľvek hodinu. Pohotovosť nejestvovala a budenie lekárov
uprostred noci nebolo ničím výnimočným.

Na prednáške

Osveta, žumpy, hnojiská
„Doslova nenávidel špinu a nečistotu. Kde sa
mu niečo nepozdávalo, upozornil domácich,
aby mali nabudúce, keď ho budú volať, upratané. Myslím, že veľmi pomohol mnohým
domácnostiam k hygiene. To sa ženy jedna
druhej vypytovali, či im nevynadal alebo nedohovoril. Niektoré z neho mali strach, lebo bol
schopný verejne vykričať, kto má neporiadok
v chalupe, a to bolo spojené s veľkou hanbou,“
spomína vo svojej knižke Dubnickí remeselníci, obchodníci a osoby dobrých služieb Vlado
Koštial Dubnický. Alexander Cymbalko si
dobre uvedomoval, aký vplyv má dodržiavanie
hygieny na zníženie rizika vzniku chorôb. Aj
preto vystupoval a verejne šíril osvetu, známe
sú jeho plamenné prednášky na tému hygieny
a čistoty v obci. Apeloval na budovanie žúmp
a hnojísk, snažil sa zabrániť ich presakovaniu
do potoka, aktívne sa podieľal aj na obnove zelene.
O nohavičkách a iné príbehy
Aj keď sa o doktorovi Cymbalkovi rozprávalo mnoho príbehov, napríklad aj o jeho svojráznom správaní sa k ženám v ordinácii, dnes
už nevieme, čo všetko bola či nebola pravda.
Vladimír Koštial Dubnický uvádza vo svojej

2020

knižke viacero netradičných príhod. V jednej
z nich napríklad vychádza Alexander Cymbal-

ko z ordinácie medzi čakajúce ženy a v ruke
drží tenké, na materiál skúpe nohavičky,
„cez ktoré do Paríža vidíš“, a nahlas sa rozkričí: „Toto je príčina vášho prechladnutia, kašľa,
nádchy! Obliekajte sa, najmä vy, mladé, ako
vaše mamky a babky a nebudete behať po doktoroch. Nehanbite sa za teplé spodné oblečenie, budete zdravé, lepšie vám bude doma
s mužom alebo s frajerom, ako po doktoroch
behať.“ Aj tieto malé úsmevné príbehy dokresľujú osobnosť významného Dubničana,
tvár ktorého neodmysliteľne zdobili okuliare
s okrúhlymi sklami.
V spomienkach ľudí však ostal zapísaný najmä
ako vzdelaný a pritom ľudový lekár, ktorý rozumel duši dedinského človeka, nielen jeho
chorobám. Nebol iba internistom, vykonával
aj niektoré operačné zákroky, zastával úlohu
gynekológa. Mal vlastné laboratórium, v ktorom s miestnym farmaceutom spolupracoval
na príprave liekov vlastnej receptúry, čo bolo
dôležité najmä pre nedostatok liečiv po 2. svetovej vojne. Populárnym sa stal najmä jeho
prípravok proti migrenóznym bolestiam.
Alexander Cymbalko bol lekárom až
do svojej smrti v roku 1973. Za celoživotnú
prácu, obetavý prístup k pacientom a činnosť
v sociálnej oblasti bol ocenený titulom
Významná osobnosť mesta Dubnica
nad Váhom. Obaja manželia Cymbalkovci sú
pochovaní na dubnickom cintoríne.
Zdroje informácií: V. K. Dubnický - Dubnickí remeselníci, obchodníci a osoby dobrých
služieb, Dubnica nad Váhom – Od minulosti po súčasnosť, V. K. Dubnický, I. Ronec –
Dubnica nad Váhom včera a dnes, Adolf Kobela – Alexander Cymbalko – článok pre noviny Novezytta Zväzu Rusínov a Ukrajincov
SR, vydané 15.2.2013

S dcérami
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Facebooková súťaž o najkrajšie vyrezanú tekvičku

V priebehu mesiacov október a november prebiehala na facebookovej stránke Dubnických novín súťaž o najkrajšie vyrezanú tekvičku. Do súťaže sa zapojili naozaj veľkí šikovníci, ktorí s pomocou rodičov vytvorili takéto krásne diela:

Na jar mesto rozžiari desaťtisíc kvetov,
v Dubnici bol vysadený miliónty kus
Text Mária Badačová Foto Erik Osvald

Viac ako 11-tisíc tulipánov, narcisov
a modríc bude na jar zdobiť okolie
najfrekventovanejšieho dopravného ťahu v meste. Umiestnenie záhonov vyberali pracovníci referátu
životného prostredia tak, aby boli
na očiach obyvateľom mesta, ale aj
všetkým, ktorí mestom prechádzajú.

Cibuľoviny už o niekoľko mesiacov rozkvitnú
v blízkosti Okružnej ulice pri vchode do mesta
za semaformi, rovnako pri hlavnom ťahu

na Kollárovej ulici. „Cibuľoviny sú trendom aj
v zahraničí, pretože prinášajú do verejných výsadieb výrazný farebný akcent v jarnom období, kontrast po pochmúrnej zime, čo má vplyv
aj na psychiku obyvateľov,“ vysvetlil Juraj Prekop z referátu životného prostredia dubnickej radnice. Ako dodal, použitím viacerých
druhov cibuľovín vytvárajú dlhodobejší efekt
postupného kvitnutia v rozsahu od šiestich
do ôsmich týždňov.
Na tohtoročnej výsadbe jarných cibuľovín je aj
niečo špeciálne. Holandská spoločnosť, ktorá
realizuje tento druh výsadieb na území Slovenska, v tomto roku vysadila milióntu cibuľovinu
práve v našom meste.

Október

2020
Vítame:

Elis Pšeneková
Júlia Zahradníková

Spomíname:

Lýdia Bačová
Mária Horníková
Imrich Kuciferec
Angela Porubčanová
Angela Solavová
012 Život v meste
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Dubnické Vianoce 2020 budú! V uliciach, na nádvorí kaštieľa aj
v on-line priestore návštevou betlehemu, ktorý bude aj tento rok už v tomto čase stojí približne 20-metrov vyAby sme chránili zdravie jeden
druhého, dubnické Vianočné mestečko tohtoročnú sviatočnú sezónu
svoje brány neotvorí. Atmosféru
adventu však bezpečne rozdelíme medzi on-line priestor a ulice
mesta.

nainštalovaný na nádvorí Dubnického kaštieľa. Pripomíname, že ide o unikátny betlehem
s biblickými postavami a zvieratkami v životnej veľkosti. Kým minulý rok maľovaný
betlehem pozostával zo štrnástich postáv a
piatich zvierat, tento rok sa rozrastie o postavu Heroda a štyroch rímskych vojakov. Jeho
autorkou je dubnická výtvarníčka Alena Teicherová.

