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Mesačník občanov, rodákov a priateľov
mesta Dubnica nad Váhom

Mesto začína
s ďalšou
rekonštrukciou

Hurá na
sídlisko: práca
aj zábava

BABYLON s dobrou
návštevnosťou
aj počasím

Budovu bývalého zdravotníckeho zariadenia na Ulici Andreja Kmeťa čaká okrem
iného zateplenie, výmena okien a dverí a
komplexná rekonštrukcia interiérov.

Dnes už známa séria podujatí pokračovala
natieraním zábradlí, ale aj hrami či neformálnymi stretnutiami občanov
s poslancami a primátorom.

K druhému ročníku multižánrového festivalu sa vrátime nielen jeho zhodnotením,
pozrieme sa aj na zaujímavú diskusiu a
podujatie z dubnickej dielne.
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Jesenné mesiace vyzývajú na rozvážnosť
Máme za sebou veľmi peknú letnú sezónu.
Epidemiologická situácia nám dala vydýchnuť
a vďaka vydarenému letnému počasiu sme si
mohli naplno vychutnať exteriérové kultúrne
podujatia. Hoci vycestovanie do zahraničia
bolo tento rok rizikové a obmedzené, o to
viac sme sa tešili z príjemne strávených chvíľ
napr. v našom parku J. B. Magina. V závere
leta sme ho ešte trošku vycibrili a v spolupráci
s miestnym ústavom na výkon trestu a odňatia
slobody sme dali do poriadku okolie jazierka
i grotty. Okamžite sa z nich stali veľmi vyhľadávané lokality a ja mám naozaj úprimnú
radosť, že si postupne uvedomujeme, aké krásne miesta máme doma - takpovediac priamo
pod našimi oknami. Verím, že z pekných
prázdninových chvíľ budeme energiu a pozitívnu náladu čerpať aj v jesenných a možno
trochu náročnejších mesiacoch.
Všetci teraz s miernym napätím sledujeme,
ako sa budú vyvíjať nasledujúce týždne a mesiace a čo nám prinesú. Hoci sme už možno
unavení z neustálych zmien, opatrení a nariadení, chcel by som Vás vyzvať k trpezlivosti a
zodpovednosti. Ak aj iní nie sú zodpovední,
my buďme. Nosme zodpovedne rúška, aby
sme chránili seba a svoje rodiny. Sledujme aktuálne opatrenia z relevantných informačných
zdrojov, aby sme vedeli, ako reagovať. Nešírme paniku a stres, len zodpovedný prístup. A
verím, že po prvej vlne epidémie zvládneme aj
tú druhú.
Aktuálna spoločenská situácia v celom svete

zasahuje všetky oblasti života, vrátane tej ekonomickej. My však môžeme s veľkou radosťou
konštatovať, že sa nám darí investovať i šetriť
zároveň. Kým finančná situácia podčiarknutá najmä jarnou koronakrízou núti ostatné
samosprávy zvažovať každú jednu investičnú
akciu, my v Dubnici nad Váhom vďaka novému systému verejného obstarávania šetríme
naozaj na každej plánovanej investícii. Konkurenciou jednotlivých dodávateľov, ktorí sa
uchádzajú o realizáciu mestských investičných
akcií, dosahujeme úsporu aj niekoľko desiatok tisíc eur na každom projekte. Takýmto
spôsobom ušetrené financie dokážeme opäť
presmerovať na ďalšie investičné akcie, ktoré
by sme si inak nemohli dovoliť. Od zavedenia
transparentného systému verejného obstarávania s jasne definovanými pravidlami sa nám
podarilo ušetriť už viac ako 600-tisíc eur. Je
to skutočne obrovská čiastka, ktorou práve
v tomto kritickom období dokážeme zamedziť
spomaleniu investičného rozvoja v Dubnici
nad Váhom.
V tejto súvislosti by som sa chcel všetkým
Dubničanom poďakovať za trpezlivosť, ktorú
ste nám prejavili pri prerábaní mestského
úradu. Ako sa dočítate na stránkach tohto
vydania našich novín, verím, že o mesiac sa
Vám budem takto prihovárať s radosťou
z otvorenia klientskeho centra. Podľa plánu
pokračujú aj práce na budove polikliniky a
do záverečnej fázy vstúpila už aj modernizácia
domu kultúry. Novinkou medzi investičnými
akciami je rekonštrukcia bývalého zdravotné-
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ho strediska. Mnohí z Vás sa na nás často obracali s podnetmi a otázkami, čo s ňou bude.
Po tom, čo sme ju prevzali späť do svojej
správy, ju kompletne zrekonštruujeme a prerobíme na reprezentatívne sídlo adekvátne
budove v centre mesta.
Na záver by som rád spomenul aj kompletné čistenie podchodu pri námestí či opravu
chodníkov na sídlisku Pod hájom. Investičné
zásahy tohto typu vždy vzbudia vášnivé debaty obyvateľov v ostatných častiach mesta.
Aj týmto spôsobom chcem občanov ubezpečiť, že nezabúdame na žiadnu časť či lokalitu.
Postupujeme plánovite, zohľadňujúc stav,
frekventovanosť, finančné možnosti i širší
kontext napr. plánovaných zásahov v lokalite. Koncepčnosť je dôležitá, ja preto verím,
že vo finále budú slová v týchto riadkoch potvrdené skutkami.
Prajem Vám všetkým príjemné jesenné dni.

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.

klocesta? Bude sa budovať? V akom stave sa nespĺňala potrebné bezpečnostné kritériá, a
nachádzajú prípravy? Ďakujem.
teda by ju dopravný inšpektorát nikdy nedovolil uviesť do prevádzky. Navrhlo sa preto
Odpovedá: Mgr. Veronika Rezáko- nové trasovanie a po dohode so zúčastnenými
vá, hovorkyňa mesta
stranami má samospráva v tomto čase pripravené všetky potrebné podklady na výstavbu
Vedenie mesta Dubnica nad Váhom má cyklotrasy, rovnako sú majetkovo-právne vyCYKLOTRASA DO MESTSKEJ eminentný záujem prepojiť centrum mesta rovnané takmer všetky pozemky, po ktorých
ČASTI PREJTA
s mestskou časťou Prejta formou bezpečnej by mala trasa viesť. Výstavba cyklotrasy by
segregovanej cyklotrasy. Hoci nenávratné fi- mala stáť necelý milión eur. Keďže z mestskej
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať na cyklotra- nančné prostriedky na jej výstavbu už mesto kasy je táto investícia nerealizovateľná, mesto
su vedúcu z Dubnice nad Váhom do mestskej malo v minulosti schválené, k jej realizácii na- sa opätovne uchádza o eurofondy.
časti Prejta. Bude to cyklochodník alebo cy- pokon nedošlo. Ukázalo sa, že navrhnutá trasa
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Ako pokračujú TOP 3 investície prebiehajúce
v našom meste?
Text Veronika Rezáková Foto Veronika Rezáková

