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Mesačník občanov, rodákov a priateľov
mesta Dubnica nad Váhom

Nový systém
šetrí mestské
ﬁnancie

Pro Dubnica
pomôže ľuďom
v núdzi

Peniaze nechcel,
radšej daroval
knihy

Prečítajte si rozhovor s Evou Granátovou,
vedúcou oddelenia strategického rozvoja
a verejného obstarávania, ktoré už ušetrilo
mestskej kase viac ako 850-tisíc eur.

Občania občanom – tak by sa dalo stručne
zhrnúť poslanie občianskeho združenia,
založeného členmi komisie sociálnej a
bytovej. Pomôcť môžete aj vy.

Ako zdravotník dostal za prvú
vlnu pandémie odmenu viac ako
400 eur. Minul ich na nákup
kníh pre knižnicu.
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Šťastný, veselý a pokojný rok 2021!
Čas sa posunul opäť o rok ďalej a my už máme
za sebou tie najkrajšie sviatočné dni i privítanie nového roka. Rok, za ktorým sme len
pred malou chvíľou zatvorili dvere, bol naozaj
náročný a nevídaný. Nečakane a zásadne ho
poznačila koronakríza ako celkom nový fenomén. Preveril našu osobnú odolnosť, pevnosť
medziľudských vzťahov i silu mnohých firiem
či značiek. Epidémia ovplyvnila spôsob, ako
oddychujeme, trávime voľný čas, ako nakupujeme, vzdelávame sa. Minulý rok bol zložitý
ako pre mnohé rodinné peňaženky, tak aj
pre rozpočet nášho mesta. Mnohí z nás museli siahnuť na úspory alebo sa uskromniť. Len
pokladnica nášho mesta prišla pre epidémiu
o približne pol milióna eur. Napriek tomu
uplynulých 366 dní zo samosprávneho hľadiska hodnotím ako úspešné obdobie, počas
ktorého sme zvládli zabezpečiť nielen základné samosprávne úlohy, ale aj modernizáciu a
rozvoj mesta.
Bol by som rád, ak by sme si rok 2020 pamätali nielen ako rok poznačený epidémiou, ale
aj ako rok silnej spolupatričnosti a ľudskosti.
Osobne si budem veľmi dlho pamätať, ako
sa nám podarilo spoločnými silami ušiť a doručiť do schránok všetkých našich seniorov
neuveriteľných 5-tisíc rúšok. Nadviazali sme
naozaj výnimočnú spoluprácu s dobrovoľníkmi, ktorú si veľmi vážim a cením. S pokorou a
obdivuhodnou disciplínou sme zvládli aj dve
kolá celoplošného testovania. Mám dôvod
byť hrdý na komunitu, ktorú sme spoločne
vytvorili, i na to, ako sme zvládli tieto nepredvídateľné okolnosti.
Nový rok 2021 prináša mnoho otáznikov

i očakávaní. Aký to bude rok? Zlepší sa epidemická situácia a budeme sa môcť opätovne
vrátiť k svojim štandardným životom spred začiatku pandémie? Ako Dubničan, ako otec či
partner osobne veľmi dúfam, že áno. Ako primátor mesta zároveň pred Vás – obyvateľov
– predstupujem s tým, že sme na rok 2021 pripravili zodpovedný rozpočet. Zostavili sme
ho ako vyrovnaný a schopný zvládnuť možné
riziká či výpadky v príjmoch tak, aby to Dubničania nepocítili ani vo výpadku základných
služieb či modernizačných zámerov.
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koľvek spôsobom pomáhajú, aby bola krajšia,
čistejšia či obľúbenejšia. A ďakujem aj všetkým
tým, ktorí sa aj v čase najväčších sviatkov starali bez prestávky o naše zdravie a bezpečnosť –
lekárom, záchranárom, hasičom, policajtom,
ale aj zamestnancom v zariadeniach sociálnych
služieb.
Najkrajšie želania sú tie, ktoré sú úprimné a
myslené od srdca. Na prahu nového roka vám
všetkým želám to najpotrebnejšie - pevné
zdravie, silu, blízkosť rodiny a priateľov
a tiež optimizmus. Želám si, aby bol rok 2021
rokom dobrých správ a aby jeho bilancovanie
bolo omnoho veselšie ako za rok 2020.

Zároveň poznám niekoľko ďalších odpovedí na otázky, aký bude rok 2021. V Dubnici Šťastný, veselý a požehnaný nový rok Vám
nad Váhom bude rokom, v ktorom sa, verím, i Vašim rodinám!
Dubničania nakoniec dočkajú prestavby pôvodného, nefunkčného a nepekného námestia
na nové, reprezentatívne a najmä obľúbené
centrum mesta. Rok 2021 bude rokom, keď sa
základnej umeleckej škole konečne dostane reprezentatívneho sídla v dome kultúry, aké si
inštitúcia takéhoto charakteru a poslania bezpochyby zaslúži. V roku, ktorého dni práve
píšeme, zrekonštruujeme atletický ovál, dobudujeme stojiská polopodzemných kontajnerov
a zavedieme systém zdieľaných bicyklov.
A, samozrejme, ešte omnoho viac. Naším novoročným predsavzatím je aj naďalej robiť
všetko pre to, aby bolo pozitívnych správ
omnoho viac ako tých zlých.
Milí Dubničania, na záver novoročného príhovoru by som chcel úprimne vysloviť svoje
ďakujem za spoluprácu, podporu a podieľanie
sa na rozvoji nášho mesta. Ďakujem všetkým,
ktorí majú Dubnicu nad Váhom radi a akým-

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.
ODBEROVÉ MIESTO V DUBNICI
NAD VÁHOM
Dobrý deň. Vznikne v Dubnici odberové

miesto na antigénové testy? V Ilave sú neustá- verejného zdravotníctva, resp. vláda. Mobilné
le dlhé rady a čaká sa tam viac ako hodinu. odberové miesta sú dnes zriadené minimálne
Ďakujem.
v každom okresnom meste. S odberovým
miestom je spojené nielen náročné finančné
Odpovedá: Jozef Martinka, odbor- a personálne zabezpečenie, ale aj likvidácia
ný referent civilnej ochrany a nebezpečného odpadu či prevoz vzoriek. Situobrany
áciu aj naďalej ako mesto sledujeme a zámer
zriadenia takéhoto miesta by sme určite podO zriadení mobilného odberového miesta ne- porili. O zriadení odberového miesta s PCR
rozhoduje samospráva, ale regionálny úrad testami momentálne prebiehajú rokovania.
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Dve najvýraznejšie rekonštrukcie roka 2020 v skratke
Čo priniesla rekonštrukcia?
Text Mária Badačová Foto Erik Osvald/Mária Badačová

Budova mestskej polikliniky aj
domu kultúry prešli v uplynulom
roku dlho očakávanou modernizáciou. Dve investičné akcie spolufinancované z eurofondov zabezpečili zníženie energetickej náročnosti či modernizáciu priestorov a
vybavenia.

• zateplenie obvodového a strešného plášťa
• montáž strešných fotovoltických zariadení
na výrobu elektriny, ktorá bude využívaná
predovšetkým na ohrev teplej vody
• výmenu osvetlenia
• výmenu niektorých okien a dverí

• spolufinancovanie mesta: 73-tisíc eur

Okrem toho získala väčšina interiérových
priestorov na prízemí novú maľovku a vstupnú halu do veľkej sály zdobí nová dlažba.
V budove domu kultúry pribudol aj osobný výťah, ktorý dopraví návštevníkov
na všetky poschodia. Spomenuté práce financovalo mesto Dubnica nad Váhom s cieľom zvýšiť reprezentatívny a estetický ráz

Mestská poliklinika

• výmenu okien a dverí

• oprávnené náklady na projekt: viac ako
814-tisíc eur

• nový automatický výťah

Dom kultúry
• oprávnené náklady na projekt: približne
1,448 milióna eur
• nenávratný finančný príspevok z programu
Kvalita životného prostredia: 1,376 milióna eur

• nenávratný finančný príspevok z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja: viac ako 773-tisíc eur

• modernizáciu vnútorných priestorov budovy
• štrnásť nových a moderných zdravotníckych
prístrojov

hlavnej budovy kultúrno-spoločenského diania v meste.

Komentár riaditeľky
mestskej príspevkovej
organizácie DUMAT
Ivety Jurisovej:
„Rekonštrukciou objektu domu kultúry sme
znížili energetickú náročnosť budovy, ktorá by
sa mala odraziť aj v úsporách nákladov súvisiacich s prevádzkou budovy. Veľkú radosť nám
robia aj úpravy budovy v podobe modernej
fasády či interiérové úpravy, ktoré dodávajú
kultúrnemu stánku dôstojnejší ráz.“

Komentár Evy
Granátovej z oddelenia
strategického rozvoja a
verejného obstarávania:

„Veríme, že táto nemalá investícia prispeje k zefektívneniu služieb a ku spokojnosti
nielen občanov, ale aj zamestnancov polikliniky. Dúfame, že aj tento veľký krok prispel
v budove. S obnovou začala na treťom poscho- k modernejšej a prístupnejšej zdravotnej stadí a postupne zrenovuje toalety na všetkých rostlivosti a budova polikliniky tak bude
poschodiach budovy.
spĺňať najnovšie štandardy.“

• spolufinancovanie mesta: viac ako 40-tisíc eur.
• upravené RTG pracovisko
Mesto z vlastných zdrojov financovalo aj
zateplenie obvodového plášťa a strechy budovy
Okrem uvedených zásahov samospráva povo výške viac ako 415-tisíc eur či stavebné úpravy
stupne rekonštruuje hygienické zariadenia
RTG miestnosti vo výške 48-tisíc eur

Čo priniesla rekonštrukcia?
• zateplenie obvodového plášťa a strechy

Samospráva
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Piatou zmenou rozpočtu mesto uvoľnilo prostriedky na parkovisko
aj križovatku, pribudnúť by mohla aj verejná elektronabíjačka
Text Veronika Rezáková Foto Mária Badačová

To najdôležitejšie z osemnásteho
rokovania Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa
uskutočnilo vo štvrtok 26. novembra 2020.
Poslanci schválili piatu zmenu rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom,
financie vyčlenili na rekonštrukciu parkoviska, frekventovanej
križovatky i nákup ochranných
prostriedkov
V rámci schválenej piatej zmeny rozpočtu
v roku 2020 samospráva zahrnula do svojich
príjmov sumu 483 251 eur ako návratný
finančný príspevok od štátu určený na kompenzáciu výpadku príjmov v rozpočte mesta
spôsobeného pandémiou. Časť z týchto prostriedkov mesto využilo na nákup zberového
vozidla v hodnote 174-tisíc eur pre technické služby mesta TSM Dubnica nad Váhom,
s. r. o.

O viac ako pol milióna eur zároveň mesto
znížilo minuloročné financovanie školstva
v oblasti originálnych kompetencií. Dôvodom
je pandémia i prerušené prezenčné vzdelávanie. Poslanci preto na mimoriadnom rokovaní
rozhodli, že časť ušetrených peňazí sa použije
na úhradu kapitálových výdavkov v školstve
(73 498 eur), financie presunuli aj na aktuálne
investičné akcie:
• na nákup výpočtovej techniky
pre mestskú polikliniku (9 648 eur),
• na rekonštrukciu okien a výťahu v budove
polikliniky ako spolufinancovanie projektu
(10 946 eur),
• na zateplenie budovy kultúrneho domu
(69 540 eur),
• na rekonštrukciu parkoviska pri bytovom
dome č. 26 (16 644 eur),
• na úpravu križovatky Ul. Jána Kalinčiaka a
Ul. športovcov (98 200 eur),
• na vybudovanie oporného múru pri kaštieli
za rizalitom (8 000 eur),
• na úhradu zvýšených nákladov na nákup
ochranných pracovných prostriedkov
(20 000 eur) a mzdových nákladov a odmien
pre zamestnancov ZpS Dubina za rizikovú a
nadčasovú prácu v čase pandémie ochorenia
COVID-19 (60 000 eur)

Mesto je pripravené vybudovať cyklotrasu do Prejty, uchádza sa o nenávratný finančný príspevok
Mesto Dubnica nad Váhom má v tomto čase
vyrovnané všetky majetkovo-právne vzťahy
v súvislosti s pozemkami, po ktorých by mala
nová cyklotrasa do mestskej časti Prejta viesť.
Pôjde o obojsmernú dvojpruhovú cyklistickú
004 Samospráva

komunikáciu v dĺžke bezmála 3 kilometre.
Cyklotrasa bude segregovaná a prístup motorovým vozidlám bude zamedzený dopravnými
zariadeniami a značením.