V sobotu 5. decembra 2020 príde do Dubnice
nad Váhom ozajstný Mikuláš, aby obdaroval
malé deti, hoci trochu inak, ako sme zvyknutí. V prvej polovici decembra si budete môcť
spríjemniť prechádzku vianočným mestom aj

Vianočná výzdoba rozsvieti decembrové ulice
mesta opätovne prostredníctvom svetelných
prvkov, ktoré opticky prepoja námestie mesta
s pešou zónou pred OC Máj s parkom J. B.
Magina a Dubnickým kaštieľom. Na námestí

MIKULÁŠ V MESTE

BETLEHEM NA NÁDVORÍ

Text Veronika Rezáková

5. 12. 2020 / 17.00 – 19.00 h
Mikuláš nás príde pozdraviť na koči. Mestom bude
spolu s čertom a anjelmi prechádzať po vytýčenej
trase a obdarúvať poslušné deti. Z dôvodu zákazu
zhromažďovania sa však koč nebude nikde
zastavovať. Prosíme rodičov, aby dohliadali
na bezpečnosť svojich detí.
Štart: Dubnický kaštieľ, smer ABC, Ul. Kollárova,
smer Farby-Laky, ďalej k Dutaf Centru, Potraviny
na Kopčeku, Ul. hasičská, OSBD, ZpS Dubina, smer
Lidl, Námestie Matice slovenskej, Filagor, kruhový
objazd, smer Dubnický kaštieľ.
ABC
17:15

DUBNICKÝ KAŠTIEĽ
ŠTART 17:00
CIEĽ 19:00

FARBY LAKY
17:30

DUBINA
18:15

Do on-line priestoru presunieme tento rok
pre pandemické okolnosti rozsvietenie všetkých štyroch sviečok na adventnom venci.
Ten bude aj tieto Vianoce svietiť na Námestí
Matice slovenskej a postupne ho budeme rozsvecovať v TV Považie a na FB Dubnických
novín. Budeme radi, ak sa k nám pripojíte.
Presný program kultúry na december 2020
i na začiatok nového roku 2021 prinášame
v prehľade nižšie.

8. 12. 2020 - 6. 1. 2021 / utorok - piatok 13.00 h 17.00 h, sobota 10.00 h - 18.00 h, nedeľa 13.00 h 18.00 h / nádvorie Dubnického kaštieľa

ZAPÁLENIE ADVENTNEJ SVIEČKY
Zapaľovanie adventných sviečok sledujte v on-line
priestore na FB Dubnické noviny alebo v TV Považie
Prvá adventná sviečka / 29. 11. / 17.00 h
Sviečku rozsvietia ThLic. don Marián Bielik SDB
a primátor mesta Peter Wolf.
Druhá adventná sviečka / 6. 12. / 17.00 h
Sviečku rozsvieti výtvarníčka Alena Teicherová.
Tretia adventná sviečka / 13. 12. / 17.00 h
Sviečku rozsvieti Mária Gulová a Alena Kubicová
z projektu Srdce na dlani.

NÁMESTIE
18:30

soký smrek, ktorý rástol na sídlisku Centrum
II, no príliš blízko pri bytovom dome, ktorý
sa momentálne nachádza v rekonštrukcii.

Štvrtá adventná sviečka / 20. 12. / 17.00 h
Sviečku rozsvieti Mária Kalmárová za Dubnické
divadlo.

DIVADLO / KONCERT
Dubnické divadlo - Hotel
na (z)bláznenie

19. 12. 2020 / 17.00 h / veľká sála domu kultúry
Vstupné: 5 €

Progres - 25 rokov

23. 1. 2021 / 18.00 h / veľká sála domu kultúry
Vstupné: 10 €

Radošinské naivné divadlo –
Mužské oddelenie

21. 2. 2021 / 16.30 h, 19.30 h / dom kultúry /
Vstupné: 18 €

OSBD
18:00
POTRAVINY
NA KOPČEKU

17:45

Mafiánske historky 2 – Csabova
pomsta

11. 3. 2021 / 19.00 h / dom kultúry / Vstupné: 20 €

Zapojte sa do dubnického on-line silvestrovského programu
krátkym prianím či hudobným číslom nica.eu do 17. decembra. Všetky zozbierané
Text Mária Badačová

Pre súčasnú epidemickú situáciu
si tento rok oslavy Nového roka neužijeme tak, ako sme boli doteraz
zvyknutí. Aj napriek tomu však Silvestra môžeme osláviť spoločne.

Oddelenie kultúry prišlo s nápadom on-line
silvestrovského programu, do ktorého sa
môžu vopred zapojiť všetci obyvatelia. Svojím
krátkym prianím či hudobným číslom tak
môžu prispieť do spoločného programu,
ktorý samospráva odvysiela prostredníctvom
sociálnych sietí, aby sa tak Dubničania mohli
spojiť v prelomové minúty príchodu Nového

roka aspoň virtuálne. „Krátke video prianie videá následne zostriháme do krátkeho spodo nového roka či hocaké hudobné číslo ločného programu,“ priblížil vedúci
môžu občania posielať na e-mail kino@dub- oddelenia kultúry a knižnice Richard
Benech.

Video, zhotovené mobilným telefónom
na šírku, by nemalo presiahnuť 30 sekúnd.
Malo by obsahovať krátke prianie, prípadne
krátke hudobné vystúpenie, pričom do jedného videa sa môže spojiť aj partia priateľov, celá
rodina či záujmové združenie. „Sme radi, že
aj napriek aktuálnej situácii sa nám aspoň takýmto spôsobom podarí spojiť sa a prežiť
výnimočné chvíle príchodu roku 2021 spoločne,“ uzatvoril Richard Benech. Všetky
informácie o odvysielaní silvestrovského
programu budú priebežne komunikované.
Kultúra 013
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On-line chémia plná zážitkov
Text Jana Galková Foto archív ZŠ s MŠ Centrum I 32

Začiatkom septembra sa žiaci
po návrate do školy opäť stretli
so školskými povinnosťami. Naši
siedmaci sa v plnom nasadení
po prvýkrát pustili do objavovania
tajomstiev chémie. Žiakov čakalo
milé prekvapenie v podobe nového, moderného vybavenia učebne
chémie, získaného z projektu
Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební.
Od prvej hodiny s nadšením
spoznávali laboratórne pomôcky či záhadné chemické látky a
pri pozorovaní prebiehajúcich experimentov sa stretli s novými
meracími prístrojmi.

Neľahká situácia, ktorá nastala v októbri,
pripravila opäť žiakov i učiteľov o možnosť
prezenčnej výučby a využívania všetkých
možností nášho vynoveného laboratória.
Z jedného dňa na druhý sme sa museli prispôsobiť novým podmienkam a pripraviť sa
na prácu v on-line priestore. Spojením on-line
hodín, aktívnej činnosti žiakov v domácom
prostredí a zážitkového učenia sme efektívne
zapojili do vyučovacieho procesu všetky deti.