Kým niekde už stavebný ruch utícha, inde je robotníkov i stavebných
mechanizmov stále ešte mnoho.
Súbežne s realizáciou uvedených
prestavieb mesto pracuje na príprave ďalších. Všetky investičné
akcie majú spoločného menovateľa – spraviť život v meste Dubnica
nad Váhom lepší a kvalitnejší.
Dom kultúry vstúpil do finálnej fázy
Zmenu na kultúrnom stánku už vidieť na prvý
pohľad. Budova má novú strechu, vďaka ktorej
viac nebude na tancujúcich Vršatčiarov počas
skúšok a tréningov kvapkať zatečená voda.
Zrenovovaná je už aj fasáda a na čele budovy
pribudlo nové zábradlie. Ak by ste na kultúrny dom mali možnosť nazrieť zhora, videli by
ste množstvo strešných fotovoltických zariadení, ktoré budove umožnia výrobu elektriny
pre vlastnú spotrebu, zväčša na ohrev
teplej vody. V interiéri mesto obnovilo
svietidlá i elektroinštaláciu, nezabudlo
sa ani na výmenu okien a dverí. Celková
hodnota prác presiahla 1,48 milióna eur,
ktoré boli financované z európskych štrukturálnych fondov, opravu strechy, ktorá
nebola súčasťou pôvodného projektu,
v hodnote bezmála 45-tisíc financovalo mesto.

Budova polikliniky získava novú fasádu
Kým v letných mesiacoch sa na budove prevažne vymieňali okná, koncom prázdnin a
v ú v o d e s e p t e m b r a p o s t a v e n é lešenie

prezradilo, že sa už začali práce na zatepľovaní budovy. Tie sa približne v polovici
mesiaca presunuli z čelných strán budovy
aj na jej boky, aby sa následne mohlo pokračovať so záverečným dokončovaním fasády.
Dubničanov, lekárov i verejnosť z okolia zároveň potešil aj nový nainštalovaný výťah,
ktorý už v budove premáva. Časť renovácie
mestskej polikliniky týkajúca sa výmeny
okien a dverí, výmeny výťahu, modernizácie vnútorných priestorov budovy, ale aj
modernizácie zdravotníckej techniky je hradená z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja viac ako 770-tisíc eurami. Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov mesta
v tomto prípade predstavuje viac ako 40-tisíc
eur. Zateplenie obvodového plášťa a strechy je
kompletne hradené z vlastných zdrojov mesta
vo výške približne 415-tisíc eur.
Klientske centrum čaká na nový nábytok
Aj prízemie budovy Mestského úradu
v Dubnici nad Váhom sa už postupne mení
zo staveniska na príjemné priestory klientskeho centra. Kým v septembri vrcholili stavebné
úpravy, október je vyhradený na vybavenie
miesta prvého kontaktu občana s úradom
adekvátnym nábytkom či moderným platob-

ným kioskom. Vďaka tejto investícii mesta by
mala byť návšteva úradu pre verejnosť jednoduchšia, rýchlejšia i prehľadnejšia v orientácii
oproti pôvodnej spleti kancelárií, dvier a
mien. Pri platbách bude možné využiť platobný kiosk a vyhnúť sa tak radom na pokladňu.
Kým bude nové klientske centrum uvedené
do prevádzky, všetky ekonomické záležitosti
sa aj naďalej vybavujú na 2. poschodí domu
kultúry.

Čo prinesú ďalšie týždne a mesiace?
Plné ruky práce má radnica, samozrejme,
so zabezpečením všetkých legislatívnych postupov súvisiacich s prípravou rekonštrukcie
Námestia Matice slovenskej s predpokladaným termínom realizácie v prvej polovici roku
2021. Aktuálne prebiehajú rekonštrukčné
práce aj na budove bývalej polikliniky na Ulici
A. Kmeťa, na Dome smútku v mestskej časti
Prejta i na chodníkoch na sídlisku Pod hájom.
Čoskoro by sa malo začať s prácami na úprave
dopravnej situácie na križovatke pred mestským športovým areálom, pred vstupom do ZŠ
s MŠ Pod hájom i úprava dopravnej situácie
pri autobusovej zastávke Kolonky a ÚZNV.
Samospráva 003
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Poslanci schválili štvrtú zmenu rozpočtu
Text Veronika Rezáková Foto Mária Badačová

V poradí šestnáste neplánované
rokovanie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom venované piatim bodom programu viedol primátor mesta Peter Wolf. Zastupiteľstvo sa stretlo vo štvrtok
27. augusta 2020 s celkovým počtom 14 prítomných poslancov.
Vyberáme z augustového rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva v skratke:

• Poslanci schválili presun 250-tisíc eur
na investičné akcie, ušetrené financie
vďaka verejnému obstarávaniu vrátili
späť do rezervného fondu
• Dubnica sa uchádza o eurofondy
na moderné vykonávanie verejnej správy
• Nakladanie s majetkom mesta bolo
venované športu a kultúre

Ďalších 250-tisíc eur poputuje
na investičné akcie
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo
v poradí štvrtú zmenu rozpočtu za rok 2020
vo výške bezmála 250-tisíc eur na úhradu nákladov súvisiacich s plánovanými investičnými
akciami. Úprava rozpočtu vyplynula z aktuálnych potrieb mesta v oblasti kapitálových výdavkov, a to konkrétne:
na rekonštrukciu oporného múru v parku J.
B. Magina od Ul. A. Kmeťa
na interiérové vybavenie klientskeho centra
na opravu strechy ZŠ s MŠ Pavla Demitru
na práce naviac súvisiace s modernizáciou
objektu polikliniky
na úpravu miestnosti polikliniky pre umiestnenie nového röntgenu
na rozšírenie vodovodu na Nádražnej ul.
na platobný kiosk do klientskeho centra

Efektívnym verejným obstarávaním dokázalo mesto Dubnica nad Váhom na troch investičných akciách – rekonštrukcii Murgašovej
ulice, Prejtskej ulice a oplotenia materskej
školy na sídlisku Centrum II – ušetriť dovedna až 66 650 eur. Zastupiteľstvo schválilo prevedenie týchto financií späť do rezervného
fondu mesta.
004 Samospráva

Dubnica sa uchádza o eurofondy
na moderné vykonávanie verejnej
správy
Predmetom schôdze bolo aj schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom Moderné technológie pre moderné mesto. Celkové náklady
na projekt predstavujú sumu 618-tisíc, pričom
poslanecký aktív schválil tiež spolufinancovanie mesta sumou takmer 31-tisíc eur, ako aj zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na zabezpečenie prevádzky projektu
vo výške 44-tisíc za rok pri udržateľnosti projektu na päť rokov.

Mestské zastupiteľstvo celkovo prerokúvalo
štyri body venované nakladaniu s majetkom
mesta. Prvým v poradí boli objekty v Mestskom športovom areáli v Dubnici nad Váhom,
predovšetkým ihriská, tribúny, administratívna budova a súvisiace pozemky, v prípade
ktorých mestské zastupiteľstvo určilo a schválilo nájom pre FK Dubnica nad Váhom na
výkon športovej, kultúrnej, administratívnej a
záujmovo-športovej činnosti. Plénum odobrilo tiež zriadenie vecného bremena v prospech Slovenského futbalového zväzu (SFZ)
pre potreby štátnych športových reprezentácií
vo futbale a na organizovanie športových súťaží.