Predpokladaná hodnota projektu sa pohybuje vo výške takmer 870-tisíc eur. Poslanci
na novembrovom rokovaní schválili predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na tento účel z Integrovaného regionálneho operačného programu
vo výške 834 457,86 eur a 5-percentné
spolufinancovanie mesta 43 918,84 eur.
„O nenávratnú finančnú pomoc sme na vybudovanie tejto cyklotrasy žiadali už v priebehu
minulého roku, no vo výzve nebol alokovaný
dostatočný objem finančných prostriedkov.
Teším sa však, že sme si zatiaľ poradili s majetkovo-právnym vyrovnaním, s trasovaním
cyklotrasy a nič nám nebráni v tom, aby sme
výstavbu cyklotrasy zrealizovali. Verím preto,
že budeme v žiadosti úspešní a podarí sa nám
bezpečnou cyklistickou cestou prepojiť mesto
s mestskou časťou,“ zhodnotil počas rokovania dubnický primátor Peter Wolf.
Pri mestskom parku by mohla
vzniknúť verejná elektronabíjačka
Mesto Dubnica nad Váhom reaguje na výzvu
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a uchádza sa o dotáciu na vybudovanie
verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice. Takúto stanicu by mesto chcelo zriadiť
na Ul. A. Kmeťa pri parku J. B. Magina,

pričom by mala byť využívaná ako verejnosťou, tak aj mestskou políciou, pre ktorú chce
samospráva zakúpiť aspoň jedno elektrické vozidlo. Na tento účel poslanci schválili žiadosť
o dotáciu vo výške 8-tisíc eur a spolufinancovanie mesta v hodnote 400 eur. „Postupne
plánujeme zakúpiť elektrické vozidlá pre mestskú políciu i pre potreby samotného úradu.
Nabíjacia stanica je v tomto prípade prvou lastovičkou, no sieť staníc by sme v budúcnosti
tiež radi rozšírili,“ vysvetlil primátor.
Z domu kultúry sa niektorí nájomníci presúvajú do priestorov bývalej
II. základnej školy
Keďže samospráva plánuje využiť zrekonštruovaný dom kultúry ako nové sídlo Základnej
umeleckej školy v Dubnici nad Váhom,
poslanci schválili nájom nebytových priestorov v budove bývalej II. základnej školy
pre Janu Matošovú Daire, ktorá
do konca kalendárneho roka prevádzkovala krajčírsku dielňu v kultúrnom
dome. Za rovnakých okolností plénum
schválilo nájom nebytových priestorov
pre krajčírsku dielňu Lenka Rebrová VIKI
(pôvodne Rastislav Rebro R-SPORT).
„V kontexte plánovaného sťahovania umeleckej školy do domu kultúry došlo zo strany
mesta k vypovedaniu niektorých nájomných
zmlúv. Podnikateľom, ktorí sídlia v dome
kultúry, sme preto ponúkli iné priestory
na prenájom,“ uzatvoril Peter Wolf.
Samospráva tiež prenajala nebytové priestory
v budove bývalej II. základnej školy na Ulici
partizánskej pre 15-člennú dievčenskú skupinu FSSk Dievky, ktorej doteraz chýbali
adekvátne priestory na nácvik či na úschovu
krojov. V rámci bodov venovaných majetku
samospráva odobrila aj prenájom pozemku
v mestskej časti Prejta pri štátnej ceste I/61
pre umiestnenie navigačnej tabule k rekreačnému zariadeniu Penzión Adelka, ktorého
vlastníkom je Ranč Lhota, a. s.
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Samospráva opravila ďalších takmer 2-tisíc metrov štvorcových
miestnych komunikácií a chodníkov
v evidencii a pri zaraďovaní opráv
Text Mária Badačová Foto Veronika Rezáková

V závere roka 2020 začalo mesto
s opravou ďalšej časti chodníkov
a ciest – tentoraz sa zameralo
na tri lokality.

Rokmi poškodená miestna komunikácia postupujeme podľa miery poškona Bratislavskej ulici pri Slovenskej pošte, denia a frekventovanosti poškodených úsekov,“
chodníky na Hurbanovej ulici, dve prístupové komunikácie a chodník na sídlisku Centrum II podstúpili v úvodných decembrových vysvetlila odborná referentka správy majetku
Dana Mutalová.
dňoch rekonštrukciu.
„Sme radi, že sa nám ešte v závere roka podarilo zrealizovať opravu aspoň časti plánovaných komunikácií. Obyvateľov ubezpečujeme, že stav komunikácií v meste
máme zmonitorovaný a s opravou
ďalších poškodených úsekov budeme pokračovať aj v roku 2021.
Žiaľ, nedá sa opravovať všetko
naraz, preto prosíme občanov, aby
boli trpezliví. Všetky požiadavky
občanov sú zaznamenané

Zhotoviteľ prác - ASFA - KDK, s. r. o., sa
zameral na opravu miestnej komunikácie
na Ulici bratislavskej pri budove Slovenskej
pošty, pozornosť venoval aj chodníkom
na Ulici Hurbanovej až popred Hotel Kristína, prístupovým komunikáciám s rozsiahlym
sieťovým rozpadom povrchu na sídlisku Centrum II pred bytovými domami číslo 89 a 90,
no opravil aj zdevastovaný chodník na sídlisku
Centrum II povedľa parkoviska pri bytovom
dome číslo 99. Realizácia uvedených prác vyšla
mestskú kasu na viac ako 50-tisíc eur.

Práce na Cymbalke pokročili, druhé poschodie je už
„V zrenovovaných priestoroch sme fasády, klampiarske konštrukcie, nátery, oprazrenovované
zabezpečili rozvody kúrenia s na- va komunikácií a nové oplotenie,“ zhrnula
Text Mária Badačová Foto Mária Badačová

Budova bývalého zdravotníckeho
zariadenia na Ulici A. Kmeťa podstupuje komplexnú rekonštrukciu.
Práce napredujú podľa plánu.

Druhé poschodie takzvanej Cymbalky je už
vrátane podkrovia kompletne zrenovované.
Práce, ktoré začali v októbri 2020, spočívali
vo výmene okien a dverí, zdravotechniky, no
pozornosť sa venovala aj novej dlažbe, výmene podlahy a obkladu.

pojením na kotolňu, slaboprúdové
rozvody na počítačovú sieť, ako
aj kamerový a zabezpečovací systém,“

plánované práce Iveta Jurisová.

Mesto prevzalo v závere roka 2019 budovu
bývalého zdravotníckeho zariadenia do svojej
správy so zámerom jej komplexnej rekonpriblížila práce riaditeľka DUMAT, m. p. o., štrukcie. V roku 2021 by sa Cymbalka mala
Iveta Jurisová.
stať sídlom mestskej príspevkovej organizácie
DUMAT.
V závere roka 2020 zhotoviteľ prác na druhom poschodí dokončil sociálne zariadenia, Prevádzky sídliace v budove Cymbalky sú prepriestory vymaľoval a osadil zárubne a dvere. sťahované do budovy niekdajšej II. základnej
Práce na nižších poschodiach, ako aj exte- školy s výnimkou predajne CHOV - MIX
riérové zásahy vykoná zhotoviteľ v roku ARARI, ktorá aktuálne sídli v polyfunkčnom
2021. „Okrem interiéru zostáva obnovenie objekte bývalej Pizza MAMA.
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Na verejnom obstarávaní sme ušetrili viac ako 850-tisíc eur.
noty zákazky tak, aby ju v budúcnosti nebo- eur, ale aj na rekonštrukcii chodníkov, kde doAko je to možné?
dávateľ ponúkol cenu nižšiu o 83 000 eur, ako
Text Veronika Rezáková Foto Mária Badačová

Nový systém verejného obstarávania na Mestskom úrade v Dubnici
nad Váhom má na starosti vedúca
Oddelenia strategického rozvoja
a verejného obstarávania Eva Granátová. V rozhovore pre decembrové vydanie Dubnických novín sme
sa jej spýtali, ako je takáto úspora
možná a čo sa s ušetrenými financiami deje ďalej.
Evka, vysvetlíš nám, čo to vlastne
verejné obstarávanie je a na čo
slúži?
Verejné obstarávanie je proces výberu
dodávateľa prác, služieb alebo tovarov.
Laicky povedané, keď potrebujeme napríklad zrekonštruovať chodník alebo cestu,
prostredníctvom verejného obstarávania
hľadáme firmu, ktorá dokáže práce zrealizovať. Zverejníme predmet zákazky, v tomto
prípade opravu komunikácií a všetky súvisiace parametre, ako napríklad počet metrov
štvorcových, lokalitu či termín, do ktorého
chceme mať práce hotové. Následne vyberáme spomedzi prihlásených uchádzačov toho
najlepšieho.
Čo to znamená – najlepšieho?
Vo väčšine prípadov vyhrá uchádzač, ktorý
pri splnení všetkých podmienok účasti a nastavených technických parametrov na predmet
zákazky ponúkne najnižšiu cenu. Zohľadňujeme teda, ako rýchlo je dodávateľ službu alebo
tovar schopný dodať, resp. zhotoviť dielo,
ale aj to, aké má referencie od ostatných obstarávateľov. Ak už napríklad podobné práce
realizoval, no zákazník nebol spokojný, takýmto dodávateľom sa vyhýbame.
Nenaznačuje najnižšia cena aj nižšiu kvalitu?
V tomto prípade určite nie. V zadaní verejného obstarávania zverejňujeme presnú
špecifikáciu tovaru alebo služby, ktorú nemožno nijakým spôsobom obísť. Ak napríklad
obstarávame počítače, ich parametre sú podrobne špecifikované. Dodávateľ nám nemôže
ponúknuť menej výkonný alebo kvalitný počítač, ale len taký, ktorý spĺňa minimálne
stanovené parametre. V opačnom prípade
bude zo súťaže vyradený. Na verejné obstarávanie sme sa navyše pripravili tak precízne, že
sme sa revíziou zmluvných vzťahov zamerali
aj na prevenciu podliezania stanovenej hod006 Samospráva

lo možné zámerne navyšovať prácami naviac.
Jednoducho, naším cieľom je čo najefektívnej- bola predpokladaná hodnota zákazky.
šie šetriť.
Čo sa potom deje s financiami,
Ako je možné, že sa za približne ktoré sa podarí usporiť?
jeden rok od zavedenia efektívnej- Tieto financie sú vyčlenené v rozpočte na danú
šieho systému verejného obstará- investičnú akciu. Nevyčerpané finančné provania podarilo mestu ušetriť takú striedky budú presunuté do rezervného fondu
vysokú sumu? Viac ako 850-tisíc a použité v ďalšom roku na nové investičné
eur je už naozaj obrovská suma pe- akcie.
ňazí.
Ako fungoval proces verejného obstarávania v meste predtým?
Bol jednoznačne menej prehľadný, ťažšie kontrolovateľný a roztrúsený po oddeleniach a
referátoch. Takto sme všetky zákazky realizované mestom presunuli na jedno oddelenie,
prehľadne ich zverejňujeme, aby sme oslovili
viac firiem a teda vytvorili konkurenčné prostredie, ktoré tlačí cenu nadol. Sme efektívnejší,
ale aj transparentnejší. Myslím si, že aj mesto
a jeho financie sú viac chránené.

Možné je to jednoducho, samotný proces je,
samozrejme, náročný. V praxi to však funguje
tak, že sme stanovili predpokladanú hodnotu napríklad rekonštrukcie domu smútku
na takmer 130-tisíc eur. Urobili sme tak
na základe spracovaného rozpočtu odborne
spôsobilou osobou. Následne sme zverejnili
vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie
výzvu na predkladanie ponúk, týkajúcu sa
rekonštrukcie domu smútku s presným popisom zákazky. V procese sa nám začínajú
hlásiť jednotlivé firmy, ktoré by chceli rekonštrukciu realizovať. V priemere sa do súťaže
na stavebné práce hlási sedem až osem firiem.
My si spomedzi nich vyberieme toho najlacnejšieho dodávateľa, ktorý splnil všetky
podmienky stanovené vo výzve a v súťažných
podkladoch a súhlasí s návrhom zmluvy.
Na zákazke, ktorú spomínam, na rekonštrukcii domu smútku v mestskej časti Prejta, sme
z predpokladaných 130-tisíc napokon vysúťažili zhotoviteľa za približne 80-tisíc eur. Tu
sme dokázali teda ušetriť zhruba 50-tisíc eur
na jednej zákazke. S každou zákazkou tak spravidla ušetrená suma rastie.
Na akých projektoch sa doteraz podarilo ušetriť najviac?
K najväčším úsporám patrí už spomínaný dom
smútku, ale napr. aj rekonštrukcia miestnej
komunikácie Murgašovej ulice a Družstevnej
ulice, kde sme dokopy ušetrili takmer 80 000

Bolo komplikované vytvoriť takýto
systém?
Jednoduché to určite nebolo. Mnohému sme
sa priučili v meste Trnava, kde sme boli aj
s pánom primátorom, ktorý je pôvodcom myšlienky transparentného a centralizovaného
verejného obstarávania, na návšteve, aby sme
sa pozreli na príklady dobrej praxe. Je za nami
kus práce pri nastavovaní nových procesov a
ďalší kus práce je pred nami.