2020

Zážitkové učenie je veľmi obľúbené a patrí
k najlepším spôsobom získavania nových poznatkov v prírodovedných predmetoch. Žiaci
si môžu všetko otestovať v praxi, chytiť látku,
preskúmať a vnímať ju všetkými zmyslami.
Hodiny chémie dostávajú úplne iný rozmer,
ak sa raz za čas prejde od teórie do laboratória, ktoré tvorivo predvádza tajuplné procesy
neznámej vedy. Súčasné možnosti on-line vyučovania nám tiež vytvorili priestor, aby sme
zadávali našim žiakom také domáce úlohy,
ktoré sa spájajú s experimentovaním v priestoroch domova. Ako vyrobiť dúhu vo valci? Kto
vypestuje najväčší kryštál? Dá sa vyrobiť dúha
aj z Lentiliek? Chutí každý pripravený roztok
rovnako? Žiaci sa podľa návodov, zadaných
v dobrovoľných úlohách, snažia orientovať
v rôznych procesoch a sami prichádzajú
na skvelé výsledky. Fotky dokumentujú nielen
svedomitú a zodpovednú prácu siedmakov, ale
aj ich postupy, ktoré dokazujú niekedy neuveriteľné zákonitosti chémie či fyziky.

Zapojte sa do 9. ročníka celoslovenskej výtvarnej
súťaže Rodina bez cigariet a hrajte o skvelé ceny
Text Mária Badačová

Žiaci základných škôl a základných
umeleckých škôl sa v tomto roku
môžu zapojiť do ďalšieho ročníka
celoslovenskej výtvarnej súťaže,
ktorú organizuje občianske združenie Rodina a spoločnosť.

Súťažiaci budú rozdelení do dvoch súťažných
kategórií. Žiaci ZUŠ budú súťažiť v celoslovenskej umeleckej kategórii, v ktorej bude

ohodnotených prvých 25 miest. V celoslovenskej internetovej kategórii bude o víťazovi
rozhodovať verejnosť na stránke www.rodinabezcigariet.sk, pričom ocenených bude 39
miest.

Práce môžete posielať od 1. decembra 2020
do 5. februára 2021. Podrobné informácie
o súťaži nájdete na stránke www.rodinabezcigariet.sk.

Cieľom súťaže je propagácia Národnej protiZapojiť sa môžete s výtvarnými prá- drogovej stratégie SR a poukázanie na závažný
spoločenský problém užívania návykových
cami na tému:
látok medzi čoraz mladšou skupinou detí.
- ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
Súťaž je realizovaná s finančnou podporou Mi- AKO CHCEM TRÁVIŤ VOĽNÝ ČAS
nisterstva zdravotníctva SR – v rámci účelovej
- PREZENTOVAŤ NEGATÍVNY POSTOJ
dotácie na podporu protidrogových aktivít
K FAJČENIU, RESP. K INÝM
pre rok 2020.
NÁVYKOVÝM LÁTKAM

LOGOTYP 1. ÚROVNE – UKÁŽKA LOGOTYPOV VŠETKÝCH REZORTOV
LEVEL 1 LOGOTYPE - A SAMPLE DEMONSTRATING THE LOGOTYPES OF ALL MINISTRIES

Celoslovenská výtvarná súťaž
Zobrazený logotyp slúži ako vzor na dodržanie jednotného vizuálneho štýlu všetkých ostatných logotypov 1. úrovne štátnej správy SR.
Logotypy všetkých vrcholných štátnych orgánov a ministerstiev tvorí plnofarebný štátny znak v horizontálnej kompozícii s typografiou a s trikolórou.

Rodina bez cigariet - 9. ročník

The displayed logotype serves as a model for compliance with the unified visual style of all other Level 1 logotypes of the state administration of the Slovak Republic.
The logotypes of all the supreme state authorities and ministries consist of a full-colour national emblem in a horizontal composition with typography and tricolour.

Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu na tému:
- zdravý životný štýl
Ministerstvo
Ministerstvo
- negatívny
postoj k fajčeniu
hospodárstva
F inanc i í
- ako
chcem
tráviť voľný
čas republiky
slovenskej
slovenskej
republiky

Min isterstvo

Min isterstvo

kultúry
slovenskej republi ky

ob rany
slovenskej republi ky

Min isterstvo

Min isterstvo

škol stva, v edy,
výskumu a šport u
slovenskej republi ky

spravodlivosti
slovenskej republi ky

Min isterstvo

Min isterstvo

2. kategórie :

Ministerstvo
M i ni sterstvo
- umelecká:
vyberá odborná
porota
pôdohospodárstva
práce, soci álnych
- internetová:
hlasovaním
na
internete
a rozvoja vidieka
vecí a rodi ny

Vyhraj hlavné ceny:
slovenske j republiky

slovenskej republiky

- smartfón,
fitnes náramok
a veľa ďalších
M i ni sterstvo
Ministerstvo

dopr avy, výstavby
vnútra
zah raničných vecí
Príjem
prác j od
1. decembra 2020,
uzávierka
5. februára 2021
a reg i onálneho
rozvoja
slovenske
republiky
a európskych záležitostí
slovenskej republi ky

Viac informácií na www.rodinabezcigariet.sk alebo
na www.facebook.com/RodinaBezCigariet
Mi nisterstvo
ž i votného prostredia

slovenske
republiky
014 Zo
života jštudentov

Rodina bezky
cigariet 9. ročník
slovenskej republi

zdravotn íctva
slovenskej republi ky

Realizované s finančnou podporou
Ministerstva zdravotníctva SR
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Hrá, spieva, maľuje a tancuje celá Dubnica.
Aj počas epidémie
Text Elena Podperová

Prerušenie prezenčnej výučby
z dôvodu pandémie COVID-19 už
po druhý raz neobišlo ani nás.
Zo dňa na deň spleť súzvukov
najrôznejších hudobných nástrojov, spevu a tanca v ZUŠ Dubnica
nad Váhom stíchla. Hudobné a ďalšie umelecké nástroje však nie.
Naplno nimi ožili domovy detí a
učiteľov. Keby zmizli steny našich
domov a bytov, všetci by zistili, že
hrá, spieva, maľuje a tancuje celá
Dubnica.