Za rovnakých podmienok ako v predchádzajúcom roku mesto Dubnica nad Váhom zverilo do nájmu Hokejovému klubu Spartak Dubnica nad Váhom priestory zimného štadióna
na výkon činnosti klubu, teda výchovu detí
a mládeže, organizáciu hokejových zápasov a
tréningovej prípravy. Celkovo ide o prenájom
priestorov vo výmere 4 151 m2 , konkrétne
sociálneho vybavenia, šatní, ľadovej plochy či
tribún na dobu určitú od 1. septembra 2020
do 31. marca 2021. Schválením tohto bodu
poslanci deklarovali záujem mesta aj naďalej
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality podporovať rozvoj hokejových zručností mláposkytovaných služieb obyvateľom mesta pro- deže.
stredníctvom implementácie moderných technológií.
V rámci ďalších dvoch podbodov mesto Dubnica nad Váhom zriadilo predkupné právo
„Projekt je zameraný na financo- na dobu určitú v prospech Slovenského povanie smart technológií, to zname- zemkového fondu na pozemky, po ktorých
ná kamerových systémov, senzo- by mala byť vedená cyklotrasa do mestskej
riky, zhromažďovania dát, ktoré
časti Prejta a rozšírilo výmeru prenajatých
tieto systémy produkujú, ich ná- priestorov v budove bývalej II. základnej školy
slednú analýzu a vyhodnocovanie. na Partizánskej ulici pre záujmové združenie
Chceme byť moderným mestom, FS Mladosť.
preto nás táto výzva zaujala. Ak
budeme úspešní, tak by v našom
meste mohli pribudnúť kamery,
ktoré zvýšia nielen bezpečnosť,
ale dokážu napr. monitorovať statickú aj dynamickú dopravu, voľné
parkovacie miesta, kvalitu ovzdušia či naplnenosť kontajnerov,“
vysvetlil dubnický primátor Peter Wolf.

Nakladanie s majetkom mesta bolo
venované športu a kultúre
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Do práce na bicykli v septembri jazdilo Jazykové okienko
segregovaných cyklotrás na území mesta.
Napadla ma myšlienka
24 dubnických tímov ním
Najbližšie je však mesto Dubnica nad Váhom
Text Veronika Rezáková Foto Veronika Rezáková

V priebehu septembra pod hlavičkou dubnickej samosprávy
na dvoch kolesách dochádzalo
do práce približne 100 cyklistov.
Ešte pred dvomi rokmi to bola nula.

Minulý rok ponúklo mesto Dubnica nad Váhom možnosť zaregistrovať sa pod jeho hlavičkou do národnej kampane cyklistom úplne
po prvýkrát. Do kampane Do práce na bicykli
sa vtedy zapojilo presne 20 lokálnych tímov.
Druhý ročník prekonal štatistiky toho premiérového, keď sa do kampane v Dubnici nad Váhom prihlásilo 24 tímov.
Medzi súťažiacimi ani tento rok nechýbali
zamestnanci mesta na čele s primátorom Petrom Wolfom. „Kým minulý rok sme mali
vytvorených päť súťažných tímov, tento rok
je o jeden viac, a to len z mestského úradu.
Veľmi rád konštatujem, že ďalší tím vytvorili aj dubnickí mestskí policajti a rovnako
aj zamestnanci Základnej umeleckej školy
v Dubnici nad Váhom. Celkovo tak do práce
bicykluje 37 zamestnancov mesta, pričom
oceňujem snahu každého jedného z nich.
Veľmi ma teší progresívne smerovanie tejto
kampane i aktivita tímov z okolitých firiem.
Aj takýmto spôsobom podporujeme rozvoj
alternatívnych spôsobov mobility a robíme aj niečo pre svoje zdravie,“ vyslovil dubnický primátor, ktorý do práce dochádza
v priebehu celého roka na kolobežke. Ako
dodal, samospráva sa bude snažiť v dohľadnej dobe vytvoriť adekvátne podmienky
na rozvoj cyklistiky, predovšetkým budova-

k spusteniu projektu zdieľaných bicyklov, ktorý sa očakáva v závere tohto roku alebo na jar
roku 2021.
Tento rok sa vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu realizačná časť kampane
presunula na september, štandardným termínom býva máj. Celkovo ide o 7. ročník národného projektu, Dubnica nad Váhom je jeho
účastníkom po druhýkrát. Ako sa cyklistom
v súťažnom rebríčku darilo sa dozvieme
v úvode októbra. Lokálnym koordinátorom
za Dubnicu nad Váhom sa pre rok 2020 stala
hovorkyňa mesta Veronika Rezáková.

alebo mi niečo napadlo?
Ako je to správne?
Text Veronika Rezáková

Ak nás niečo napadne, spravidla ide o útok
napr. zvieraťa. Ak nám niečo napadne, zrejme
sme dostali dobrý nápad.
Výraz napadlo ma či napr. napadlo nás sa používa vo význame zaútočiť na mňa, na nás. Ak
chceme správne vyjadriť, že nám niečo prišlo
na um, mali by sme použiť hovorový výraz napadlo mi, napadlo nám. Teda napr. napadla
mi myšlienka, no napadla ma divá mačka.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili, a všetkým, ktorí túto aktivitu akýmkoľvek spôso- Ak by ste pre nás mali návrh, o čom by ste si
radi v Jazykovom okienku prečítali nabudúce,
bom podporili.
neváhajte nám ho poslať napr. na e-mailovú
Zamestnávateľ Názov tímu
adresu dn@dubnica.eu.
Bel Power Solutions, s. r. o. Korona team
Mesto Dubnica nad Váhom WOLF team
Kobra
(Mestská polícia)
Tlačová chyba
(Dubnické noviny)
DUMAT, m. p. o.
ZLOBA
Kolonky
Včelia diaľnica
ZUŠ DCA
ZUŠ DCA team A
KUKA Slovakia Dubnické kľučky
(KUKA1)
KUKA SIM TEAM
Porsche Wekzeugbau, s. r. o. PWS KON
NCG Team 1
J.M.
The IT Crowd
Enics Slovakia, s. r. o. NX team
Slovenské elektrátne, a. s. Dubnica
BENU SK 24, s. r. o. JUMPERKY
LEONI Slovakia, spol. s r. o. Kolačanské strely
Neways Slovakia a. s. NDCA Krásavice z Dubnice
OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA OSA SPORT TEAM
Obec Mikušovce Súdružky
(ZŠ s MŠ Mikušovce)
MARPEX, s. r. o. Marpex team

Napadlo MI, že by sme mohli
ísť do kina.