Eva
Granátová
[strategický rozvoj a verejné obstarávanie]

Eva Granátová pracuje na mestskom úrade
13 rokov. Z pozície referentky oddelenia strategického rozvoja sa vďaka svojej šikovnosti, no
najmä poctivej a precíznej práci prepracovala
na vedúcu nového oddelenia verejného obstarávania. Práve vďaka nej a jej kolegom mesto
mesačne ušetrí nemalý objem finančných prostriedkov. Známa je tým, že neustále sleduje
termíny a výzvy, ktoré treba dodržať a stihnúť.
U kolegov je obľúbená pre svoju milú povahu, ochotu a nadštandardnú zodpovednosť.
Pred prácou ešte vždy stihne absolvovať športový tréning. A ak večer prechádzate okolo
úradu a v jednom z okien sa ešte neskoro svieti, existuje veľká pravdepodobnosť, že je to
práve Evkino okno.
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V meste vzniklo občianske združenie zamerané na pomoc
občanom, starším obyvateľom či V žiadosti stručne predstavte aktuálnu situáDubničanom v núdzi povaným
rodinám s deťmi, ktoré sa nachádzajú v zlej ciu vás alebo osoby, ktorá pomoc potrebuje,
Text Mária Badačová

Občania občanom. Aj tak by sa dalo
v skratke zhrnúť poslanie občianskeho združenia Pro Dubnica, ktoré
založili členovia komisie sociálnej
a bytovej v Dubnici nad Váhom a zamestnanci mestského úradu.
„Nad rámec sociálnej pomoci
poskytovanej štátom a mestom
existuje stále veľký priestor
pre pomoc širokému spektru ľudí
v rôznych životných situáciách.
Rovnako je u nás množstvo ľudí
ochotných pomáhať vo svojom
okolí. Cieľom nášho združenia
je prepojiť tieto dve skupiny a
sprostredkovať adresnú dobročinnosť na lokálnej úrovni. Takáto
forma pomoci je pre nás nielen
najúčinnejšia, ale aj najdôveryhodnejšia,“

sociálnej situácii.

a uveďte telefonický kontakt.

Požiadať o pomoc môžete tromi
spôsobmi
Prvým krokom k efektívnej pomoci je vytvorenie databázy ľudí, ktorí pomoc potrebujú.
V meste, bohužiaľ, stále žijú ľudia, ktorí sa ostýchajú požiadať o pomocnú ruku. Aj im chce
Pro Dubnica, o. z., poskytnúť priestor.

Pomáhať môžete priamo
Na sociálnych sieťach predstaví občianske
združenie konkrétne ľudské príbehy s konkrétnym návrhom pomoci. Pritom bude
maximálne rešpektovať ochranu súkromia
ľudí v núdzi. Občania, ale aj firmy budú môcť
pomáhať materiálne alebo finančne buď priamo alebo prostredníctvom charitatívneho
príspevku na transparentný účet združenia.
Okrem týchto dvoch oblastí poskytne Pro
Dubnica, o. z., občanom v núdzi aj sociálne
poradenstvo.

Požiadať o pomoc pre seba alebo pre
niekoho, koho poznáte, môžete prostredníctvom troch kanálov. Všetci občania,
prednostne skupiny, ktoré sme už spomenuli, nás môžu kontaktovať telefonicky
na čísle 0908 692 924, prostredníctvom
facebookovej stránky Pro Dubnica alebo
môžete využiť podateľňu mestského úradu,
ktorá sa nachádza v klientskom centre.

„Radi by sme zdôraznili, že všetci máme svoje
zamestnanie a všetko robíme bezplatne s dobrým úmyslom pomôcť v rámci svojho voľného
času,“ vysvetlila členka komisie a predsedníčka združenia Žaneta Porubská. Ako dodala,
počas rokov práce v komisii majú čiastočne
zmapované prípady, ktoré pomoc potrebujú.
Sieť kontaktov chcú však rozšíriť.
Budeme radi, ak dokážeme spoločnými silami
zmeniť čo i len jeden ťažký osud.

uviedol viceprimátor Tomáš Truchlý. Pomoc
bude poskytovaná predovšetkým hendike-

V uplynulom roku sa narodilo takmer 180 detí, sobášnosť
ale aj Dorota či Nina. Chlapcov najčastejšie
opäť stúpla aj napriek vírusu
rodičia pomenovali Jakub, Peter, Matej, ale
Text Veronika Rezáková

Z demografického hľadiska priniesol rok 2020 dobré i menej dobré
správy.

K tým lepším správam patrí napríklad z roka
na rok stúpajúci počet párov, ktoré sa rozhodnú vstúpiť do manželského zväzku. Kým
v roku 2018 sa zosobášilo len 76 párov, v roku
2019 toto číslo stúplo na 97 párov. V roku
2020 si svoje áno povedalo len do 9. decembra 2020 až 112 párov. V roku 2020 sobáše
ovplyvnil aj šíriaci sa vírus, mnohí snúbenci
obrady rušili alebo presúvali až na rok 2021.
V priebehu mesiacov marec, apríl, november a
december sa sobáše mohli uskutočniť výhradne bez prítomnosti svadobných hostí.
Štatistické údaje z príslušných referátov
mestského úradu ďalej odhaľujú i pozitívny
medziročný vývoj v počte ľudí, ktorí sa z nášho
mesta odsťahovali. Počet odsťahovavších poklesol oproti roku 2019 o 31 osôb, keď sa
v roku 2020 odsťahovalo 450 ľudí. V uplynulom roku sa do nášho mesta prisťahovalo

199 nových spoluobčanov, pričom v tomto aj Adam, Martin a Samuel.
ukazovateli zaznamenávame medziročný pokles o 14 ľudí.
Pokiaľ ide občanov nášho mesta, ktorí nás
navždy opustili, medziročné štatistiky sa
Naopak, počet narodených detí medziročne takmer nezmenili. Za rok 2020 mesto eviduje
poklesol. V roku 2020 mesto zaevidovalo 191 úmrtí, z toho 95 žien a 96 mužov.
spolu 178 novorodencov, teda o 41 menej
ako v roku 2019. V rámci pohlavia najmen- Aktuálne v Dubnici nad Váhom žije približne
ších občiankov je štatistika takmer vyrovna- 22 900 obyvateľov. Pripomíname, že z dôvodu
ná. V predošlom roku sa narodilo 87 diev- skoršej uzávierky Dubnických novín sme pračat a 91 chlapcov. Najfrekventovanejšími covali s údajmi v časovom horizonte od 1. 1.
dievčenskými menami sú Sofia, Sára a Júlia, 2020 do 9. 12. 2020.

Demografické štatistiky 1. 1. 2020 – 9. 12. 2020
Novorodenci

178

Počet sobášov

112

Rozvody

30

Zosnulí

191

Odsťahovaní

450

Najčastejšie dievčenské mená

Sofia, Sára, Júlia, Dorota, Nina

Najčastejšie chlapčenské mená

Jakub, Peter, Matej, Adam,
Martin, Samuel

Samospráva
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Druhá časť seriálu Investície, ktoré spúšťajú
zásadnú reťazovú reakciu: nové nájomné byty
Text Veronika Rezáková Foto Erik Osvald

Ako sme informovali na stránkach
novembrového vydania mesačníka Dubnické noviny, v meste sa
spustil reťazec investičných akcií.
Sťahovať sa bude mestská spoločnosť i základná umelecká škola. Čo
sa však stane s uvoľnenou budovou po Základnej umeleckej škole
v Dubnici nad Váhom? Samospráva
ju chce využiť na tvorbu 24 nájomných bytov.

Budova, v ktorej v súčasnosti sídli základná
umelecká škola, v minulosti slúžila ako bytový
dom a tomuto účelu je čiastočne prispôsobená aj dispozícia jej interiéru. Školský rok
2021/2022 však už škola začne vo svojom
novom reprezentatívnom sídle. Presťahuje sa
do zmodernizovaného domu kultúry, ktorého priestory škole ponúknu všetko, čo jej žiaci
i pedagógovia potrebujú.
Účel, na ktorý chce samospráva využiť uvoľnenú budovu na Ulici obrancov mieru 356,
je od začiatku jasný. „Rovnako ako iné mestá,
aj Dubnica nad Váhom čelí nedostatku nájomných bytov. Ich tvorbou v adekvátnom
štandarde chceme nielen rozšíriť bytový

fond mesta, ale najmä podporiť mladých ľudí
alebo vznikajúce rodiny, aby ostali žiť, bývať a
pracovať v našom meste a tiež, aby za dostupným bývaním neodchádzali nikam inam,“
vysvetlil primátor mesta Peter Wolf.
Zo sídla umeleckej školy by mal po prestavbe vzniknúť 3-podlažný bytový dom s 24
bytmi bežného štandardu a s technickým podzemným podlažím. Záujemcovia budú mať
na výber spomedzi jedno- a dvojizbových
bytov. Skôr, ako sa tak stane, dá mesto Dubnica nad Váhom budovu do poriadku a zároveň
ju dispozične upraví. „Celý objekt plánujeme
kompletne zatepliť a povymieňať rozvody
elektroinštalácie i plynu, ako i vykurovacie
telesá a rozvody za úplne nové, aby vyhovovali účelu budovy. V bezprostrednej blízkosti
objektu vznikne 28 parkovacích státí, upraví
sa infraštruktúra v okolí bytovky,“ vysvetlila
Gabriela Schnirczová zo stavebného úradu.
Náklady na zmenu účelu budovy a jej modernizáciu sú odhadované na 764-tisíc eur
bez DPH, mesto sa chce po vypracovaní kompletnej projektovej dokumentácie uchádzať
o získanie podpory na financovanie projektu
zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Prví nájomníci by sa tak na Ulicu obrancov mieru
mohli odhadom sťahovať v priebehu roku
2022.

BYT A3

BYT B3

BYT E3

BYT F3

BYT C3

Jazykové
okienko
Prajeme si šťastný
nový rok alebo
šťastný Nový rok?
Ako je to správne?
Text Veronika Rezáková

Vedeli ste, že ak niekomu prajete šťastný Nový
rok, označujete tým len prvý deň v roku, teda
1. január? Prídavné meno nový v slovnom
spojení šťastný nový rok píšeme s malým začiatočným písmenom, pretože hovoríme
o celom nasledujúcom roku. Slovné spojenie
Nový rok s veľkým začiatočným písmenom
je názvom sviatku a viaže sa iba na jeden deň
– 1. január. Preto ak niekomu chcete popriať
šťastný, veselý, vydarený a bezproblémový celý
nadchádzajúci rok, mali by ste mu priať všetko najlepšie do nového roku.
Ak by ste pre nás mali návrh, o čom by ste si
radi v Jazykovom okienku prečítali nabudúce,
neváhajte nám ho poslať napr. na e-mailovú
adresu dn@dubnica.eu.