Z jedného dňa na druhý sme teda prešli na tzv.
home office. O spôsoboch, metódach a možnostiach on-line vyučovania a dištančného
vzdelávania sme nemali nikto ani potuchy. Vyučovať hru na nástroji, spev, hudobnú náuku,
ba dokonca tanec, výtvarné či literárno-dramatické umenie, sa nám spočiatku zdalo ako
sci-fi. Bez váhania sme mali všetci snahu čo
najrýchlejšie nabehnúť na tento nový spôsob
výučby a pripravovali si doma naň čo najlepšie technické podmienky. Robili sme všetko,
čo bolo v našich silách, aby čo najrýchlejšie a
najkvalitnejšie pretrval kontakt učiteľ – žiak.
On-line vyučovanie prebiehalo a aj v súčasnosti prebieha prostredníctvom platforiem ako
Messenger, Viber, WhatsApp či Skype, niektorí využívajú Zoom či Microsoft Teams.
Najväčšia výzva - naladiť husle
Pedagógovia vychádzajú zo skúseností získaných v prvej vlne pandémie a aj deti už situáciu
vnímajú inak ako na začiatku. Niektorí malí
žiaci sa prvé hodiny hanbili, bolo to pre nich
niečo nové, nepoznané, ale milé. Učiteľ sa dostal viac do povedomia rodičov a verejnosti,
rodičia majú doma možnosť častejšie okúsiť

atmosféru vyučovacej hodiny. Je to viac osobné, priateľské, ale s úctou a vážnosťou. Obdiv a
vďaku treba vyjadriť aj rodičom, zvlášť žiakov
nižších ročníkov, ale aj starších žiakov, ktorým
rodičia dokonca asistovali, držali kameru tak,
aby sme videli ruky detí, dýchanie, prstoklady,
ba niektorí im písali aj podrobné poznámky.

nia zamerané na klasický i moderný tanec,
tanečné variácie pre rozvoj motorickej pamäte, rozvoj tanečného výrazu, sily a flexibility.
Na vyučovacích hodinách okrem toho zdokonaľujú aj tanečnú prax, každý podľa svojich
priestorových možností nacvičuje jednotlivé
choreografie a tanečné variácie. Žiaci ľudového tanca pracujú podobne, prispôsobujú sa
podmienkam, ktoré im však nedovoľujú napĺňať všetky zložky výučby, napríklad v párových
tancoch. Aj v literárno-dramatickom odbore on-line vyučovanie prebieha individuálne
cez sociálne siete.

Jednou z najväčších výziev spolupráce medzi
učiteľom a rodičom je naladiť husle „na diaľku“. Je to dosť delikátna a pre laika časovo
náročná záležitosť. Nezostávalo nič iné, ako
naučiť rodičov nástroj ladiť kolíkmi a dolaďo- Zvykli si aj na on-line vyučovanie,
vať pomocou ladičky. Tak toto, milí rodičia, lepšie je však to prezenčné
Online vyučovaním sa však musíme denklobúk dolu!
no-denne predierať mnohými úskaliami.
Okrem technických prekážok nemôžeme
Kreslia doma, konzultujú on-line
Žiaci výtvarného odboru taktiež nezaháľa- ani tlieskať či počítať, naviac strata priameho
jú. Svoje práce tvoria v pohodlí domova kontaktu so žiakmi, zvlášť mladšími, spôsobez časového obmedzenia, čo je pre nich vý- buje niekedy ťažšie udržanie ich pozornosti.
hodou. Následne ich posielajú priamo svojmu I napriek týmto skutočnostiam je to výborný
pedagógovi a čakajú na konštruktívne zhod- nástroj na komunikáciu a výučbu, keď je to
notenie, pripomienky, kritiku či pochvalu a nutné. Zvykli sme si a tešíme sa na seba. Žiaci
dohodnú sa na ďalších postupoch rozpracova- sú pokojnejší, vyváženejší a na sociálnych sieného diela smerujúceho k finálnemu výstupu. ťach sa nám ozývajú aj mimo stanoveného
Nezanedbávajú ani teoretickú časť, dostávajú rozvrhu hodín.
informácie o výtvarnom dianí vo svete, ako
aj histórii a dejinách umenia. V porovnaní Aj v tomto náročnom čase vyučovanie prebieso školou však majú výtvarníci doma veľmi ha v súlade s platnými tematickými učebnými
obmedzené možnosti výtvarného materiálu plánmi, obsahovými a výkonovými štandardmi v plnom rozsahu podľa školského
a pomôcok.
vzdelávacieho programu. Dôkazom toho v miTancovať v pároch zatiaľ nemôžu nulom pandemickom období je osem on-line
On-line vyučovanie tanečníkov tiež prebieha nedeľných popoludňajších koncertov našich
skupinovou formou cez Skype, Messenger žiakov. Aj počas druhej vlny cítime, že potrea Zoom. Tancuje sa v každej detskej izbe, bujeme prezentáciu. Ako učitelia, tak i žiaci.
obývačke alebo chodbe. Vyučujúce posiela- To je náš život, je to v nás, že túžime sprostredjú žiakom týždenne videá, podľa ktorých kovať iným, čo vieme, spríjemniť im chvíle,
môžu doma precvičovať technické cviče- potešiť dušu. Nateraz sa musíme uskromniť,
potlesk si domyslieť a už teraz sa všetci tešíme,
keď sa v zdraví uvidíme.

Zo života študentov 015
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Elektroodpad - dopad
Text Alexandra Vicenová, Gymnázium Dubnice nad Váhom

Hora použitých elektrospotrebičov
narastá a rýchly krok dnešnej doby
nepomáha k jej zmenšeniu. Masívna produkcia, znížené ceny a zvýšený dopyt. Z čoho sa skladajú
tieto zriadenia? Čo všetko zažili
na ceste k nám? Elektroodpad je
stále málo diskutovaná téma. Je
recyklácia naša najlepšia možnosť? Ponúkame vám niekoľko postrehov z webinára z projektu
Živice
Elektroodpad – dopad,
do ktorého sa v tomto školskom roku zapojilo dubnické gymnázium.

Pozrime sa na život elektrospotrebičov od ich
vzniku až po zánik. Celý proces začína
pri myšlienke dizajnérov a inžinierov, pokračuje plánom, ktorý prechádza úpravami, no a
tie mnohokrát zahŕňajú plánované zastarávanie. Fyzický proces však začína pri ťažbe.
Pozrime sa bližšie na zloženie. Všimli ste si
niekedy, odkiaľ pochádzajú suroviny na výrobu elektroniky? Čína, Poľsko, Nemecko či iné
rozvinuté krajiny sú iba zostaviteľmi. Väčšina
komodít pochádza z iných krajín a každý
kúsok nesie svoj príbeh. Pri ťažbe kobaltu, kolumbitu, tantalitu a iných kovov tvoriacich
základnú zložku spotrebnej elektroniky je využívaná detská práca. Už šesťročné deti ťažia
v ilegálnych baniach, z ktorých čerpajú najznámejší producenti elektroniky. Iba v Afrike

je do tohto procesu zapojených 5 až 6-tisíc
detských otrokov žijúcich o hlade, v chorobách, pod hranicou chudoby. Tisícky už
zomreli aj v dôsledku zasypania v šachte.
Každá súčiastka má svoj príbeh, je často poznačená krvou.
Nasleduja výroba. Pod oknami fabriky je pripevnená záchytná sieť na zníženie pokusov
o samovraždu. Zamestnanci pracujú za minimálnu mzdu, bez platených nadčasov, delia sa
o izbu a kúpeľňu s desiatkami ľudí. Nielenže
sú tu porušované ľudské práva, ale 80 % energie v životnom cykle elektrospotrebičov sa
spotrebuje vo výrobe. Výroba elektroniky je
nielen neetická, ale aj neekologická. Jednotlivé časti elektrospotrebičov sú vyrobené
v rôznych krajinách a zostavované sú v inej producentskej krajine.