Napadlo MA, že by sme mohli
ísť do kina.
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Tisíc a desať rokov družobného mesta
Práve naše štvrté partnerské mesto si v prvej
polovici septembra pripomenulo 1010. výroTakmer presne pred rokom, v sep- čie svojho vzniku. Súčasná epidemiologická
tembri 2019, Dubnica nad Váhom situácia tento rok nedovoľuje osobne rozvíjať
podpísala družobnú zmluvu s rus- medzinárodné družobné vzťahy, a tak dubkým mestom Jaroslavľ.
nický primátor Peter Wolf aspoň písomnou

Text Veronika Rezáková Foto Archív mesta Jaroslavľ / Veronika Rezáková

formou poprial vedeniu mesta mnoho úspechov i pokojný priebeh osláv. Mesto Ruskej
federácie s tisícročnou históriou má viac
ako 600-tisíc obyvateľov a s Dubnicou
nad Váhom ho neslávne spojila tragédia
miestneho hokejového tímu Lokomotiv Jaroslavľ, ktorého hráčom bol aj dubnický rodák
Pavol Demitra.

DUBINU chce viesť hospodárne aj ľudsky
Text Veronika Rezáková Foto Erik Osvald

Otvorené dvere a ľudský prístup.
Na tieto atribúty kladie dôraz nová
riaditeľka Zariadenia pre seniorov
DUBINA, m. r. o., v Dubnici nad Váhom.

Zariadenie pre seniorov v Dubnici nad Váhom
i špecializované zariadenie v mestskej časti
Prejta vedie od 1. októbra 2020 Iveta Kollmanová. Dubničanka s viac ako 12-ročnou
praxou v oblasti sociálnych služieb do funkcie
nastúpila po vymenovaní mestským zastupiteľstvom ako víťazný uchádzač vyhláseného
výberového konania. To bolo zverejnené
mestom Dubnica nad Váhom v reakcii na doručenie výpovede zo strany predchádzajúcej
riaditeľky zariadenia Zuzany Kuricovej.

Nové vedenie mestskej rozpočtovej organizá- vytvorenie bezpečného prostredia pre kliencie chce klásť dôraz na ľudskosť, otvorenosť i tov, v ktorom sa budú cítiť ako doma, budú
efektívne hospodárenie. „Mojím cieľom je vnímať, že sú potrební a užitoční. Súčasní
seniori celý život pracovali a vytvárali hodnoty pre našu spoločnosť. Musíme si ich preto
vážiť a ako mladšia generácia im ich úsilie
oplatiť formou kvalitnej starostlivosti. Ako
našu povinnosť vnímam tiež transparentne
a efektívne narábať so zverenými financiami.
Dôležitá je aj stabilizácia personálnych kapacít v zariadení a vytvorenie adekvátnych
pracovných podmienok a príjemnej atmosféry,“ zdôraznila ľudský prístup a otvorené
dvere pre zamestnancov i klientov zariadenia
riaditeľka Iveta Kollmanová. Ako dodala,
rada by DUBINU viac otvorila smerom
ku komunite, verejnosti či rôznym inštitúciám, ktoré by mali záujem o spoluprácu a
participáciu napr. na spoločných projektoch.

Trenčianske labky,
ktoré hľadajú domov
ERIK... Stále pradie, rád sa pestuje i blázni. Má približne 5 - 6 mesiacov a rastie z neho valibuk. Skúma, lieta, behá, objavuje. Má nádherné sfarbenie ryšavých nezbedníkov, doladené
bielymi trendy ponožkami à la český turista v sandáloch. Také mačacie decuľo na pučenie.
Veľké a akčné mojkadlo s veľkou chuťou do papania. Zatiaľ je odčervený, odblšený, testovaný na FeLV a FIV s negatívnym výsledkom, kastrovaný. Záujemcov o jeho adopciu čakáme
na telefónnom čísle 0904 960 192.
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Mesto sa púšťa do opravy budovy bývalého zdravotníckeho
parkovania,“ vysvetlila riaditeľka mestskej vnímali obyvatelia mesta už dlhé roky. Pevne
zariadenia
príspevkovej organizácie DUMAT Iveta Ju- veríme, že vďaka nej bude budova dôstojným
Text Mária Badačová Foto Mária Badačová

Budova prezývaná ako Cymbalka po
lekárovi Alexandrovi Cymbalkovi,
ktorá sa nachádza na Ulici A. Kmeťa, je dlhodobo v zlom technickom
stave. Mesto v závere roka 2019
prevzalo budovu do svojej správy
z rúk mestskej polikliniky a komplexne ju zrekonštruuje.

Renovácia bývalého zdravotníckeho zariadenia, ktoré v minulosti slúžilo aj ako zariadenie
sociálnych služieb, sa začala v závere septembra. Rekonštrukčné práce budú spočívať
predovšetkým vo výmene okien a dverí či zateplení obalových konštrukcií. „Celý obvod
budovy realizátor prác obkope až do úrovne
základov, aby bolo možné stavbu zaizolovať.
Takisto bude musieť pristúpiť k osekaniu
fasádnej omietky až na murivo pre jej odlupovanie a rozpad. Obnovy sa dočká aj oplotenie
budovy, no súčasťou prác bude aj vyriešenie

risová.

Rekonštrukčné práce sa nebudú týkať len exteriéru, zásadné opravy prebehnú aj vo vnútri
budovy. Najväčšie stavebné zásahy sa udejú
na druhom poschodí budovy, kde po zosilnení pôvodného dreveného trámového stropu
realizátor vymuruje nové priečky a ich úpravou vzniknú kancelárske priestory. Rovnako
vymení starú elektroinštaláciu a osadí nové
svietidlá, zrekonštruuje sociálne zázemie a
vymení schodiskové zábradlie. „Budova Cymbalky si rekonštrukciu žiadala už dlhodobo.
Jej nevyhovujúci estetický aj technický stav

sídlom spĺňajúcim súčasné štandardy. V tomto
roku prevedieme práce v interiéri a verím, že
v budúcom roku z dôvodu dofinancovania
prác z rozpočtu mesta budeme pokračovať
fasádou, odizolovaním objektu od zemnej
vlhkosti a terénnymi úpravami,“ vyslovila
Iveta Jurisová s tým, že súčasťou prác bude aj
vybudovanie novej kotolne s rozvodmi a vykurovacími telesami.
Nájomníci sídliaci v budove bývalého zdravotníckeho zariadenia, okrem predajne potrieb
pre domáce zvieratá, sú počas doby rekonštrukcie presťahovaní do priestorov pavilónu
A bývalej druhej základnej školy.

Dom smútku v mestskej časti Prejta rekonštruujeme za viac
Súčasný stav budovy už nebol vyhovujúci a
ako 80-tisíc eur
vyžadoval si rozsiahlejšiu obnovu, aby aj naText Veronika Rezáková Foto Veronika Rezáková

Po zohľadnení požiadaviek obyvateľov mestskej časti malo ísť
o rekonštrukciu v hodnote až
130-tisíc eur. Mesto dokázalo
efektívnym systémom verejného
obstarávania sumu znížiť o viac
ako tretinu.

Dom smútku na Prejtskej ulici slúži predovšetkým na obradné účely pochovávania
obyvateľov a tiež na konanie bohoslužieb.