BYT D3

BYT H3
BYT G3

PRESTAVBA OBJEKTU ZUŠ NA BYTOVÝ DOM,
DUBNICA NAD VÁHOM
SO 01 BYTOVÝ DOM
D1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÁ ČASŤ

PÔDORYS 3.NP - NAVRHOVANÝ STAV

PRESTAVBA OBJEKTU ZUŠ NA BYTOVÝ DOM,
DUBNICA NAD VÁHOM

Trenčianske labky,
ktoré hľadajú domov
Billy je 7-ročný kríženec hladkosrstého retrívera. Miluje prechádzky do prírody, vyhľadáva psiu
spoločnosť, vo svorke sa cíti sebaisto a bezpečne, snaží sa preberať úlohu vodcu. Je ľahko ovládateľný, výborne reaguje na hlasové usmerňovanie, učí sa rýchlo a prirodzene. Svojim ľuďom je oddaný, priateľský, kontaktný, no je citlivý na manipuláciu. Má svoj svet, v ktorom ľudí síce potrebuje, ale nedokáže im veriť na 100 %. Náš loptičkový autista, to je náš Billy. Je vakcinovaný, čipovaný, odčervený, odblšený a kastrovaný. Záujemcov o jeho adopciu čakáme na telefónnom
čísle 0904 960 192.
008 Život v meste

SO 01 BYTOVÝ DOM
D1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÁ ČASŤ

POHĽADY - NAVRHOVANÝ STAV
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Svoju lásku do krabíc od topánok zabalili stovky ľudí
Text Mária Badačová Foto Erik Osvlad

Celoslovenská výzva Koľko lásky
sa zmestí do krabice od topánok?
v tomto roku zarezonovala v mnohých slovenských mestách a
obciach. Do projektu sa zapojilo aj
mesto Dubnica nad Váhom. Krabičky plné lásky mohli obyvatelia
nosiť do priestorov klientskeho
centra počas dvoch týždňov.

Projekt Koľko lásky sa zmestí do krabice
od topánok? mal premiéru len pred dvoma
rokmi. Jeho cieľom je potešiť predovšetkým
osamelých starkých žijúcich v domovoch
dôchodcov a prostredníctvom naplnenej krabičky im v čase Vianoc pripomenúť, že je tu
niekto, kto na nich myslí.

zapojili aj obyvatelia z Ilavy, Košeckého
Podhradia, Nemšovej, Novej Dubnice, Trenčianskych Teplíc, Kľúčového, Hornej Poruby
a ďalších okolitých miest a obcí. Svoje nezastupiteľné miesto v projekte mali aj dubnické
materské a základné školy, ktoré krabičky
obohatili svojimi kresbičkami, no rovnako
pripravili pre starkých aj desiatky krabičiek.
Komentár ZŠ s MŠ CI 32: „S podporou
celoslovenskej kampane v našej škole nikto
neváhal. S láskou sme pripravili a odovzdali
pre seniorov 120 krabičiek plných prekvapení. Urobiť radosť osamelým babičkám a
deduškom, priniesť im do stereotypných dní
svetielko lásky a kúsok ľudského tepla sa rozhodli nielen pedagógovia našej školy, ale aj
naši žiaci, ktorí priniesli alebo urobili veľa
milých darčekov. V adventnom období majú

„Mám naozaj veľkú radosť, že
do tohto krásneho projektu sa
zapojilo množstvo ľudí. Je skvelé
vidieť takú koncentráciu dobra a
lásky na jednom mieste. V mene
všetkých obdarovaných starkých
si dovoľujem vysloviť úprimné
ďakujem za tento skutok lásky a
spolupatričnosti. Zároveň by som
sa chcel poďakovať aj kolegom
z mestského úradu za tímovú
prácu,“

vyslovil primátor mesta Peter Wolf.

ľudia k sebe bližšie a potešiť starých ľudí je
veľmi šľachetné. Všetkým zapojeným patrí
veľká vďaka.“
Spoločnými silami sa nám tak podarilo vyzbierať krásnych 819 krabičiek plných lásky.
Krabičky sme v úvodných decembrových
dňoch rozdistribuovali do troch dubnických
zariadení pre seniorov:

- ZARIADENIE PRE SENIOROV DUBINA, M. R. O.
A ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE PREJTA
- AGENTÚRA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB – ASS, N. O.
- CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB AVE

Keďže o projekt bol v tomto roku enormný
záujem, vyzbierali sme množstvo krabičiek,
niektoré z nich dokonca nenašli v zariadení pre seniorov svojho adresáta. Iniciátorky
projektu teda ponúkli možnosť podarovať
zostávajúce balíčky aj osamelým seniorom žijúcim v meste mimo zariadení. Predovšetkým
malo ísť o seniorov, ktorí žijú sami, prípadne
majú rodinu ďaleko. Druhou možnosťou bolo
posunúť krabičky do iných miest a obcí, kde
ich ešte využijú v zariadeniach pre seniorov.
My sme využili obe možnosti – časť krabičiek
sme na základe tipov z mestského úradu a Slovenskej pošty rozdali približne 150 starkým
žijúcim mimo domovov, zvyšné krabičky sme
posunuli dvom samosprávam, v ktorých potešia ďalších starkých.
Všetkým, ktorí sa zapojili čo i len málom
do tohto krásneho projektu zo srdca ĎAKUJEME.

Okrem Dubničanov, ktorí pripravili veľkú
väčšinu krabičiek, sa do výzvy v našom meste

Nové vozidlo na zber komunálneho odpadu pomáha
predchádzať problémom s jeho vývozom
Text Veronika Rezáková Foto Veronika Rezáková

Vozový park Technických služieb
mesta Dubnica nad Váhom, s. r. o.,
je relatívne zastaraný a podlieha
opotrebovaniu a s ním súvisiacim
poruchám. Mesto preto postupne
techniku obnovuje.

Nové nákladné vozidlo na vývoz komunálneho odpadu samospráva pre TSM Dubnica
nad Váhom obstarala za 174-tisíc eur.
„Pre časté poruchy vozidiel
na zber odpadu sa v niektorých
prípadoch stávalo, že sme neboli
schopní dodržať harmonogram

vývozu komunálneho odpadu.
Vozidlá boli často v servise a naši
zamestnanci následne museli
prácu dobiehať cez víkendy.
Postupná obnova našej techniky
je nevyhnutná i vzhľadom
na neustále sa zvyšujúce náklady
na opravy a servis. Nové vozidlo
pomôže nielen zefektívniť vývoz,
ale aj predchádzať mnohým
problémom či omeškaniam,“

kamerovým systémom na sledovanie priestoru
za vozidlom. Vybavené je univerzálnym vyklápačom pre zber nádob s objemom 110 l,120
l, 240 l aj 1 100 litrov. Vozidlo na tieto špeciálne účely váži 18 ton a objem jeho nadstavby
je 16 m3.

vysvetlila konateľka spoločnosti Vladimíra
Klačanská.
Nové vozidlo na zber a zvoz odpadu patrí
k modernej a výkonnej technike. Disponuje palubným počítačom, klimatizáciou či
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Na predkladanie dokladov k zníženiu poplatkov za odpad
príslušné doklady mestu predkladať až mestu doručiť doklad o ubytovaní vášho diebude viac času
do konca marca nasledujúceho roku. Upozor- ťaťa mimo mesta (teda napríklad potvrdenie
Text Veronika Rezáková

Kým doteraz bolo potrebné predkladať doklady k zníženiu alebo
odpusteniu poplatku za komunálne
a drobné stavebné odpady najneskôr do 31. marca, po novom tak
môžete robiť po celý rok, až
do konca marca nasledujúceho roku.

ňujeme obyvateľov, že samotný doklad, teda
napr. potvrdenie o ubytovaní študenta, musí
byť vystavené v príslušnom kalendárnom
roku, v ktorom poplatník žiada o zníženie
alebo odpustenie poplatku. Každý rok treba
mestu predložiť aktuálne doklady.

o návšteve školy a potvrdenie o ubytovaní
alebo nájomnú zmluvu). V ďalšom roku budete tieto doklady mestu predkladať opäť, avšak
s aktuálnym dátumom.
· V prípade, že vykonávate turnusové práce a
chcete si uplatniť úľavu na rok 2021, mestu
môžete potrebné doklady doručiť až do konca
marca 2022. Doklady však musia mať dátumy
spadajúce do roku 2021, napr. potvrdenie
od zamestnávateľa alebo pracovná zmluva či
potvrdenie o pobyte.

Nárok na úľavu z poplatku za odpad majú
napr. študenti dennej formy štúdia s ubytovaním mimo mesta Dubnica nad Váhom,
osoby, ktoré pracujú a sú ubytované mimo
územia mesta alebo ľudia vykonávajúci turnusové práce.

Uvedieme praktické príklady:
· Ak Vaše dieťa začalo od septembra 2020
študovať na vysokej škole a je ubytované na internáte napr. v Bratislave, máte nárok na úľavu
z poplatku za komunálny odpad. Nezabudnite preto najneskôr do 90 dní nasledujúceho
kalendárneho roka, teda do 31.03.2022,
V prípade, že máte doklady k dispozícii už
začiatkom roka, samozrejme, ich môžete
predložiť, prípadne poslať prostredníctvom
e-mailu hneď po ich vystavení.

Aby si osoby, ktoré na to majú nárok, mohli
úľavu uplatniť, potrebné dokumenty predkladali mestskému úradu do konca marca
príslušného roku. Na neskôr doručené doklady k odpusteniu alebo zníženiu poplatku
mesto neprihliadalo. Po novom je možné

Pozor na zmenu!
Upozorňujeme, že doteraz bolo potrebné
z dôvodu úľavy pre študentov predložiť potvrdenie o návšteve školy, od 1. 1. 2021 treba
k tomuto dokladu priložiť aj doklad o ubytovaní.

Všimli ste si?
Športový areál má nové oplotenie, s opravou začalo mesto v závere
roka

Oplotenie mestského športového areálu je modernejšie. Výmena sa už uskutočnila pri hlavnom vstupe do areálu vrátane výmeny vstupnej bránky
pre peších a brány pre motorové vozidlá. V závere roka sa samospráva zamerala aj
na plechové oplotenie lemujúce cestnú komunikáciu, ktoré bolo v nevyhovujúcom stave. Dovedna tak vymenila 68 metrov oplotenia, zvyšnú časť v dĺžke
75 metrov v novom roku obnoví novým náterom.
Nový plot má už aj centrum neziskových organizácií

S výmenou oplotenia mestskej knižnice a časti areálu centra neziskových
organizácií začala samospráva ešte v minulom roku. Aj napriek nepriaznivým
okolnostiam sa v tomto roku podarilo dokončiť výmenu plotu aj v poslednej
časti, ktorá obliehala centrum neziskových organizácií zo strany od budovy
Slovenskej pošty. Nové oplotenie je po terénnych úpravách výrazne estetickejšie
a funkčnejšie a celý areál tak pôsobí komplexnejšie.
V závere roka mesto opravilo ďalšie parkovisko

Parkovisko nachádzajúce sa na sídlisku Centrum I pri bytovom dome číslo
26 (stará tržnica) je už zrenovované. Rekonštrukcia parkoviska v hodnote viac
ako 16-tisíc eur spočívala v odstránení starých asfaltov a obrubníkov, ktoré mesto
vymenilo za nové. Práce na obnove frekventovaného parkoviska, ktoré bolo v dezolátnom stave, začali v druhý decembrový týždeň a ukončené boli v druhej polovici.
Mesto zdobila stovka vianočných dekorácií

Svetelná výzdoba pozostávajúca z vianočných gúľ, dekoračných motívov na stĺpoch verejného osvetlenia či svetelných reťazí bola doplnená ešte v roku 2019.
Okrem šiestich vianočných stromčekov ste tak v uliciach mohli nájsť viac ako
stovku svetelných dekorácií, ktoré pomáhali prinášať tú pravú atmosféru Vianoc.
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V kompletne zrekonštruovanom dome smútku odslúžili
zastrešili a osvetlili. Okolo budovy ešte priestory nás veľmi tešia a ďakujeme vedeniu
prvú svätú omšu sme
pribudne nová dlažba. Verím, že verejnosť mesta aj jeho pracovníkom zodpovedným
Text Veronika Rezáková Foto Veronika Rezáková

V uplynulých mesiacoch prešiel
dom smútku v mestskej časti Prejta komplexnou obnovou exteriéru
aj interiéru. Po týždňoch stavebných prác a úprav sa veriaci mohli
do stánku vrátiť. Prvá svätá omša
po obnove sa uskutočnila v utorok
8. decembra 2020.