na osobu. Počas roku 2017 vznikol vo svete
elektronický odpad, ktorého objem bol
45 miliónov ton.
Aké sú naše možnosti pri vyhadzovaní elektroodpadu? Oficiálne zberne elektroodpadu
recyklujú získané spotrebiče. V Dubnici sa
nachádza 9 červeno-bielych označených kontajnerov, určených pre tento účel.Vyhodenie
do komunálneho odpadu dovedie spotrebič
na skládku. Tam sa jeho cesta končí. A je to
tá najhoršia možnosť konca, pretože dopad
na životné prostredie je značný.
Ďalšou možnosťou je zásielka secondhandovej elektroniky do menej rozvinutých krajín.
Priekupníci už často nefunkčné spotrebiče
posielajú do Afriky pod zámienkou charity,
čo je lacnejšie ako recyklácia. Vzniknuté nelegálne skládky obyvatelia zapália, a tak
získavajú drahé kovy, ktoré následne predávajú. Žijú zo dňa na deň. Mestá sú zahalené
toxickým dymom, ktorý obyvatelia neustále
dýchajú. „Pracujú“ tam deti, dospelí. Tam
tiež naše zariadenia veľakrát končia.
Sú ale cesty, ako dopad elektroodpadu na životné prostredie môžeme zmierniť. Riaďme
sa otočenou pyramídou, starajme sa o svoje
zariadenia a keď potrebujeme kupovať, robme
to s rozumom. Lacné zariadenia si vyžadujú
svoju daň.

Novovzniknutý spotrebič sa už dostáva na trh
a do rúk spotrebiteľa. Štatisticky je napríklad
mobil funkčný 6 rokov. Prečo si potom Slováci kupujú nový ani nie o rok? Až 80 %
Slovákov vlastní v dnešnej dobe aspoň 3 zariadenia elektronickej komunikácie. Zdá sa, že
máme problém vymaniť sa z ich zovretia. Poznáme nové druhy závislostí od elektroniky.
A keď zvíťazí naša túžba mať lepší model, ten PS: Teraz máte základné informácie, ďalšie
rozhodnutia sú na vás. Ak máte naplánované
starý sa často stane odpadom.
vianočné upratovanie, urobte tak aj s elektroEurópa vyprodukuje najviac elektroodpadu nikou, nehádžte ju do komunálneho odpadu,
na svete. Ročne to vychádza asi 9 kg na osobu. k dispozícii je vám i kontajner v budove gymPredpokladá sa, že o rok to bude až 12 kg názia.

102 rokov od konca
1. svetovej vojny

V stredu 11. novembra, v Deň vojnových veteránov, sa na mestskom
cintoríne zišli zástupcovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Dubnici nad Váhom číslo 1 a 2, zástupcovia MO
Matice slovenskej a zástupcovia Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov, aby spoločne, aj keď v obmedzenom počte pre zákaz
zhromažďovania, vzdali úctu obetiam prvej svetovej vojny, ktorá si
vyžiadala milióny nevinných životov.
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O debarierizácii
v Dubnickom kaštieli

Dubnické múzeum aj tento rok hostilo medzinárodnú vedeckú konferenciu zameranú na sprístupnenie expozícií a exponátov kultúrnych
inštitúcií. Prednášky konferencie viedli ľudia zaoberajúci sa debarierizáciou ako vo vedeckej a výskumnej sfére, tak na realizačnej úrovni.
V tomto roku sa konferencia pre epidemiologické opatrenia konala
on-line formou a na jej účel poskytlo Ministerstvo kultúry SR grant
vo výške 11-tisíc eur.
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Ako sa v dubnickom parku upratovalo
Text Zuzana Štefancová & Ema Jungová Foto Archív autoriek

Na úvod by sme sa rady predstavili
- sme Ema a Zuzka, študentky
Gymnázia Jura Hronca v Bratislave, no pochádzame odtiaľto. Ema
priamo z Dubnice nad Váhom a
Zuzka z Tuchyne. Aktuálne sme
v poslednom ročníku diplomového
programu International Baccalaureate, za ktorý po jeho ukončení
získame medzinárodne uznávaný
IB diplom. Súčasťou tohto programu je aj predmet CAS (Creativity,
Action, Service), ktorého cieľom je
zo žiakov spraviť kreatívnych a aktívnych ľudí, odhodlaných prispieť
k zlepšeniu svojho okolia i dobrovoľníckou činnosťou.

Vďaka tomuto predmetu sme v sobotu 3. októbra zorganizovali upratovanie Parku Jána
Baltazára Magina. Výber miesta bol jasný už
od samého začiatku. K Dubnici máme obe
blízky vzťah, keďže prvé roky stredoškolského
štúdia sme strávili na dubnickom gymnáziu,
a preto sme sa rozhodli svojou troškou prispieť k zveľadeniu parku práve na území tohto
mesta. Po schválení vybranej lokality sme si
dohodli termín a čas, kontaktovali sme vedenie mesta, vytvorili plagáty, ktoré sme
umiestnili po Dubnici, nahovorili kamarátov
– a hurá do práce!
V sobotu o desiatej sme sa spolu s ďalšími

piatimi naverbovanými dobrovoľníkmi stretli
v parku a na prvý pohľad sa nám zdalo, že
upratovania bude naozaj málo... No nemohli
sme sa mýliť viac. Stačilo nakuknúť do kríkov
a človek by sa divil, aké všelijaké „poklady“
park pod povrchom skrýva. Počas takmer
troch hodín pátrania a lozenia medzi konármi
sme vyzbierali štyri vrecia odpadu a po skončení upratovania sme mali zo seba naozaj
dobrý pocit. Pomohli sme prírode, ktorá našu
pomoc skutočne veľmi potrebuje, a táto akcia
nás prinútila zamyslieť sa i nad sebou a naším
vplyvom na životné prostredie.
Odpad a jeho bezpečná likvidácia je problémom, ktorému moderná spoločnosť čelí už
dlhé roky. Hoci sa Dubnica dlhodobo drží
na popredných priečkach rebríčkov v oblasti
separácie, a je teda zrejmé, že väčšine Dubničanov naozaj záleží na čistote ich mesta, stále
sa nájdu ľudia, ktorí smeti radšej hodia