ďalej mohol plniť účel, na ktorý bol určený.
Dubnická radnica preto pristúpila k jeho
komplexnejšej obnove.

Revitalizácia Domu smútku na Prejtskej ulici
zlepší celkový stav budovy a v rovnakej miere
zvýši aj komfort jej návštevníkov. „Rekonštrukcia objektu zahŕňa výmenu starých okien
i dverí, zateplenie fasády a celkovú obnovu
elektroinštalácie, svietidiel i elektrického vykurovania,“ vysvetlil vedúci stavebného úradu
Milan Blaško s tým, že úpravou prechádzajú
aj steny a stropy v interiéri. Pri vstupe do objektu pribudne po rekonštrukcii i prestrešenie vstupov s osvetlením. Súčasťou prác sú
tiež stavebné úpravy toaliet a prelakovanie určeného mobiliáru. Po dokončení renovácie sa
v dome smútku zvýši tiež kapacita miest na sedenie. Náklady na rekonštrukciu znáša mesto
Dubnica nad Váhom z vlastných zdrojov. Vysúťažená hodnota zákazky je bezmála 83-tisíc
eur, zhotoviteľom prác je spoločnosť LT development, s. r. o.
Celková rekonštrukcia by mala byť hotová
do dvoch mesiacov od začiatku prác, ktoré
mesto spustilo približne v úvode septembra.
Upozorňujeme obyvateľov mestskej časti,
že počas tejto doby je Dom smútku v Prejte
pre verejnosť neprístupný.
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Pri Dubnickom potoku vysadíme v úvode októbra
prostredia s tým, že kvetinová lúka prišli v sobotu 3. októbra medzi 9.00 h – 12.00
kvetinovú lúku životného
bude pozostávať z viac ako 150 rastlinných h na trávnatú plochu pri Dubnickom potoku
Text Mária Badačová Foto Mária Badačová

Mesto Dubnica nad Váhom vďaka
projektu Klíma nás spája z dielne iniciatívy dm {spoločne} 2020
v prvú októbrovú sobotu vysadí
pri Dubnickom potoku biodiverzitnú
lúku o rozlohe 2-tisíc metrov štvorcových. Vykvitnúť by mala na jar.

S projektom Bzučiaci potok, vďaka ktorému
vyrastie biodiverzitná lúka v bezprostrednej
blízkosti Dubnického potoka na sídlisku
Pod kaštieľom, prišiel referát životného prostredia dubnickej radnice. „Aj prostredníctvom
tejto aktivity chceme ochrániť druhovú rozmanitosť fauny a flóry v meste, zaviesť prírode
blízku údržbu verejnej zelene a aspoň čiastočne tak zmierniť dopady klímy na životné
prostredie,“ vysvetlil Juraj Prekop z referátu

druhov.

na sídlisku Pod kaštieľom.

S prípravou lúky pomôžu aj dobrovoľníci v rámci akcie Hurá
na sídlisko
Okrem použitia takmer 15 kg osiva lúčnej
zmesi je súčasťou novej kvetinovej lúky aj
výsadba stromov a krov. Medonosné dreviny budú zabezpečovať prvú jarnú pastvu
pre opeľovače, ktoré sa budú na lúke vyskytovať. „Okrem ochrany druhovej rozmanitosti
je projekt dôležitý aj pre efektívne hospodárenie vodou a jej zadržiavanie v pôdnom profile
prostredníctvom koreňového systému novovysadených drevín. Zmiernenie dopadov
klímy na životné prostredie zabezpečíme aj
znížením frekvencie kosieb zo súčasných päťkrát na dvakrát ročne,“ priblížil Juraj Prekop.
Mesto Dubnica nad Váhom vyzýva dobrovoľníkov, ktorí chcú priložiť ruku k dielu, aby

S prípravou a výsadbou kvetinovej lúky pomôžu aj dobrovoľníci z dm drogerie markt či
študenti miestneho gymnázia spolu s ďalšími
dobrovoľníkmi. Projekt je realizovaný v spolupráci s Centrom environmentálnej a etickej
výchovy Živica a s finančnou podporou dm
drogerie markt.

Na sídliská sa vrátil čulý ruch a život
Text redakcia Foto Veronika Rezáková

Kým doobeda sa počas druhej
septembrovej soboty v meste brigádovalo, popoludnie už bolo
vyhradené na hry a diskusiu, a to
až na dvoch miestach. Dubničania
sa stretli na sídlisku Pod hájom i
na sídlisku Za traťou.
Pod hájom sa zabavila viac ako
stovka detí
Holá asfaltová plocha bez života obkolesená radmi panelových domov na sídlisku
Pod hájom sa na jedno popoludnie premenila na živé ihrisko plné detí i atrakcií.
Na výzvu Hurá na sídlisko zareagovala viac
ako stovka detí, ktoré sa prišli zahrať a zabaviť,
kým sa ich rodičia rozprávali so zástupcami
mestského zastupiteľstva a s vedením mesta,
ktoré reprezentoval primátor mesta Peter
Wolf. Uprostred sídliska nechýbali pohybové
a vzdelávacie aktivity, skákacie atrakcie či cukrová vata.

008 Život v meste

chodným domom ABC a na zábradlí lemujúcom chodník na tzv. Esíčku. Mesto Dubnica
nad Váhom ďakuje všetkým dobrovoľníkom,
ktorí sa zapojili do dopoludňajšieho zveľaďovania mesta, a rovnako i členom miestnej
organizácie JDS v Dubnici nad Váhom č. 2
a miestnej organizácii Slovenka, ktorí participovali na realizácii podujatia.

Séria Hurá na sídlisko má aj svoje pokračovanie; podebatovať s poslancami a primátorom
mesta bude opäť možné v sobotu 3. októbra
Stretli sme sa aj na sídlisku Za tra- 2020 od 14.00 h do 17.00 h na Kollárovej ulici
a v mestskej časti Prejta.
ťou
Súbežne so stretnutím obyvateľov na sídlisku Pod hájom sa konalo podujatie Hurá
na sídlisko aj Za traťou. Ako je už pre sídlisko
príznačné, okrem priateľskej atmosféry nechýbali súťaže v netradičných disciplínach pre
malých aj veľkých, ukážka služobnej a civilnej
kynológie z ÚVTOS a ÚVV Ilava, skákací
hrad, občerstvenie či kvíz ako šitý na mieru
pre každého obyvateľa sídliska Za traťou.
„Som veľmi rád, že táto akcia sa podarila zorganizovať a mohli sme sa tu spoločne stretnúť.
Našou túžbou je väčšia angažovanosť obyvateľov. Teší ma, že sú medzi nami ľudia, ktorí
chcú pomáhať. Verím, že sa nájdu aj ďalší
Dubničania, ktorí sa budú chcieť podieľať
na zveľaďovaní nielen nášho sídliska, ale aj ce- Komentár viceprimátora
lého mesta,“ zhodnotil poslanec mestského mesta Tomáša Truchlého:
zastupiteľstva Vladimír Lukáč.
„Naším cieľom je, aby sme sa čo najviac priblížili k obyvateľom a aby za nami nemuseli
V rámci motta Krajšie mesto sa v sobotu do- so svojimi podnetmi chodiť ďaleko. Už pravipoludnia opäť natieralo zábradlie, tentokrát delne sa snažíme vytvárať celodenný program
dobrovoľníci obnovili náter na mostnom zá- pre rodiny s deťmi a sídlisko spraviť prívetivejbradlí pod DuTaFom, na lavičkách pred ob- ším miestom pre život.”