S rekonštrukčnými prácami v hodnote presahujúcej 80-tisíc eur radnica začala v úvode
septembra. Približne tri mesiace sa pracovalo
na výmene pôvodných okien a dverí, zateplení budovy a tiež obnove elektroinštalácie a
svietidiel. Vynovený je však aj interiér domu
smútku. „Pôvodný stav budovy už nebol vyhovujúci. Okrem exteriéru sme upravili aj
interiér, aby bol reprezentatívnejší a príjemnejší. Úpravami preto prešiel strop i steny
vo vnútri domu smútku. Vstupy do budovy

Obrazy z minulosti

Dubnické
mlyny

ocení aj zrekonštruované sociálne zariadenia,“
zhodnotil primátor mesta Peter Wolf s tým,
že po stavebných úpravách pribudli aj ďalšie
kapacity na sedenie.

za rekonštrukciu. Ešte nás čaká úprava okolia
a náter oplotenia cintorína, ale aj dopracovanie drobných detailov vo vnútri, úprava zelene
a orezanie prerastenej vegetácie - najmä tují,”
zhodnotila výzvy do budúcnosti Anna UherčíNefunkčné okná, prehnité dvere či vypadáva- ková z mestskej časti Prejta.
júce elektrické poistky. „To bol stav, ktorý
si často vyžadoval zásah aj počas obradov. Prvú svätú omšu v obnovenej budove, ktorá
Popod prahy tiekla voda, čím sa poškodzova- bola týždne mimo prevádzky, odslúžili v utoli a vlhli steny. Závad bolo viac ako dosť, o to rok 8. decembra 2020. Zrekonštruovaný
viac sme sa potešili, že rekonštrukcia sa dosta- stánok posvätil dubnický farár don Marián
la do rozpočtu na rok 2020. Tieto dôstojné Bielik pri polovičnom zaplnení kapacity
domu smútku. Počas slávnostnej svätej omše
sa nehovorilo o obnovenom dome smútku,
ale skloňovalo sa označenie dom nádeje.
Počas oficiálnych príhovorov sa primátor
mesta Peter Wolf i dubnický správca farnosti
don Marián Bielik zhodli v želaní, aby obnovený dom nádeje slúžil ľuďom čo najdlhšie a
tešil ich aj v tých ťažších životných chvíľach
a časoch. Decembrovú svätú omšu slávil salezián Cyril Gajdoš.
fary, na druhej strane cesty, pod ním sa rozprestieralo Schlesingerovo hospodárstvo.
Funkciu mlynára tu zastával napríklad Jozef
Vanko z Prejty, neskôr zase Štefan Valák.

Text Samuel Valuch foto Archív DCA

Chlieb bol dlho synonymom jedla
ako takého a dodnes chýba v máloktorom dome. Múku naň v minulosti zabezpečovali aj štyri dubnické mlyny, vyhľadávané nielen
miestnymi, ale aj cezpoľnými. Hoci
fotografie z čias ich najväčšej slávy
nemáme, pripomenieme si ich nielen slovom, ale aj obrazom.

Nie všetky mlyny slúžili bežným ľuďom.
Ten pod kaštieľom, ktorého kameň sa
storočia krútil pre potreby tunajšieho panstva, mlel gazdom len vtedy, keď už bolo
panské zrno zomleté. Stával neďaleko

HNEĎ ZA KRIŽOVATKOU VĽAVO STÁVAL ĎURANOV MLYN

VALÁKOV MLYN POD KAŠTIEĽOM

Za ostatnými mlynmi musíme pokračovať
nahor proti prúdu Dubnického potoka,
bez ktorého by sa za oných čias nezomlelo
ani zrnko. Ďalšia z takýchto stavieb stávala
pri dnešnom kruhovom objazde v strede
mesta, v križovatke na ľavej strane smerom
ku kostolu (prvá fotografia, prvá budova
vľavo). Dubničania ju volali Gráberovým, neskôr Ďuranovým mlynom, podľa mlynárov,
ktorí tu boli majstrami. U mlynára Ďurana
si najmä počas vojny pri nedostatkovom prídelovom systéme kupovalo načierno múku
mnoho Dubničanov.
Neďaleko sochy Panny Márie na dnešnom
Námestí Matice slovenskej, hneď za mostíkom od parkoviska pri bývalom hoteli Filagor, stával Koutenského, neskôr Suchomelov
mlyn. Chodili sem mlieť tunajší roľníci, ale
aj občania Malého a Veľkého Kolačína.

Niekoľko stoviek metrov nad ním po prúde
potoka, v priestoroch dnešného DuTaF centra, sa nachádzal zase Pilátov mlyn, fotku
s jeho podobou však nemáme. Jeho areál bol
rozsiahlejší, pretože tu fungoval aj gáter – píla
na rezanie dreva, poháňaná najprv vodou, neskôr elektrickou energiou. Zaujímavosťou
bolo, že koryto potoka sa vtedy nachádzalo
vyššie ako dnes, upravené bolo pri výstavbe
škodových závodov, časť Údolie – muničné
a laboračné dielne a sklady. Po tomto zásahu
musel byť Pilátov mlyn prerobený na elektrický pohon.
Nie každý mlynár mal dobrú povesť, stalo sa,
že daktorý oberal sedliakov o múku. Pri voľbe
mlyna okrem toho hrala úlohu aj čistota múky,
ktorá mala byť pekná biela a bez otrúb.
Zdroj informácií: rozprávanie Vincenta Kuteja; Vladimír Koštial Dubnický, Ivan Ronec Dubnica nad Váhom včera a dnes

NEFUNKČNÝ SUCHOMELOV MLYN PRED ASANÁCIOU
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Z udalostí riešených mestskou políciou

Bitkári
Príslušníci mestskej polície v sledovanom
období riešili viacero prípadov, kedy si
po predchádzajúcich verbálnych útokoch začali medzi sebou vyrovnávať účty fyzickým napadnutím viaceré osoby. Napríklad v sobotu
21. 11. 2020 hodinu po polnoci sa na námestí v centre mesta vzájomne fyzicky napádali
dvaja muži vo veku 25 a 30 rokov. V skorých
ranných hodinách toho istého dňa bola riešená fyzická potýčka medzi mladíkmi vo veku
20 a 21 rokov. Keďže aktéri v uvedených prípadoch utrpeli iba drobné zranenia nevyžadujúce lekárske ošetrenia alebo práceneschopnosť,
bolo ich konanie riešené ako priestupky proti
verejnému poriadku a proti občianskemu spolunažívaniu.
Výtržník
V utorok 24. 11. 2020 v nočných hodinách telefonicky požiadala o pomoc recepčná jedného

z ubytovacích zariadení na území mesta, pretože ju mal verbálne napádať neznámy muž.
Na mieste príslušníci realizačnej hliadky zistili, že ide o 57-ročného muža, ktorý sa domáhal
ubytovania, ktoré mu pre jeho značnú podnapitosť zo strany prevádzkovateľa ubytovne nebolo umožnené. Muž sa začal správať agresívne a vyhrážal sa fyzickým útokom voči recepčnej. Keďže nereagoval na výzvy, aby od nezákonného konania upustil, boli voči nemu použité donucovacie prostriedky a bol predvedený
na útvar mestskej polície k podaniu vysvetlenia. Po vykonaných služobných úkonoch
bola vec doriešená ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu a proti verejnému
poriadku.

ľudí. Na mieste bola vykonaná kontrola a bolo
zistené, že ide o 3 osoby, a to o 29-ročného
muža a dve 24-ročné ženy z Rumunska, všetci
trvalo žijúci na území Slovenska, ktorí podomovým predajom ponúkali rôzny spotrebný
tovar. Keďže uvedené osoby nemali žiadne doklady o nadobudnutí tovaru a ani doklady potrebné k jeho predaju, bola im ďalšia takáto
činnosť zakázaná a vec bola doriešená v blokovom konaní za porušenie podmienok predaja
na území mesta.

Predaj bez povolenia
V stredu 2. 12. 2020 bolo na útvar mestskej
polície oznámené, že v domoch na sídlisku
Pod hájom sa pohybuje skupina podozrivých

Krízové centrum poskytuje prístrešie 14 klientom,
kapacitu vie v prípade potreby navýšiť
Text Mária Badačová Foto Mária Badačová

V tomto roku otvorilo krízové centrum svoje brány 20. novembra.
V zimných mesiacoch prichýli
denne približne desať až štrnásť
klientov.

„Stanovená kapacita 14 ľudí je
postačujúca, no ak je počasie nepriaznivé, nikoho nenecháme zamrznúť a prichýlime ho aj
nad rámec kapacitných možností,“

vysvetlila Alena Masárová. Ak by občania
chceli podarovať zachovalé materiálové vybaKrízové centrum mesta Dubnica nad Váhom venie ako napríklad obliečky, uteráky, paplófunguje od roku 2009. Počas zimných mesia- ny, plachty a textílie, môžu ho priniesť vždy
cov poskytuje primárne občanom mesta služ- večer priamo do krízového centra, kde ich
by v podobe nocľahu, prípravy teplého nápo- preberie zodpovedný pracovník.
ja, oprania vecí, charitného oblečenia, osobnej
hygieny a sociálneho poradenstva.
„Mestské krízové centrum funguje
z dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, taktiež
z rozpočtu mesta, ako aj zo symbolickej sumy úhrady klientov,
ktorá predstavuje 0,50 eur
za noc,“

priblížila financovanie centra odborná referentka sociálnych vecí Alena Masárová a zdôraznila, že klienti sú povinní dodržiavať prevádzkový poriadok, najmä podmienku správania sa – nesmú byť agresívni a vyvolávať
spory.
Krízové centrum, ktoré je počas prevádzkovej
doby otvorené denne od 19.00 h do 7.00 h,
slúži predovšetkým ako nocľaháreň.
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Ako zdokonaliť on-line vzdelávanie?
Gymnazisti to vedia najlepšie
Text Samuel Valuch Foto Archív ANOW

Návrh dubnických gymnazistov
na zlepšenie dištančného vyučovania získal prvé miesto na medzinárodnej súťaži žiakov, ktorí si založili vlastnú študentskú firmu.
O konkrétnych inováciách i podnikateľských plánoch sme sa porozprávali s dvoma tretiačkami
z manažmentu ich novej spoločnosti ANOW. „Vo firme máme aj chalanov, ale oni sú skôr vo výrobe,“
konštatuje s úsmevom jej prezidentka Michaela Kolmanová a viceprezidentka pre financie Nina Ševerová.
Baby, gratulujem k úspechu
v súťaži. Poviete nám o nej viac?
MK: JA Inovation Camp je medzinárodná
súťaž vyhlásená neziskovou organizáciou
Junior Achievement Slovensko. Súťažilo sa
na Slovensku a v Česku. Každá zapojená škola
mala 5-členný tím, ráno nám zadali tému, my
sme ju mali spracovať a vyriešiť daný problém.
NŠ: Keďže do školy chodiť nemôžeme, robili
sme to z domu, mali sme svoju „roomku“. Zadaním bolo vymyslieť, ako by sme inovatívne
zlepšili dištančné vzdelávanie.
A na čo ste prišli?
MK: Zhodli sme sa, že podľa nás je na našej
škole dostatočná komunikácia s učiteľmi,
žiakmi aj zamestnancami školy. Dubnické
gymnázium napríklad ponúklo notebooky
znevýhodneným deťom, tým, ktorí ich nemajú. Lenže všetky školy to takto nerobia.
Vymysleli sme teda formulár, ktorým by sme
problém podchytili a zlepšili komunikáciu
medzi žiakmi a vedením školy.
Chceli sme zdokonaliť aj Edupage (pozn.:
informačný systém zabezpečujúci dištančné
vzdelávanie), aby mal vlastnú platformu, to
bola práve naša hlavná inovatívna myšlienka. Vadí nám, že keď niečo máme, tak je to
raz na Webexe, Zoome, používame zbytočne veľa aplikácií. Návrhov sme mali ešte viac,
okrem iného by sme napríklad radi motivovali študentov, aby pri dištančnom vzdelávaní
– skúšaní nepodvádzali.
Ako sa vlastne dá podvádzať?
NŠ: Je to ľahké. Mobily, googlenie, poznámky
pri počítači, môžete si zatelefonovať... Nezachráni to ani žiadna kamera, nič.
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Je možné tomu vôbec zabrániť?
MK: Áno. Teraz to začali robiť napríklad
na nemčine – musíme si zakryť oči a oni nás
skúšajú. Je to super, lebo sme donútení učiť
sa. Alebo napríklad by sme chceli kreatívnejšie úlohy, seminárky a podobne. Také, čo by
sme museli robiť sami a bolo by vidno, že je
to naša práca, to sa nedá oklamať.
Ešte by sme boli radi, ak by sa žiaci občas stali
lektormi a učili zvyšok triedy.
To znie veľmi zaujímavo...
NŠ: Už sme to zažili na geografii, ale aj na biológii. Boli sme v skupinkách po troch, mali
sme si pripraviť prezentáciu na nejakú tému a
celú hodinu sme viedli my. Vôbec to nebolo
zlé, viac si zapamätáme, keď počúvame nášho
spolužiaka, ktorý rozpráva zaujímavo, lebo si
to sám naštudoval.
MK: Navyše tým, že je z našej vekovej kategórie, povie nám také fakty, ktoré nás zaujímajú.
Ako ste komplexne spokojné
s touto formou výuky?
MK: U nás to ide, s prvou vlnou sa to nedá porovnať. Teraz je to super.