Námestie už zdobí
vianočný stromček

Pravú vianočnú atmosféru priniesol na Námestie Matice slovenskej
v posledný novembrový týždeň vianočný stromček. Ten tohtoročný
pochádza zo sídliska Centrum II. Rozrastený smrek rástol príliš blízko pri bytovom dome, tienil a nemal dosť priestoru na ďalší rast – bol
preto určený na výrub. Ku stromčeku neodmysliteľne patrí aj adventný veniec, ktorý pribudol na námestí hneď po osadení vianočného
stromčeka.

na zem, než aby merali tých pár krokov naviac
k najbližšiemu kontajneru. Odpad, ktorý neskončí v koši, potom zostáva v prírode a
predstavuje problém nielen estetický, ale
predovšetkým environmentálny. Voľne pohodené smeti v prírode sú totiž reálnou
hrozbou pre ekosystém, pre živočíchy žijúce
v ňom - a v konečnom dôsledku i pre nás a
naše deti.
Touto formou by sme preto chceli upozorniť
na dôležitosť udržiavania nášho okolia v čistote. Upratovanie parku nás motivovalo
k lepšiemu správaniu sa k prírode, a keďže sme
od dobrovoľníkov dostali zopár tipov na ďalšie odpadom znečistené lokality v rámci
mesta, určite plánujeme podobnú akciu zopakovať i v budúcnosti.
Dúfame, že sme inšpirovali aj vás a že sa
pri najbližšom upratovaní pridáte k nám!
Mestu Dubnica ďakujeme za poskytnutie
vriec a rukavíc pre dobrovoľníkov.

Zber lístia súčasťou
piatej etapy kosenia

V mesiaci november ste mohli vo všetkých častiach mesta, vrátane
Parku Jána Baltazára Magina, nájsť pracovníkov technických služieb
mesta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. S kosačkami, vysávačom či
fúkačom lístia zabezpečovali okrem piatej etapy kosenia aj zber opadaného lístia - to mohlo v prípade sychravého počasia predstavovať
na komunikáciách potenciálne nebezpečenstvo pre chodcov.
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Na kolieskach za nich hral aj Demitra
Text Samuel Valuch Foto Archív Wild Kings

MontisBau Wild Kings Dubnica sú
podľa počtu dosiahnutých titulov
a medailí najúspešnejším klubom
nášho mesta v 21. storočí, teda minimálne v rámci kolektívnych športových odvetví. Jeho zakladateľ
Roman Trenčan momentálne pracuje v Osle, kde jazdí na elektrickej
rolbe pre extraligistu Manglerud
Star a hráva za veteránske mužstvo
Oslo Wild Pigs. Otázky pre tento
rozhovor som mu teda posielal až
do vzdialenej nórskej metropoly.
Roman, zoznam skvelých výsledkov vášho klubu je naozaj bohatý.
Vráťme sa na chvíľu do minulosti.
Ako vyzerali začiatky inline hokeja
v našom meste?
Založiť Inline hockey club Dubnica Wild
Kings mi napadlo v zime 2001/2002 počas
môjho hokejového pôsobenia vo švédskom
klube HC Dalen. Pomohol mi s tým kamarát Rasťo Pavlikovský, býval som vtedy v jeho
apartmáne. Slovenskú extraligu v inline hokeji
som hrával už od jej vzniku v roku 1997, prvé
dve sezóny za Fevru Bratislava, ktorá skončila
v roku 1997 aj 1998 na druhej priečke. O rok
neskôr som už s pánom Janečkom zakladal
HK Dubnica Sundevils. V januári 2003 som
sa rozhodol ísť vlastnou cestou. Oslovil som
Ľuboša Karšaya, v spolupráci s ktorým sme založili občianske združenie Wild Kings. V tom
čase som už bol dohodnutý s Pavlom Demitrom, že bude za náš klub hrávať a že zároveň
môžem jeho meno používať pri jednaniach
so sponzormi. Rovnako to bolo aj s Rasťom
Pavlikovským. Následne mi obaja volali, aby
sme do našej trojky štatutárov zobrali aj Jána
Kobezdu, ktorý vtedy práve predčasne ukončil
zo zdravotných dôvodov kariéru. Po splnení
formálnych náležitostí sme vstúpili do Extraligy inline hokeja SR 2003, v ktorej sme ako nováčik s nabitým kádrom obsadili 4. miesto.
To však bola iba predzvesť následných výrazných úspechov.
Áno. V ďalších sezónach sme vždy dosiahli

018 Šport

na medailu. Sme 7-násobnými majstrami a
5-násobnými vicemajstrami republiky, štyrikrát sme skončili bronzoví. V roku 2016 sme
v Prahe absolvovali svetovú ligu majstrov, najnovšie sa pre pandémiu odložil náš štart v European league (liga majstrov) na apríl 2021.
Náš klub je momentálne súčasťou SZĽH a
svetovej federácie ľadového hokeja IIHF.
Keď som si pozeral súpisky vášho
tímu z rôznych sezón, našiel som
v nich naozaj zvučné mená.
Za Dubnica Wild Kings hrali viaceré hviezdy,
mnohé z nich pôsobili aj v NHL. Boli to
napríklad Pavol Demitra, Marián a Marcel
Hossovci, Marián Gáborík, Branko Radivojevič, Rasťo a Rišo Pavlikovskí, Milan Bartovič, Mário Bližňák, Ivan Baranka, Richard
Lintner, Štefan Ružička, Róbert Tomík,
Peter Fabuš, Vladimír Kútny, Marek Hovorka či Peter Trška. Samostatnú kapitolu u nás
posledné sezóny píše hviezdny Tomáš Tatar.
Sme ale veľmi hrdí na to, že každý rok dopĺňame náš nabitý a široký káder o mladých,
len 16-ročných dorastencov. Tí sa rokmi stávajú plnohodnotnými profesionálmi a reprezentantmi našej krajiny aj v ľadovom hokeji.
Na toto máme asi dobrý čuch.

na zoznámenie dve až tri tréningové hodiny,
aby si zvykol na korčuľovanie a vedenie plastového puku.
Navyše, aj výstroj je rovnaký ako na ľade, nepoužívajú sa len chrániče pliec. Za tie roky
môžem povedať, že je to oproti ľadovému hokeju náročnejšie. Hoci sa nesmie hrať moc
do tela, vo výstroji je veľmi teplo, pretože plastová podlaha na rozdiel od ľadu nechladí.
Inline hokej má určite aj iné pravidlá ako jeho verzia na ľade.
Hlavný rozdiel je v tom, že v inline hokeji
platí zákaz hry telom. Hrá sa 4-krát 12 minút
čistého času, na hracej ploche má tím brankára a štyroch hráčov. Postavenie mimo hry
sa píska iba na stredovej čiare, vylúčenie trvá
90 sekúnd, nie 120 ako v klasickom hokeji.