September

Dubnické noviny

2020

Mesto dáva do poriadku ďalšie chodníky, tentoraz
Komentár primátora
na sídlisku Pod hájom
Pod hájom prebehne v tejto etape aj rekonText Mária Badačová Foto Mária Badačová
štrukcia chodníka vedúceho od domu smútku
Nielen zub času, ale aj viaceré rok- k novému cintorínu.
mi realizované výkopové práce sa
podpisujú pod nevyhovujúci tech- Rekonštrukcia chodníkov na sídlisPod
hájom
sa
dotýka
nický stav mnohých miestnych ku
nasledovných
lokalít:
komunikácií a chodníkov. Prioritne
sa mesto snaží opravovať komuni- - CHODNÍK PRI BYTOVÝCH DOMOCH ČÍSLO
kácie v kritickom stave v závislosti
961-965
od ich frekventovanosti a postupne
podľa možností tak, aby eliminova- CHODNÍK PRI BYTOVOM DOME ČÍSLO
lo modernizačný dlh na svojom
1085 A 1098
území súbežne vo viacerých sférach.
- CHODNÍK PRI BYTOVOM DOME 1088
Po rekonštrukcii niekoľkých ulíc a chodníkov v meste i v mestskej časti Prejta prišlo
na rad aj sídlisko Pod hájom. Samospráva tu
v priebehu dvoch mesiacov opraví prevažnú
časť chodníkov komunikácií pre peších. „Ide
o štyri väčšie lokality vo vnútroblokoch
sídliska, kde sme zaznamenali potrebu nevyhnutných zásahov. Najskôr z predmetných
chodníkov odstraňujeme staré asfalty, vyrovnávame betóny a keď sa tak udeje na všetkých
chodníkoch, v prácach budeme pokračovať
pokládkou nových obrubníkov a asfaltu,“
priblížil priebeh prác vedúci stavebného
úradu Milan Blaško s tým, že okrem sídliska

- CHODNÍK A SCHODISKÁ PRI BYTOVOM
DOME ČÍSLO 1096

mesta Petra Wolfa:

„Vnímame mnoho nedostatkov, s ktorými sa
musíme ako mesto vyrovnať. Nejde pritom
len o chodníky, schodiská či cesty, paralelne
riešime aj projekty zamerané na rozvoj mesta
či zlepšenie podmienok pre život obyvateľov.
Robíme všetko, čo je v našich silách. Uvedomujeme si, že nedostatky musíme odstraňovať
v mnohých častiach mesta a vnímame ich.
Obyvateľov však prosíme o trochu trpezlivosti,
pretože nie je možné robiť všetko naraz a tak
rýchlo, ako by sme chceli. Zohľadňovať musíme zákonné postupy a lehoty, ako aj finančné
možnosti mesta.”

Okrem opravy chodníkov sa stavebný úrad
pri bytovom dome číslo 1088 zameria aj na vybudovanie samovsakovacieho systému. Ten
bude slúžiť na odvádzanie dažďovej vody,
ktorá počas intenzívnych zrážok steká po svahoch vo vnútrobloku až na priľahlý chodník.
Nahromadená voda následne spôsobuje nemalé komplikácie obyvateľom prechádzajúcim
touto lokalitou.
Okrem samovsakovacieho systému je súčasťou
rekonštrukcie chodníkov aj oprava troch schodísk pri bytovom dome číslo 1096, na ktoré
bude položená protišmyková dlažba v kombinácii s asfaltovou hmotou.

Križovatka pred mestským športovým areálom bude bezpečnejšia,
pribudne tu vyvýšená plocha aj priechod pre chodcov
do Mestského športového areálu (MŠA)
v Dubnici nad Váhom. Keďže ide o frekventoK rekonštrukcii križovatky Ulice vaný úsek, ktorý denne využívajú nielen
Jána Kalinčiaka a Ulice športovcov obyvatelia priľahlých ulíc, ale aj návštevníci
mesto pristupuje najmä z dôvodu športového areálu, v záujme zvýšenia bezpečzvýšenia bezpečnosti chodcov. nosti cestnej premávky sa samospráva
Práce by mali začať v októbri, rozhodla predmetný úsek stavebne upraviť.
presný termín začiatku a ukonče- „V úseku križovatky dochádza k častým kolínia prác však bude známy ziám. Navrhli sme preto opatrenia
na zníženie jazdnej rýchlosti v tomto úseku,
po verejnom obstarávaní.
vďaka čomu docielime zvýšenie bezpečnosti
Križovatka miestnych komunikácií Jána Ka- chodcov. Aj neohľaduplní vodiči budú musieť
linčiaka a Športovcov vytvára stykovú po rekonštrukcii v danom úseku spomaliť,“
križovatku tvaru T, ktorá je doplnená o vjazd vysvetlil zámer rekonštrukcie primátor mesta
Peter Wolf.
Text Mária Badačová Foto Mária Badačová

Súčasťou navrhovaných opatrení je vyvýšenie
celej plochy križovatky, čím sa uprednostní
pohyb prechádzajúcich peších osôb. Pre zvýšenie bezpečnosti bude križovatka doplnená
aj o nový nasvietený priechod pre chodcov,
ktorý sa bude nachádzať na konci Ulice Jána
Kalinčiaka. „V rámci rekonštrukcie dôjde aj
k bezbariérovej úprave nástupných plôch

priechodov pre chodcov, ktoré budú obsahovať prvky pre nevidiacich a slabozrakých.
Okrem toho upravíme aj nástupište autobusovej zastávky v smere na Trenčín. Zastávka,
ktorá získa nový prístrešok, bude ponechaná
v jazdnom pruhu, no od priľahlej spevnenej
plochy a parkoviska bude nástupište oddelené
deliacim pásom,“ priblížil detaily plánovanej
rekonštrukcie vedúci stavebného úradu Milan Blaško. Ako dodal, nástupná plocha MŠA
ani priľahlé parkovisko nebudú navrhovaným
riešením rekonštrukcie križovatky dotknuté.
Práce na takmer 65-metrovom úseku by mali
byť rozdelené do jednotlivých etáp. Aj keď počas rekonštrukcie dôjde k obmedzeniu
plynulosti dopravy, na Ulici športovcov by
mala premávka predbežne zostať zachovaná
vždy v jednom smere. Miestna komunikácia
Jána Kalinčiaka a vjazd do Mestského športového areálu v Dubnici nad Váhom budú
z dôvodu prebiehajúcich prác zatvorené
na nevyhnutnú dobu. Rekonštrukčné práce
si nevyžiadajú žiadne výruby drevín.
Život v meste
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Z udalostí riešených mestskou políciou