Súťaže ste sa mohli zúčastniť aj
preto, že máte založenú študentskú firmu.
MK: Sme zapojení v neziskovej organizácii
Junior Achievement a v programe aplikovaná ekonómia, máme teda vlastnú študentskú
firmu ANOW. Nedávno sme mali úvodné
valné zhromaždenie, lebo sme predali akcie
a teraz môžeme konečne začať podnikať.
Vaši predchodcovia na gymnáziu
prinášali v rámci tohto projektu
každoročne zaujímavé produkty.
MK: My budeme mať školský merch, teda
oblečenie s grafikou školy v módnejšom dizajne. Chceme ho tlačiť na tričká, možno neskôr
na mikiny.
NŠ: Okrem toho plánujeme vyrábať aj voskové obaly, zabránime tak tomu, aby ľudia
používali jednorazové plastové vrecká. No a

November

2020
Vítame:

Lora Prostináková
(4. 11. 2020)

Oliver Huňa
(12. 11. 2020)

Dominik Janiga
(17. 11. 2020)

Spomíname:
Erika Boorová
Anna Čižmárová
Augustin Ďurmek
Marta Fuleková
Mária Jacová
Vladimír Kiška
Štefan Kuzma
Ján Laštinec
Iveta Ligasová
Vilma Martošová
Michal Masaryk
Marta Mazáková
Milan Šištík
ako posledné plánujeme organizovať kvízy
alebo on-line kvízy. Dúfam, že pôjdeme čoskoro do školy, aby sme mohli riešiť všetky tieto
firemné veci.
Takže by ste sa už najradšej vrátili
do lavíc?
MK: Pokiaľ ide o učenie, radšej by sme počkali
do konca prvého polroku a vyhli sa klasickým
písomkám. Kvalita učenia nie je taká ako
v normálnom režime. Pokiaľ ide o firmu, to
by sme šli do školy čo najskôr.
NŠ: Napríklad chceme robiť voskové obaly a
dali nám zákaz vychádzania. Takže cez Zoom
sa to budeme učiť strúhať, vyrábať. Osobne by
to bolo oveľa lepšie. Už sa tešíme, keď budeme
fungovať normálne.
Zo života študentov
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Vianoce sú krištáľová guľa, v ktorej snežia naše nádeje
Text Soňa Kačíková Foto Archív školy

Žijeme v zložitej dobe, ktorá nielen zamestnancom škôl komplikuje
život. Časť detí chodí do školy, časť
sa vzdeláva dištančne. Dodržiavať
všetky opatrenia, ktoré sa často
menia, si vyžaduje priam nadľudské
úsilie.

V ZŠ s MŠ Pod hájom sme si však povedali,
že nedovolíme vírusu, aby nám vzal radosť
z práce. Pracujeme na projektoch, organizujeme školské kolá olympiád, pytagoriádu
i iné súťaže, samozrejme, on-line. Máme
za sebou i okresné kolo olympiády slovenského jazyka a literatúry, v ktorom náš žiak

9. ročníka Dávid Bartoš zvíťazil a postúpil
do krajského kola, ktoré sa bude konať vo februári, a my veríme, že prebehne prezenčnou
formou. Organizácia okresného kola bola
na pleciach Centra voľného času v Dubnici
nad Váhom, jej zamestnancom patrí naše poďakovanie za usmernenia, pokyny a pomoc.

cov. Najmenšie deti v materskej škole potešil príchod Mikuláša a množstvo balíčkov,
za ktoré patrí naše poďakovanie vedeniu mesta
na čele s pánom primátorom. Robíme všetko
pre to, aby naše deti a žiaci neboli o nič ukrátení, pretože šírenie pokoja, dobra a množstva
vďaky sú tým skutočným duchom Vianoc.

V decembri priestory školy oživila vianočná
výzdoba; na chodbách i v triedach rozkvitli
vianočné stromčeky, okná zdobili vianočné
vločky, ktoré mali privolať ozajstný sneh,
na ktorý deti túžobne čakajú. Zamestnanci
školy sa zapojili aj do celoslovenskej výzvy
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?.
Naplnili krabice od topánok drobnosťami
pre potešenie seniorov v domovoch dôchod-

Úspech výtvarného odboru ZUŠ v umeleckej súťaži
Zvěřinová; 2. miesto - Simona Kubáňová,
Veronika Karasová; 3. miesto - Marianna
V prvom polroku školského roka Dolinská, Barbora Benková, Matej Zelenka;
2020/21 sa žiaci výtvarného odbo- Čestné uznanie - Radovan Vozár, Adela Šatru našej základnej umeleckej školy ková.
aktívne zapájajú do rôznych súťaží. Okrem iných sa veľmi tešíme Diplomy a tričká s potlačou vlastnej práce
z výsledkov súťaže Automatizácia.

Text Anita Šebíková Foto Archív ZUŠ

Súťaž s nezvyčajnou témou vyhlásila firma
Elmart, ktorá sa zaoberá riadiacou a automatizačnou technikou. Svet techniky, strojov a
robotov, pretavený výtvarným videním, bol
osviežujúcou výzvou pre našich žiakov.
Cenu získali tieto žiačky a títo žiaci pod vedením vyučujúcej Anity Šebíkovej: 1. miesto Ráchel Repková, Kristína Panenková, Sára

KRISTÍNA PANENKOVÁ, 15 ROKOV

RÁCHEL REPKOVÁ, 9 ROKOV

014 Zo života študentov

SÁRA ZVĚŘINOVÁ, 15 ROKOV

budú slávnostne odovzdané oceneným žiakom, keď sa naša škola otvorí. Aktuálne
prebieha dištančná výuka, žiaci pokračujú
vo svojom tvorivom sebavyjadrení a činorodo sa zapájajú do nových výziev. Blahoželáme
oceneným a prajeme im veľa inšpirácie do ďalšej tvorby.
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Dubnického primátora ocenili ako TOP lídra
samosprávy
nosť na výnimočných ľudí a subjekty, ktoré
svojou prácou pomáhajú vytvoriť pozitívne
prostredie pre život, rozvoj a uplatnenie mládeže, a to najmä svojím ľudským a občianskym
prístupom. Ocenenie sa udeľuje v šiestich kategóriách, TOP líder samosprávy je jednou
z nich. Ocenenia sTOPa 2020 boli udelené
nominantom, ktorých odporučila odborná
komisia.

Wolf v piatok 18. decembra 2020. Urobil
tak v mene Asociácie krajských rád mládeže a
Sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
Text Veronika Rezáková Foto Veronika Rezáková
športu SR. „Prajem vám veľa zdravia, šťastia,
pohody a úspechov vo vašej činorodej práci.
Na ocenenie v kategórii TOP líder
Nech vám toto ocenenie slúži ako motivácia
samosprávy navrhla Rada mládeže
v práci, pri rozvoji aktivít pre deti, mládež a
Trenčianskeho kraja práve primávšetkých obyvateľov mesta,“ povedal Štefan
tora mesta Dubnica nad Váhom
Beláň a odovzdal pánovi primátorovi plaketu
Petra Wolfa. Vyhlasovateľom a organizátorom ocenenia je Asociácia Výnimočné ocenenie, ktoré má zviditeľňovať TOP líder samosprávy i samotné ocenenie.
hodnotu aktívneho občianstva a participácie,
krajských rád mládeže.
si z rúk Štefana Beláňa z Rady mládeže Tren- Hodnotiaca komisia pri udeľovaní ocenePoslaním ocenenia sTOPa je upozorniť verej- čianskeho kraja prevzal primátor mesta Peter nia TOP líder samosprávy pre Petra Wolfa
ocenila najmä jeho kontakt s nastupujúcimi
generáciami, pravidelné návštevy detí v detských domovoch, účasť na diskusiách s deťmi
a mládežou, ale aj jeho podporu v realizácii
nápadov a ideí mladých ľudí. Úlohou mesta
je podľa dubnického primátora vytvoriť také
podmienky, aby mladí, šikovní a perspektívni ľudia z nášho mesta neodchádzali, ale aby
tu radi ostávali žiť, pracovať, aby si v Dubnici
nad Váhom chceli zakladať rodiny a vychovávať nasledujúce generácie. „Ocenenie si
nesmierne vážim. To, že je vidieť a cítiť našu
snahu, je skutočne veľkou motiváciou, aby
sme v úsilí nepoľavili. Toto uznanie však nie
je výsledkom jednotlivca, ale tímovej práce.
Naším dlhodobým zámerom je vytvoriť podnetné a priateľské prostredie na vzdelávanie
či sebarealizáciu nielen pre mládež, ale aj
pre ostatné skupiny obyvateľstva vrátane seniorov. Verím, že sa nám aj naďalej bude dariť
približovať sa k tomuto cieľu,“ poďakoval
za ocenenie dubnický primátor.

Pripravované podujatia

Zakúpené vstupenky na predstavenia zostávajú v platnosti na uvedené termíny.

VÝSTAVA
Inšpirované majstrami

Celý január / utorok - nedeľa 13.00 - 17.00 h /
Dubnický kaštieľ / vstup spoplatnený v rámci
okruhu alebo výstavy
Vianočná výstava obrazov výtvarníka Milana Bartoňa,
rozšírená o jeho abstraktnú tvorbu Ambient Art.

Radošinské naivné divadlo –
Mužské oddelenie

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

Mafiánske historky 2 – Csabova
pomsta

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

Program, resp. premietanie v Kine Lastovička sa
odvíja od aktuálnych protipandemických opatrení.
Program kina je dostupný na webe
www.kino.dubnica.eu, kde zverejňujeme aj všetky
aktuálne informácie. Rovnako odporúčame
sledovať FB Kino Lastovička.

DIVADLO / KONCERT
Progres - 25 rokov

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

Sokoly

13. 2. 2021 / 18.00 h / dom kultúry
Vstupné: 12 € / 14 € v deň podujatia

Hotel na (z)bláznenie

14. 2. 2021 / 17.00 hod / dom kultúry / vstupné: 5€

Kultúra
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Betlehem, aký by ste inde márne hľadali
Text Veronika Rezáková Foto Veronika Rezáková

Kým uplynulé Vianoce maľovaný
betlehem pozostával zo štrnástich
postáv a piatich zvierat, tieto sviatky sa rozrástol o postavu Heroda a
štyroch rímskych vojakov.

adekvátne odstupy. Od prvého dňa jeho sprístupnenia sa tešil veľkej obľube všetkých
generácií. „O to nás viac mrzelo, že sme
expozíciu museli prakticky po týždni zneprístupniť, a to pre vládou avizovaný lockdown.
Veríme, že počas vianočných sviatkov
2021 bude mať možnosť betlehem vzhliadnuť

omnoho viac ľudí ako tieto Vianoce,” skonštatovala riaditeľka.
Betlehem si tak mohli ľudia pozrieť od soboty
12. decembra do piatku 18. decembra. Veríme, že tak stihli urobiť všetci, ktorí návštevu
betlehmu plánovali.

Na nádvorí Dubnického kaštieľa sme mohli
opäť po roku zažiť atmosféru Vianoc vďaka
unikátnemu maľovanému betlehemu. Betlehem z dielne dubnickej výtvarníčky Aleny
Teicherovej si verejnosť pamätá už z minulého roka.
„Na historickom nádvorí kaštieľa
sme nainštalovali jedinečný
betlehem s biblickými postavami
a zvieratkami v životnej veľkosti,
aký by ste niekde inde márne
hľadali. Tento rok bol navyše
bohatší, a to o postavu Heroda
a štyroch rímskych vojakov,“

pripomenula riaditeľka Dubnického múzea
Monika Schwandtnerová s tým, že atmosféru
príbehu aj tento rok dotváral dramatický komentovaný sprievod a svetelné efekty.
Betlehem na nádvorí Dubnického kaštieľa
malo byť pôvodne možné navštíviť od tretieho adventného víkendu až do Troch kráľov.
Verejnosť sa naň chodila pozerať priebežne
a priestor nádvoria umožňoval dodržiavať

Tento rok sa Mikuláš
prešiel mestom na koči

Pre stanovené epidemické opatrenia v závere roku 2020 Mikuláš
navštívil naše mesto menej tradičným spôsobom. Mikulášsky sprievod ťahaný dvojzáprahom koní rozdal viac ako 800 balíčkov počas
jazdy ulicami nášho mesta. Aj napriek rýchlosti záprahu, ktorému sa
musel sprievod prispôsobiť, veríme, že budúci rok sa stretne s Mikulášom každý osobne tak, ako bolo doteraz zvykom.