Vaša extraliga sa mala hrať práve
v mesiacoch, kedy boli súťaže zastavené pre nový vírus. Ako teda
vyzerala aktuálna sezóna?
Extraliga sa u nás nehrala, ale využili sme ponuku štartovať koncom júna na medzinárodnom turnaji v Zadare. Priamo v dejisku sme
sa dozvedeli, že nebude ani toto podujatie. Následne sme aspoň absolvovali začiatkom júla
Praha cup 2020, kde sme v oklieštenej zostave
Ak som správne porozumel, inline a silnej európskej konkurencii skončili tretí.
hokeju sa venujú hokejisti mimo seUrčite máte za tie roky v inline hozóny.
Tento mladý šport hrajú profesionálni hoke- keji množstvo pamätných zážitkov.
jisti, ktorí hneď, keď zídu v apríli z ľadu, obúva- Tým najpamätnejším je náš zisk titulu majjú špeciálne kolieskové korčule. Naša sezóna strov sveta veteránov 2017 v Bolzane po fitrvá od apríla do júna, na konci šiesteho mesia- nálovom víťazstve nad USA 8:4, ale aj o rok
ca je finále play off. Po tomto termíne sa vždy neskôr svetové striebro po finálovej prehre
koná týždňový šampionát seniorov a zvlášť aj s Českom 4:5. Samozrejme, aj zisk prvého tituveteránov. Takže dva krásne a už slnečné me- lu majstrov Slovenska 2006 ešte aj s Palinom
siace trávime skoro denne v horúcich halách. Demitrom. Bol to pre neho jeden z mála majTrénujeme dvakrát do týždňa formou zápasov strovských titulov a mal z neho vtedy veľkú
medzi sebou, dvakrát do týždňa máme ligové radosť. Pamätné sú pre mňa aj reprezentačné
stretnutia.
štarty môjho syna Denisa na majstrovstvách
sveta. Ten sa rokmi vypracoval medzi najproNebýva prechod z ľadu na kolieska duktívnejších hráčov v krajine.
problematický?
Je to celé iba v hlave a z vlastnej skúsenosti Aká je popularita tohto zaujímavéviem, že hráč dokáže tento problém odbúrať ho športu v našej krajine?
za päť minút. Keď príde úplný nováčik, Na Slovensku zatiaľ moc klubov ľadového hopovedzme Alexander Ovečkin, potrebuje keja nepochopilo, že je to super doplnok letnej prípravy. Napríklad v Česku hrá v troch
ligách približne 50 klubov plus mládež a ženy,
aj preto vždy berú medaily z majstrovstiev
sveta. My zatiaľ organizujeme iba extraligu seniorov, ktorú hráva pravidelne 6 - 10 klubov.
Ale napríklad na posledných MS 2017 IIHF
v Bratislave skončilo Slovensko na krásnom
5. mieste v konkurencii gigantov ako USA,
Česko, Kanada, Švédsko, Fínsko či Nemecko. Všetka česť približne stovke nadšencov
z malého Slovenska, ktorí v lete hrajú nezištne za svoje mesto, za svoju krajinu.
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Šatka a Valjent
pomohli reprezentácii
na šampionát
Text Samuel Valuch Foto Archív FK Slavoj Trebišov

Odchovanec dubnického futbalu
Ľubomír Šatka odohral plnú minutáž vo finále baráže o postup
na budúcoročné majstrovstvá Európy proti Severnému Írsku a svojím
výkonom prispel k úspechu slovenského reprezentačného výberu.

Šatka, ktorý okúsil ostrovný futbal v drese
Newcastle United, absolvoval 12. novembra
na trávniku v Belfaste aj kompletné predĺženie, ktoré rozhodol víťazný gól Michala Ďuriša zo 110. minúty. Aj vďaka jeho defenzívnej
práci sa napokon zrodilo víťazstvo Slovenska
2:1 po predĺžení. Mladý obranca Lechu Poznań sa teraz môže so svojimi spoluhráčmi
tešiť na kontinentálny šampionát, kde na nich
v základnej skupine čakajú Poľsko, Švédsko a
Španielsko.
O postup sa pričinil aj ďalší dubnický odchovanec Martin Valjent. Obranca, ktorý
momentálne oblieka dres španielskeho
druholigistu RCD Mallorca, odohral 8. októbra celé semifinále baráže o postup na ME
proti Írsku. V riadnom hracom čase ani v predĺžení gól nepadol, naši postúpili až po penaltovom rozstrele.
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znamená, že mužstvá majú
vej i hokejovej súťaže. Na podobnú
správu už kluby netrpezlivo čakali. na prípravu pred reštartom približAko situáciu vnímajú v štruktúrach ne 12 - 13 dní. V chladnom počaklubu FK Dubnica nad Váhom sme sí a na nevyhrievaných trávnikoch
pre naše noviny zisťovali od športo- či zlých umelých trávach je riziko
zranenia veľmi vysoké. Keď
vého riaditeľa Michala Kijačika.
k tomu prirátame absenciu dlho„Oznámenie o reštarte druhej ligy nás nepre- dobých kontaktných kolektívnych
kvapilo, keďže sa o možnom dokončení jesen- tréningov, môže to byť vážna komnej časti uvažovalo dlhšiu dobu. Samozrejme,
plikácia,“
toto rozhodnutie o dohraní troch ligových kôl
prináša so sebou množstvo nepredvídateľných stojí ďalej vo vyhlásení dubnického klubu.
okolností, ktoré môžu tento krok sprevádzať. Situáciu sa však snažia vnímať optimisticky:
V prvom rade sa ide súťaž dohrávať v termí- „Na druhej strane si všetci uvedomujeme,
ne, kedy sa druhá liga nikdy vo svojej histórii že týmto reštartom sa zabráni nahustenému
nehrala. Napriek možnosti absolvovať zápasy programu na jar, kedy môže byť epidemická sina umelých trávach je tu komplikácia spojená tuácia u nás horšia, ako je dnes. Čiže môžeme
s poveternostnými podmienkami a kvalitou povedať, že zo športového hľadiska sa urobil
plôch, na ktorých sa majú zápasy konať, preto- široký kompromis. V našom klube už máme
že nie každý klub v 2. lige má k dispozícii kva- skúsenosti s „reštartom“ súťaže (jún 2020)
litnú plochu s umelým povrchom ako my,“ a v podobnom duchu sa budeme pripravohovorí sa vo vyhlásení, ktoré nám Michal Kija- vať aj v najbližších dňoch. Veríme, že táto dočik poslal za celý FK Dubnica. Znovuobnove- hrávka bude pre nás rovnako úspešná ako tá
nie súťaže so sebou prinesie podľa zástupcov spred polroka.“
klubu nemalé problémy a riziká aj s ohľadom
na samotných futbalistov.
Dubničania nastúpia na prvé stretnutie
po nútenej prestávke 28. novembra na pôde
„Druhým problémom je zdravie
Komárna, tribúny však budú aj naďalej zívať
hráčov. Kolektívne tréningy boli prázdnotou. Termín návratu divákov je stále
spustené až od 16. novembra, čo v nedohľadne.