Hodnotí náčelník MsP Tibor Rehák:
„Prichádzajúci koniec leta a zrušenie niektorých opatrení súvisiacich s pandémiou nového koronavírusu akoby hnalo ľudí do večerných a nočných ulíc mesta. Plné bary, pohostinské zariadenia a do nočných hodín obsadené terasy boli príčinou, že policajti museli
častejšie ako inokedy riešiť rušenie nočného
pokoja spôsobené ich prevádzkou. Pribudlo
i osôb, ktoré si v podnapitom stave „ustlali“
na verejnom priestranstve, policajti riešili
tridsať takýchto priestupkov. Starosť nám robili aj nedisciplinovaní cyklisti, ktorí nerešpektujú dopravné značenie v podchodoch
a svojou jazdou spôsobujú kolízne situácie
s chodcami. Preto sme v týchto miestach opäť
začali vykonávať častejšie kontroly. Tie mali
zatiaľ najmä preventívnych charakter, pričom
sme nedisciplinovaných cyklistov na ich nezákonné konanie iba upozorňovali. Ak sa však
situácia nezlepší, budeme musieť pristúpiť aj
k nepopulárnemu opatreniu a takých cyklistov
začať pokutovať.“
Nevhodná zábava
Neprimeraná konzumácia alkoholických

nápojov mala určite svoj podiel na konaní
21-ročného mladíka, ktorý sa 17. augusta hodinu pred polnocou zabával tak, že do stredu
cestnej komunikácie umiestňoval veľký kontajner na komunálny odpad. Činnosť mladého
muža bola zaznamenaná prostredníctvom
kamerového monitorovacieho zariadenia.
Vyslaná hliadka na mieste zistila totožnosť
muža, vec doriešila ako priestupok proti verejnému poriadku a zabezpečila, aby priestupca
prekážku z komunikácie odstránil.

Výtržnosť na sídlisku
V piatok 28. augusta krátko po poludní zasahovala realizačná hliadka mestskej polície
na sídlisku Pod hájom, kde mal neznámy muž
úmyselne rozbiť presklenie vchodových dverí
bytového domu. Policajti už muža na mieste
nezastihli, od svedkov udalosti však zistili, kam
ušiel. Krvavé stopy z rezného zranenia, ktoré
si páchateľ spôsobil pri úmyselnom rozbíjaní
presklenia, doviedli hliadku do susedného
domu, v ktorého pivničných priestoroch sa
31-ročný výtržník ukryl. Ten bol predvedený
na útvar mestskej polície, kde bolo zistené,
že po rozbití skla ešte fyzicky napadol muža,

Všimli ste si?
Dubnické múzeum získalo ďalší grant

Fond na podporu umenia vyhovel žiadosti Dubnického múzea a na ochranu
zbierkových fondov poskytol múzeu grant vo výške 5-tisíc eur. Múzeum získané
financie využije na doplnenie vybavenia depozitára, ktorý sa nachádza v priestoroch Dubnického kaštieľa. Za posledné tri roky múzeum v rámci grantov úspešne žiadalo o 25-tisíc eur.
Práce na oprave komunikácií v Prejte sú ukončené

V polovici mesiaca máj začala samospráva s postupnou opravou miestnych
komunikácií v mestskej časti Prejta. Rekonštrukcia vozovky sa dotkla Družstevnej ulice a Prejtskej ulice, a to aj v časti Pažite, ktorá sa nachádza pod hlavnou
cestou. V letných mesiacoch sa tak v mestskej časti podarilo opraviť tri komunikácie.
V meste vyrástlo srdce pre choré deti, pomôcť môžete aj vy

Kovové charitatívne srdce osadila pred Cukrárňou Janka jej majiteľka – Jana Nitschneiderová. Do srdiečka môžu obyvatelia vhadzovať plastové vrchnáky z fliaš.
Získané peniaze z výkupu následne iniciátorka myšlienky venuje chorým deťom
v meste. Aktuálne sa spoločnými silami podarilo obsah srdca už jedenkrát naplniť
- vrchnáky momentálne zbierame pre Milanka M.
V poliklinike už slúži nový výťah

V úvode septembra bol v budove polikliniky do prevádzky uvedený nový výťah s automatickými dverami. Moderný a priestranný výťah, ktorý bol počas prvých dvoch
týždňoch v skúšobnej prevádzke, má nosnosť 1050 kg a naraz dokáže odviesť až
14 ľudí. Jeho inštalácia je súčasťou rekonštrukcie objektu polikliniky, ktorá začala
v mesiaci máj.
010 Život v meste

ktorý ho upozornil na jeho nezákonné konanie. Po posúdení skutkovej podstaty činu bola
vec riešená ako súbeh priestupkov proti majetku a občianskemu spolunažívaniu.
Úmrtie
V stredu 9. septembra v ranných hodinách
bolo telefonicky na útvar mestskej polície
oznámené, že v prekrytom bočnom vchode
do polikliniky leží bezvládne neznámy muž.
Policajti na mieste zistili, že nejaví známky života, pričom musel zomrieť už pred niekoľkými hodinami. Následne zabezpečili miesto nálezu tela a privolali obhliadajúceho lekára i príslušný policajný orgán. 74-ročný muž, ktorý
žil niekoľko rokov na území nášho mesta ako
bezdomovec, zomrel podľa vyjadrenia lekára
bez cudzieho zavinenia. O udalosti policajti informovali príbuzných zomrelého.
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Mesto vyhlasuje súťaž o najkrajšie jablko, zeleninu a
o prírodu a domáce, zdravé plodiny,“
jesenný aranžmán záujem
vysvetlil viceprimátor Tomáš Truchlý.
Text Mária Badačová

Plody dubnických záhrad – tak znie
názov výstavy a súťažnej prehliadky ovocia, zeleniny, kvetov a
exotického ovocia dopestovaného
na dubnických záhradkách, ktorá
sa uskutoční v Centre neziskových
organizácií v areáli Mestskej knižnice Dubnica nad Váhom.

Tretí októbrový víkend bude v Dubnici
nad Váhom patriť plodom dubnických
záhrad. Vystaviť dary svojich záhrad a súťažiť o najkrajšie jablko, zeleninu či jesenný aranžmán môžu všetci obyvatelia Dubnice, pričom preberanie súťažných exponátov bude prebiehať 13. a 14. októbra
od 14.00 h do 17.00 h v Centre neziskových organizácii (CNO), ktoré sa nachádza
vedľa mestskej knižnice. „Veľmi nás teší, že
s organizáciou podujatia nám pomôže Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov Považská Bystrica a Základná organizácia JDS č.
2. Verím, že toto podujatie bude stretnutím
všetkých, ktorí majú pozitívny vzťah k záhrade a zároveň aj u mladšej generácie podporí

Obrazy z minulosti

Dom kultúry
Text Samuel Valuch foto Archív DCA

V našej rubrike sme doposiaľ prehliadali jednu z dominantných
budov, čiastočne možno aj preto,
že stále stojí a jej podoba sa
od ukončenia výstavby veľmi nemenila. Dom kultúry momentálne prechádza rekonštrukciou, a tak je namieste pripomenúť si jeho niekdajší vzhľad.