016 Kultúra

Mikuláš neobišiel ani deti
v materských školách

Aj keď v tomto roku nenavštívil deti v materských školách štandardný
Mikuláš, pedagógovia sa zhostili jeho úlohy skvele a pre najmenších
pripravili vo vlastnej réžii mikulášsky program, ako sa patrí. Balíčky
poslané priamo od Mikuláša pre viac ako 600 detí navštevujúcich materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta priniesol vedúcim
pracovníkom primátor mesta Peter Wolf.
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Odmenu venoval čitateľom v meste Komentuje vedúca
Text Samuel Valuch Foto Samuel Valuch

„Ahoj. Dostal som odmenu za prvú
vlnu pandémie a rád by som vám
za ňu nakúpil knihy. Je to viac ako
400 eur.“ V takomto duchu ma
oslovil jeden náš čitateľ – zdravotník, keď som sa vo všedné sychravé decembrové ráno pretláčal
s bicyklom cez úzku bránku mestskej knižnice. O dva týždne neskôr
sme na pulty v našich oddeleniach
vyložili 34 úplne nových kníh.

mestskej knižnice
Beáta Nemcová:

hých domovoch sociálnych služieb, nevyhne
sa ani výške miezd zdravotných sestier, pričom podľa neho podobná forma „Nie je to jediný pekný príbeh z dubnickej
odmeňovania, aká sa uplatňuje počas aktuál- knižnice. Napríklad k nám prišla jedna naša
nej pandémie, nič nerieši.
čitateľka a vypožičala si knihy. Čoskoro sa
však vrátila, že v jednej z nich našla 170 € a že
Svoj nesúhlas a vzdor voči nastolenému systé- si ich nemôže nechať. Pozreli sme, kto mal
mu napokon pretavil do rozhodnutia predmetnú knihu, ktorá, mimochodom, ležaposkytnúť spomínané prostriedky čo najširšej la aj s bankovkami v knižnici nepovšimnutá
skupine ľudí v mieste jeho bydliska. Sme pomerne dlho, požičanú pred ňou a peniaze
veľmi radi, že vďaka tomu si môžete v našej sme vrátili ich majiteľovi. Spomenutá pani sa
knižnici prečítať desiatky nových kníh. Ďaku- zachovala veľmi charakterne a ľudsky.“
jeme!

Knižné novinky k nám do knižnice pribúdajú
niekoľkými spôsobmi. Samozrejme, väčšinu
nakupujeme, a to prevažne z rozpočtu mesta,
ale aj z grantov. Často sa však stáva, že prakticky stále nové knižky nám prinesú aj naši
čitatelia. Kúpia si napríklad román, ktorý prečítajú, no potom nevedia, čo s ním. Darujú
nám ho, my ho spracujeme, obalíme a môže
sa požičiavať.
Vôbec po prvý raz sa však stalo, že nám niekto
v rámci daru nakúpil také veľké množstvo
kníh, a to dokonca podľa nášho vlastného výberu. Mladý darca, ktorý nechce byť
menovaný, mal na tento počin svoje dôvody.
„Tým hlavným je môj nesúhlas s dlhodobým
stavom zdravotníctva v našej krajine,“ objasňuje a v priestoroch knižničnej pracovne ďalej
rozvíja načatú tému. Hovorí o zlom stave
nemocníc či nedobrých podmienkach v mno-

Adventné sviece sme
rozsvecovali on-line

K Vianociam neodmysliteľne patrí aj adventný veniec. Aby sme sa neukrátili o tieto vzácne chvíle rozsvecovania jednotlivých sviec, podujatie
sme preniesli do on-line priestoru. Prvú adventnú sviecu rozsvietil
už tradične správca farnosti Marián Bielik, druhú rozžiarila dubnická výtvarníčka Alena Teicherová, tretiu sviečku na adventnom venci
spoločne zasvietili Mária Gulová a Alena Kubicová z projektu Srdce
na dlani a štvrtú rozsvietili primátor mesta Peter Wolf a Mária Kalmárová za Dubnické divadlo a folkloristov.

Paľo Demitra by oslavoval,
škola dostala darček

Niekdajší kapitán slovenskej hokejovej reprezentácie by oslávil 46.
narodeniny. Škola nesúca jeho meno si toto výročie pripomenula
osadením drevorezby v sieni slávy, ktorá je hokejistovi venovaná. Drevorezba vznikla vďaka digitálnym technológiám ako kompozícia sady
naskenovaných fotografií, prenesených laserom do 3D podoby. Škola
P. Demitru bola zároveň poslednou z trojlístka škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta, ktorá ešte nebola monitorovaná kamerovým systémom, dnes jej priestory stráži 15 kamier.
Kultúra
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Bez motora aj tisíc kilometrov
Text Samuel Valuch Foto Archív Aeroklubu Dubnica n/V

Lietanie na bezmotorovom lietadle
je nielen krásnym športom, ale aj
neustálou snahou pilota porozumieť prírode a najmä meteorologickým zákonom. O jeho zachovanie a
rozvoj sa snaží aj partia nadšencov
z občianskeho združenia Aeroklub
Dubnica nad Váhom, ktoré pôsobí
na letisku v obci Slavnica. Jeho členovia Milan Šošovička a Ľubomír
Jancík v rozhovore pre naše noviny
porozprávali o činnosti klubu, ale
najmä o snahe prilákať k bezmotorovému lietaniu mladých ľudí.
Lietadlá na studničku ťahali kone
Spája ich nadšenie pre letecký šport, zastupujú však dve úplne odlišné generácie. Je
teda prirodzené, že keď zavediem rozhovor
na tému viac ako sedemdesiatročnej histórie
klubu, slova sa ujme starší z nich. „Prvý dokument o existencii letiska v Dubnici pochádza
z 1. februára 1948,“ začína rozprávať Milan
Šošovička, „letiská vtedy boli svahové, lietadlo sa vytiahlo na kopec, potom sa spúšťalo
dolu. U nás bolo takéto pri studničke na Medzihorí, dodnes tam nájdete betónové zbytky
hangára. Neskôr sa prešlo na rovinné letiská,
v novembri 1951 sa uviedlo do prevádzky letisko v areáli neskoršej ZŤS, uskutočnil sa
na ňom aj letecký deň. Fabrika sa však rozrastala a túto plochu zabrali. Od roku 1953
museli letci cestovať do Považskej Bystrice,
chodili tam asi do roku 1958, kedy bolo zrušené aj toto letisko. Mnohí potom museli dochádzať do Žiliny, to bolo posledné miesto,
kam Dubničania za lietaním cestovali. V roku
1963 sa postavilo letisko v obci Slavnica a odvtedy sa história Aeroklubu viaže k nemu.“
Predseda bezmotorového odboru zároveň dodáva, že okrem lietania na vetroňoch funguje
v aeroklube aj motorový odbor a parašutistická činnosť.
Noví mladí piloti
Novodobá história klubu začala rozpadom
Zväzarmu, ktorý zastrešoval okrem iných
športových aktivít aj aerokluby. Obdobia
rozkvetu sa striedali s nezdarom, výsledkom
bolo, že v roku 2018 pre nezáujem o bezmotorový odbor piloti vôbec nelietali a klub prišiel
o posledných žiakov. Pre nedostatočnú
osvetu a prístup mladá generácia v klube dlhodobo chýbala. Preto sa nové vedenie rozhodlo urobiť nábor a vďaka svojej aktivite
získali sedem žiakov. „Štyria sú z radov mládeže, čo u nás znamená, že majú menej ako
23 rokov. Dvaja z nich už tento rok ukončili výcvik a získali pilotný preukaz, ďalší traja
čakajú na vykonanie teoretických skúšok
018 Šport

na dopravnom úrade, ktoré sú odložené
pre pandémiu. Zostávajúcich dvoch vieme
dokončiť v priebehu dvoch mesiacov. Tiež
sa nám podarilo u nás odlietať výcvik troch
nových inštruktorov pilotov vetroňov,“ vymenúva Ľubomír Jancík s dôvetkom, že ide
o výsledok aktívnej práce predsedu bezmotorového odboru Milana Šošovičku. Ten je
predstaviteľom najstaršej generácie v klube,
keď lieta ešte aj vo veku 70 rokov. „Ukázal
nám, ako sa to robilo v časoch najväčšej slávy
nášho aeroklubu a že je to možné aj dnes.
Za to mu veľmi ďakujeme,“ dodáva a prízvukuje, že aktuálne je hlavným cieľom ľudí
v aeroklube vyškolenie mladých športových
pilotov, ktorí sa budú zúčastňovať súťaží.

2020

Milan Šošovička, ktorý s úsmevom spomína
aj na svoj prvý samostatný let, „je to fantázia,
nikto vám nepapuľuje, úplná paráda, voľnosť
vo vzduchu a rozhodovaní.“
Mnohí vraj pri prvom lete kričia či spievajú.
Komunikácia so sólistom je zabezpečená pomocou rádiového spojenia, aby inštruktor
mohol žiakovi poradiť a let prebehol bezpečne.

Lietanie ako šport
Ak vytiahnete 200 – 400 kilogramov vážiaci vetroň do výšky jedného kilometra, môže
sa vďaka svojej aerodynamike kĺzať do vzdialenosti 40 až 50 kilometrov. Práve tieto vlastnosti ho predurčujú pre športové využitie.
„Pokiaľ hovoríme o športových výkonoch,
chceme našich nových pilotov pripraviť tak,
aby splnili podmienky na získanie odznaku
Strieborné C. V rámci toho musia vydržať
vo vzduchu 5 hodín, prekonať vzdialenosť
50 kilometrov a let musí mať prevýšenie viac
ako 1000 metrov,“ hovorí Milan Šošovička
o základe, od ktorého sa môžu piloti odraziť
k väčším športovým métam, pričom sa dnes
vo svete uskutočňujú na vetroňoch aj prelety
presahujúce dĺžku 1000 kilometrov.
Dubnický aeroklub tiež organizuje súťaž
Prvý raz zoberú život do vlastných v motorovom lietaní, a to navigačný Let Strážovskou hornatinou. So 44. ročníkmi ide
rúk
Zaujímavo a možno trocha nečakane znie o jedno z najdlhšie nepretržite organizovaných
informácia, že prvý sólový let na bezmoto- podujatí tohto typu na svete.
rovom lietadle môže pilot absolvovať po dovŕšení 16 rokov. Aká je vlastne bezpečnosť Pozývame všetkých záujemcov
pri tomto netradičnom športe? „Samozrej- „Stretli sme sa aj s tým, že Dubničania vôbec
me, isté riziko tu je. U nás sa hovorí, že všetky nevedeli, ako blízko mesta majú letisko. Zispredpisy a metodiky sú písané krvou našich tili sme teda, že o sebe musíme dať vedieť.
predchodcov. Keď teda pilot dodržiava pred- Radi by sme urobili nábor žiakov – pilotov
pisy a metodiku, bezpečnosť pri lietaní je vetroňov. Pre záujemcov by sme zorganizova99 %,“ objasňuje vedúci výcvikov Ľubomír li deň otvorených dverí, kde by sa dozvedeli
Jancík a dodáva, že vetrone sú najbezpečnejšou podrobnosti o priebehu výcviku. V prípade
disciplínou spomedzi leteckých športových záujmu by sme im pripravili potrebnú dokuaktivít. Dôvodom je lepšia aerodynamika a mentáciu a pomohli vybaviť všetky náležitoskĺzavosť lietadla, ktorá dáva pri problémoch ti,“ pozýva prípadných záujemcov Ľubomír
pilotovi väčšie množstvo času na reakciu než Jancík a dodáva, že viac informácií a podrobpri motorových lietadlách. Pre bezpečnosť sú ností je možné nájsť na stránke www.akdubzásadné pravidelné údržby aj predletové pre- nica.sk.
hliadky lietadiel.
„Ideálne je s týmto športom začať práve Podľa Milana Šošovičku lietanie treba vyskúvo veku 16 rokov, prípadne o rok skôr. Vý- šať, lebo naozaj stojí za to: „Krása, pokoj, výcvik sa dá urobiť za jednu sezónu – od marca hľady, odreagovanie sa od celého tohto, čo sa
do októbra. Mladí piloti sa nemusia báť, lie- na zemi deje. Človek je uvoľnený, musí sa vetajú s inštruktorom, až kým ten nerozhodne novať iba riadeniu. Hlava sa tu dá úplne kráso ich pripravenosti na sólový let,“ konštatuje ne vyčistiť....“
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Dubnické noviny budú oslavovať.
nate aj na neskorší závodný časopis Predstih Športový
Čo o nich viete? čania
(1967 – 2003), okrem neho si mohli Dubniprečítať napríklad aj Kultúrno-spolo-