Futbalisti reštart
vítajú, prináša
však otázniky

Je trinásty november a premiér
ohlasuje prvé zmiernenie prísnych
epidemických opatrení. Okrem
otvárania kín či divadiel deklaruje
aj reštart druhej najvyššej futbalo-

Karanténa
očami
športovcov
Text Karolína Králiková, SPŠ Dubnica nad Váhom

Sami dobre vieme, aká je karanténa náročná pre nás „obyčajných“
ľudí, ale čo na ňu hovoria športovci, konkrétne atléti? Obmedzenia,
ktoré sa nám zdajú prísne, sú
pre nich ešte prísnejšie.

Počas celoplošného testovania, ktoré prebiehalo počas dvoch víkendov, boli tréningy
pozastavené úplne. Neskôr sa povolilo
trénovať v maximálnom počte šesť ľudí. Vtedy
sa skupina, ktorá obvykle trénovala spolu,
musela rozdeliť do menších skupiniek. Ani
to nebolo úplne jednoduché.
Komplikácie nastali, keď sa museli hľadať
priestory na trénovanie. Z finančnej stránky
bola táto situácia náročnejšia, najmä pokiaľ
ide o úhradu nájmov. Mali sme šťastie a matka
príroda nám poslala priaznivé počasie, takže
sa väčšinu času dalo trénovať vonku. Samozrejme, aj tam sa museli dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia. Tréner musí mať rúško,
ako aj športovci, avšak tí si rúško zložia dole,

keď začnú trénovať. Dezinfekcia na ruky je
taktiež nevyhnutnosťou.
A čo ich pocity? Deti by sa najradšej vrátili
k starému režimu. Chýbajú im tréningy aj kamaráti a nemôžu sa dočkať, kedy sa opäť budú
môcť vrátiť do „starého sveta športu“.
Môžeme povedať, že karanténa pre mladých
či starších športovcov je veľmi časovo náročná.
Keďže sa netrénovalo a naši športovci sa nemali ako zlepšovať, súťaže a preteky
boli pozastavené. Nedostatkom tréningov sa
športovcom výsledky zhoršujú alebo sa nemenia. Niektorí ľudia vnímajú karanténu
pozitívne, no pre športovcov to nie je veľmi
príjemné obdobie.
Šport 019
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TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA TSM DUBNICA NAD VÁHOM, S. R. O., HĽADAJÚ NOVÉHO KOLEGU
Spoločnosť zabezpečujúca údržbu komunikácií, zelene či triedenie a zber odpadu prijme do zamestnania osobu na pracovnú pozíciu:
- Vrátnik technických služieb mesta: mzda 3,35 €/hod. brutto (môže byť aj dôchodca). V prípade záujmu volajte na tel. číslo 0915 888 110.
Všetky potrebné informácie týkajúce sa pracovnej pozíciie získate na uvedenom telefónom čísle.

AKO BUDEME FUNGOVAŤ POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV?
PRIPRAVILI SME PRE VÁS PREHĽADNÝ HARMONOGRAM OTVÁRACÍCH A ÚRADNÝCH HODÍN DÔLEŽITÝCH INŠTITÚCIÍ.

MESTSKÝ ÚRAD
DUBNICA NAD VÁHOM

MESTSKÁ KNIŽNICA
DUBNICA NAD VÁHOM

ZBERNÝ DVOR
DUBNICA NAD VÁHOM

21. - 22. 12. 2020
RIADNA PREVÁDZKA ÚRADU
7.30 H - 15.30 H

21. 12. 2020
10.00 H - 18.00 H

24.- 27. 12. 2020
ZATVORENÉ

22. 12. 2020 - 8. 1. 2021
ZATVORENÉ

28. - 29. 12. 2020
7.00 H - 16.00 H

23. 12. 2020
ČERPANIE RIADNEJ DOVOLENKY
(ZATVORENÝ ÚRAD)

11. 1. 2021
10.00 H - 18.00 H

24. - 25. 12. 2020
DNI PRACOVNÉHO POKOJA
(ZATVORENÝ ÚRAD)
28. - 31. 12. 2020
ČERPANIE RIADNEJ DOVOLENKY
(ZATVORENÝ ÚRAD)
1. 1. 2021
ŠTÁTNY SVIATOK
(ZATVORENÝ ÚRAD)
4. - 5. 1. 2021
ČERPANIE RIADNEJ DOVOLENKY
(ZATVORENÝ ÚRAD)
6. 1. 2021
ŠTÁTNY SVIATOK (ZATVORENÝ ÚRAD)

30. 12. 2020
7.00 H - 17.00 H
31. 12. 2020 - 3. 1. 2021
ZATVORENÉ
4. - 5. 1. 2021
7.00 H - 16.00 H

DUBNICKÉ MÚZEUM
V DUBNICI NAD VÁHOM

6. 1. 2021
ZATVORENÉ

22. - 23. 12. 2020
13.00 H – 17.00 H
24. - 26. 12. 2020
ZATVORENÉ
27. - 30. 12. 2020
10.00 H – 17.00 H

7. - 8. 1. 2021
ČERPANIE RIADNEJ DOVOLENKY
(ZATVORENÝ ÚRAD)

31. 12. 2020 - 1. 1. 202
ZATVORENÉ

11. 1. 2021
RIADNA PREVÁDZKA

2. - 6. 1. 2021
10.00 H – 17.00 H

VŠETKY NEODKLADNÉ ZÁLEŽITOSTI V DOBE ČERPANIA RIADNEJ DOVOLENKY ZAMESTNANCOV KONZULTUJTE
NA TELEFÓNNOM ČÍSLE 159. VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA WWW.DUBNICA.EU.

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 9. 12. 2020

DUBNICA MESTO

STREDA 23. 12. 2020

PREJTA, KOLONKY

STREDA 16. 12. 2020

PREJTA, KOLONKY

STREDA 30. 12. 2020

DUBNICA MESTO

ŠTVRTOK 7. 1. 2021

DUBNICA MESTO

STREDA 20. 1. 2021

PREJTA, KOLONKY

STREDA 13. 1. 2021

PREJTA, KOLONKY

STREDA 27. 1. 2021

KOVY A OLEJ
LOKALITA

TERMÍN

DUBNICA MESTO

ŠTVRTOK 28. 1. 2021

PREJTA, KOLONKY

PIATOK 29.1. 2021

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.

Mestské kompostovisko na Ulici športovcov 673 je v období od 1. decembra 2020 do 31. marca 2021 zatvorené.
Info 020