čenský mesačník DK ROH a po roku 1989 aj
Rôzne jubileá patria ku kolobehu Dubnický spravodaj. Ten zaniká v roku 1996,
dní a mesiacov, v roku 2021 si aby na jeho základoch vyrástlo periodikum,
však jedno významné pripomenú ktoré píše svoju históriu aj na tejto strane.
„Naše mesto si zaslúži nie spravodaj, budeme
aj naše noviny. Aké? Ich prvé číslo
mať Dubnické noviny pre občanov,“ vyslovil
ste si mohli prečítať už pred dvad- na margo zmeny vtedajší primátor Juraj Čersiatimi piatimi rokmi. Poďte s nami vinka, otec myšlienky prerodu spravodaja
na krátky výlet do histórie a prever- na mienkotvorné noviny, ktorých prvé vydate si svoje vedomosti v krátkej taj- nie nesie dátum 1. marca 1997. Roky plynuli,
ničke.
mesačník sa menil graficky, ale aj obsahovo.
Na pozícii vedúceho redaktora či šéfredakObyvatelia obce Dubnica i mesta Dubnica tora sa od roku 2003 vystriedali mená ako
nad Váhom sa už s miestnymi novinami a ča- Oľga Tmáková, Gabriela Fábryová, Ľubomír
sopismi stretli oveľa skôr. K známejším patril R. Hvožďara či Stanislava Čechová, dnes sa
napríklad Vorošilovec (1951 - 1962), časopis o obsah novín stará kolektív redakcie. Pozordubnickej fabriky, v tom čase nesúcej názov ný čitateľ si teraz položí otázku: Ale kto viedol
Závody K. J. Vorošilova. Jeho názov sa menil noviny v rozmedzí rokov 1997 - 2003? Túto
podľa politickej situácie a s tým súvisiacimi informáciu sme zatajili zámerne. Meno prvézmenami pomenovania závodu, Vorošilovcovi ho šéfredaktora Dubnických novín, ktorý mal
teda predchádzal Dubnický škodovák (1949 na starosti aj ich predchodcu Dubnický spra- 1951), jeho nasledovníkom bol zase Dubnic- vodaj a pravidelne publikoval aj v denníku
ký budovateľ (1962 - 1967). Možno si spomí- SME, zistíte po vyplnení krátkej tajničky.

Text Samuel Valuch
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1. Rubrika, ktorá najmä v roku 2019 mapovala opustené budovy na území mesta
2. Podtitul Dubnických novín znie: Mesačník občanov, rodákov a ......... mesta Dubnica nad Váhom
3. Autor dlhoročnej rubriky Z udalostí riešených mestskou políciou, náčelník Tibor .....
4. Fotografie starej Dubnice vám každý mesiac prinášajú Obrazy z .........
5. Strany, venované činnosti mestských organizácií, združení a spolkov, ako aj zaujímavostiam
o meste, nesú v našich novinách súhrnné pomenovanie ..... . .....
6. Kedysi ho písal šéfredaktor, dnes je priestorom pre primátora mesta. Ešte v roku 2018 sme toto slovo
mohli nájsť ako titulok nad prvým článkom každého vydania. Voláme ho úvodník alebo ........
7. Posledný článok v prvom čísle Dubnických novín z marca 1997 patril bežeckému lyžovaniu. Na fotografii je
tu zachytený snáď najznámejší dubnický bežec na lyžiach, ktorý sa zúčastnil aj ZOH v Nagane. Viete jeho meno?
8. Časopis mal nútenú prestávku, keď pre nezhody medzi hlavnými predstaviteľmi mesta nevyšlo šesť čísiel. Bolo
to v roku dvetisíc ....... Pomôcka – odpoveďou je zároveň počet čísiel našich novín v kalendárnom roku.
9. Dubnické noviny boli najskôr zdarma, neskôr ste si ich museli kúpiť. Viete, koľko stáli v roku 2006?
Mimochodom, práve v tomto roku sa znova začali distribuovať bezplatne. Odpoveďou je suma a vtedajšia mena.
10. Bývalý kronikár mesta, popredný člen MO Matice slovenskej a niekdajší výrazný prispievateľ
našich novín, autor rubriky Mladé talenty. Štefan .......
11. Viete, ako sa nazýva niekoľko úvodných viet článku hneď pod titulkom, ktoré obsahujú základné informácie
o obsahu a bývajú odlíšené iným fontom a oddelené od zvyšku textu medzerou? Nájdete ich vo väčšine našich článkov.
12. Koľko strán mali naše noviny pred navýšením ich počtu v roku 2019 na dnešných dvadsať?
13. Už niekoľko mesiacov môžete v Dubnických novinách nájsť aj rubriku Jazykové okienko. Spomínate si,
aké prvé slovo sa v tomto stĺpčeku rozoberalo? Pomôžeme, že súvisí s pandemickou situáciou.
14. Záverečná rubrika čísla, ktorá prináša krátke články zo sveta športu / Správne odpovede na strane 20

prehľad
Text Samuel Valuch

Hráči FK Dubnica nad Váhom nenašli počas troch dohrávaných
stretnutí jesennej časti druhej futbalovej ligy premožiteľa.
Znovuotvorenie súťaže oslávili víťazstvom
1:0 na pôde Komárna (70´ Kuzma), nasledovala domáca bezgólová remíza s FC Petržalka,
v poslednom jesennom kole potom
modro-bieli nedali šancu domácemu B-tímu
Slovana Bratislava a z hlavného mesta si
odviezli tri body po suverénnej výhre 4:0.
Zaujímavosťou boli dva vlastné góly
„belasých“, zvyšné dva vsietil kanonier Marek
Kuzma.
Pavol Porubčan zvíťazil v kategórii
mužov nad 40 rokov na bežeckom
podujatí Bathory Cross v Čachticiach.
Hoci sa v posledných mesiacoch zrušili prakticky všetky preteky, organizátori krosového
behu s prezývkou Čachtický krvák sa nevzdali. V spolupráci s úradom verejného zdravotníctva našli model, vďaka ktorému mohli 29.
novembra vyštartovať na trať dlhú 23 km
(prevýšenie 950 m) takmer tri stovky bežcov,
medzi nimi aj Dubničania. Štartovalo sa
v minútových vlnách, pričom na štarte sa vždy
stretlo najviac šesť bežcov. Najrýchlejší
z Dubničanov bol práve Pavol Porubčan,
ktorý si s traťou poradil v čase 1:49:01.
Mužstvo HK Spartak Dubnica predstavilo 9. decembra na sociálnej
sieti svojim fanúšikom dve nové
posily.
Obranca Ján Jarábek je už známym menom,
pretože v našom klube pôsobil aj počas
nedávnych sezón. Na Slovensku obliekal
napríklad dres Dukly Trenčín, má za sebou aj
zahraničné angažmány. Druhou posilou sa
stal brankár Matej Kristín, ktorý prichádza
práve zo známeho trenčianskeho klubu.
Do tímu prináša extraligové skúsenosti, ktoré
nazberal aj v Nových Zámkoch, Zvolene a
Poprade.

Šport
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GRATULUJEME VÍŤAZOM SÚŤAŽE NAJKRAJŠÍ BALKÓN A PREDZÁHRADKA,
NAJŠIKOVNEJŠIE VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE
DO MESTOM VYHLÁSENEJ SÚŤAŽE O NAJKRAJŠÍ BALKÓN A PREDZÁHRADKU A O NAJŠIKOVNEJŠIE VODOZÁDRŽNÉ
OPATRENIE SA PRIHLÁSILO DOVEDNA 14 SÚŤAŽIACICH, PRIČOM NAJVÄČŠÍ ZÁUJEM BOL O KATEGÓRIU BALKÓN.
VŠETKÝM SÚŤAŽIACIM ĎAKUJEME ZA ÚČASŤ A TEŠÍME SA Z ICH ZÁUJMU O SVOJE OKOLIE, JEHO ESTETIKU A UDRŽATEĽNOSŤ.
VŠETKÝCH ZÚČASTNENÝCH POVZBUDZUJEME, ABY SA DO NAŠEJ SÚŤAŽE ZAPOJILI URČITE AJ O ROK. VÍŤAZOM, SAMOZREJME,
AJ TOUTO CESTOU GRATULUJEME. VÍŤAZI VZIŠLI Z KONSENZU, RESP. HLASOVANIA ČLENOV POROTY, KTORÝMI BOLI ČLENOVIA
KOMISIE EKOLÓGIE A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, KTORÁ PRACUJE PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE, DOPLNENÁ O VICEPRIMÁTORA MESTA TOMÁŠA TRUCHLÉHO A VEDÚCU REFERÁTU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA JANKU BENIAKOVÚ.

VÍŤAZI SÚŤAŽE NAJKRAJŠÍ BALKÓN A PREDZÁHRADKA, NAJLEPŠIE VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE 2020

KATEGÓRIA BALKÓN

KATEGÓRIA PREDZÁHRADKA

1.MIESTO
MONIKA KOTRLÁ

1.MIESTO
ANNA PETROVIČOVÁ

2.MIESTO
KATARÍNA TAREKOVÁ

2.MIESTO
MÁRIA BASTRNÁKOVÁ

1.MIESTO
MIROSLAV TRUCHLÝ

3.MIESTO
VERONIKA KULOVÁ

3.MIESTO
MARTA REMŠÍKOVÁ

2.MIESTO
IVAN MOŠKO

KATEGÓRIA VODOZÁDRŽNÉ
OPATRENIE

FOTOGRAFIE OCENENÝCH BALKÓNOV, PREDZÁHRADIEK A VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ NÁJDETE NA WWW.DUBNICA.EU.

ČO SO ŽIVÝM VIANOČNÝM STROMČEKOM PO SVIATKOCH?
ZBER ŽIVÝCH VIANOČNÝCH STROMČEKOV PO SVIATKOCH AJ TENTO ROK
ZABEZPEČÍ REFERÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V SPOLUPRÁCI S TECHNICKÝMI
SLUŽBAMI MESTA TSM DUBNICA NAD VÁHOM, S. R. O.
ZBER VIANOČNÝCH STROMČEKOV SA
USKUTOČNÍ V TÝCHTO TERMÍNOCH:
• PIATOK 8. JANUÁR 2021
• ŠTVRTOK 14. JANUÁR 2021
• ŠTVRTOK 28. JANUÁR 2021
VIANOČNÝ STROMČEK NAJSKÔR ZBAVTE VŠETKÝCH OZDÔB A
UMIESTNITE HO K NÁDOBÁM NA KOMUNÁLNY ODPAD. UROBTE TAK
VPREDVEČER VOPRED UVEDENÝCH TERMÍNOV ALEBO NAJNESKÔR
DO 7.00 H V DEŇ ZBERU. ZOZBIERANÉ VIANOČNÉ STROMČEKY PUTUJÚ
ĎALEJ NA ZHODNOTENIE, ZVÄČŠA NA VÝROBU BRIKIET NA KÚRENIE.
SPRÁVNE RIEŠENIE TAJNIČKY: 1. URBEX, 2. PRIATEĽOV, 3. REHÁK, 4. MINULOSTI, 5. ŽIVOT V MESTE, 6. EDITORIÁL, 7. STANISLAV JEŽÍK,
8. DVANÁSŤ, 9. PÄŤ KORÚN, 10. ANTALÍK, 11. PEREX, 12. ŠESTNÁSŤ, 13. RÚŠKO, 14. ŠPORTOVÝ PREHĽAD.

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

ŠTVRTOK 7. 1. 2021

DUBNICA MESTO

STREDA 20. 1. 2021

PREJTA, KOLONKY

STREDA 13. 1. 2021

PREJTA, KOLONKY

STREDA 27. 1. 2021

DUBNICA MESTO

STREDA 3. 2. 2021

DUBNICA MESTO

STREDA 17. 2. 2021

PREJTA, KOLONKY

STREDA 10. 2. 2021

PREJTA, KOLONKY

STREDA 24. 2. 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
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