Výstava spojená so súťažnou prehliadkou
začne v piatok 16. októbra o 15.00 h slávnostným otvorením a vyhlásením výsledkov súťažných kategórií. O 16.00 h sa môžu účastníci
tešiť na prednášku Jaroslava Bajzu o údržbe
ovocných drevín. „V našom meste je viac než
1 000 záhradkárov. Pevne veríme, že sa budú
chcieť pochváliť svojimi výpestkami a podeliť
sa o svoje skúsenosti z oblasti záhradkárstva.
Do podujatia chceme však zapojiť aj širšiu verejnosť, ktorá bude môcť hlasovať za svojich
favoritov v špeciálnej kategórii – najzaujímavejší exponát,“ priblížila Daniela Gašparová
z referátu životného prostredia s tým, že vyhodnotenie hlasovania verejnosti bude súčasťou ukončenia výstavy v sobotu 17. októbra
o 17.00 h. Po ňom organizátori vyhlásia výsledky súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku, ktorá v našom meste prebiehala počas leta.
Pokiaľ sa chcete zapojiť do súťaže o najkrajšie jablko, zeleninu či jesenný aranžmán,
nezabudnite súťažné exponáty priniesť 13.
alebo 14. októbra od 14.00 h do 17.00 h
do CNO. Rovnako môžete priniesť aj nesúťažné exponáty – kvety či exotické ovocie. Tešíme
sa vás.
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Vítame:

Zuzana Batková
Martin Gračko
Lilien Macharová
Dominik Marušinec

Spomíname:
Emília Gáborová
Anna Hlatká
Jolana Melišová

Kroha. Zaujímavosťou je, že pôdorys prvého
nadzemného podlažia budovy pripomína
svojím tvarom letiacu lastovičku, pričom
túto symboliku možno podľa knižných zdrojov chápať aj ako prílet kultúry do Dubnice
nad Váhom v 50-tych rokoch.

Pohľad na budovu približne v čase jej otvorenia pre verejnosť

Ak vstúpite do priestranného vestibulu,
po pravej strane uvidíte dvere, za ktorými bola
a aj stále je reštaurácia. Vľavo bývala kaviareň
a neskôr diskotéka Hviezda, dnes tu nájdete
reprezentačnú miestnosť, v ktorej zasadá mestské zastupiteľstvo. Suterénne priestory slúžili
Za podobou kultúrneho stánku na Bratislavako cvičebne hudobníkov, sklady materiálu
skej ulici stojí významný český architekt Jiří
Niekdajšia kaviareň s pódiom, dnes prezentačná miestnosť
či kulís, nadzemné podlažia boli zase vyčlenePo slávnostnom otvorení 26. januára 1964 sa né na galerijnú činnosť a nácviky folkloristov.
„kulturák“ stal domovom širokého spektra Po revolúcií zanikala krúžková činnosť, opusumeleckých zoskupení, súborov a krúžkov. tené miestnosti si prenajímali súkromníci.
Centrom stavby je dominantná veľká sála,
o celkovej multifunkčnosti objektu však svedčí Dnes je však stále viac cítiť snahu znova spranapríklad aj niekdajšia bábková sála, z ktorej viť z budovy dôstojné sídlo kultúry v našom
sa po rekonštrukcii stalo dnešné kino. Zrejme meste. Viac informácií o krúžkovej a kultúrnej
už nemusíme vysvetľovať, odkiaľ sa vzal jeho činnosti v našom dome kultúry nájdete v moRobotníci na strešnej konštrukcii budúceho domu kultúry
názov Lastovička.
nografii Dubnica nad Váhom z roku 2010.
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„Päťka“ oslavuje tridsiatku
Text Soňa Kačíková

Základná škola s materskou školou
Pod hájom otvorila 2. septembra
svoje brány pre žiakov a zamestnancov už po tridsiaty raz. Oslava
takéhoto jubilea je príležitosťou,
aby sme sa obzreli do minulosti a
trochu si zaspomínali.

Keď sa v roku 1987 začala v našom meste stavať ďalšia základná škola, málokto veril, že termín jej otvorenia stavbári dodržia. Na ostatných školách v tom čase zápasili so zmennosťou a preplnenosťou tried a v prípade nedodržania termínu by bola situácia hrozivá, vrátane dnes už nepredstaviteľnej trojzmennosti.
Do škôl totiž práve nastupovali populačne najsilnejšie ročníky.
Určitú výhodu predstavoval fakt, že už
1. marca 1990 bol menovaný nový riaditeľ
školy Rudolf Vyhňár, ktorý mal za úlohu vnútorne vybaviť školu všetkým potrebným, obsadiť ju personálne a dohliadnuť na práce súvisiace s jej dokončením. Usilovne mu v tom pomáhal i nový školník Peter Bobík, obetaví rodičia budúcich žiakov zo sídliska, vojaci a v auguste i učitelia a ostatní noví pracovníci školy.
Čistili, upratovali, nosili, montovali nábytok
- to všetko denne od skorého rána často až
do noci, aby si 1. septembra 1990 mohlo do
školských lavíc sadnúť 580 žiakov 1. – 4. ročníka, z toho 156 prváčikov.

2020

k jej komplexnej rekonštrukcii. Pod vedením
riaditeľky školy Soni Kačíkovej sa v priebehu
viac ako roka vymenilo snáď všetko okrem
montovaného skeletu. To, na čo nestačili finančné prostriedky z EÚ, sa doplnilo postupne.

kladnej školy na Partizánskej ulici bolo preradených 198 žiakov a škola sa s počtom žiakov 950 stala plnoorganizovanou a jednou
z najväčších v okrese Považská Bystrica. V školskom roku 1991/92 nastúpil najväčší počet
prvákov – 191, a to do siedmich tried.
Rekonštrukcii sa nevyhla ani dnes už 33-ročná
budova materskej školy, ktorá pôvodne patrila
Už čoskoro sa škola dostávala do povedomia pod správu ZŤS Dubnica a neskôr mesta.
vďaka svojim výsledkom vo vedomostných,
športových i umeleckých súťažiach nielen Za 30 rokov fungovania školy prešli jej brána úrovni mesta, okresu, kraja, ale aj na celo- nami tisíce detí a stovky zamestnancov, ktoslovenskej úrovni. Fungovali tu športové trie- rým sa patrí poďakovať za všetko, čo pre svoju
dy i triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích školu i žiakov urobili. Obetovali im kus živojazykov. Poskytovala zázemie aj pre niekoľko ta a odovzdali to najlepšie zo seba. Dnes intried 8-ročného gymnázia.
štitúciu navštevuje 580 žiakov v 27 triedach,
viac ako 200 detí využíva ponuku školského
Desať rokov stál na jej čele Rudolf Vyhňár, klubu detí.
ktorého vystriedal vo funkcii Vladimír Kačinec. Rekordný bol prelom tisícročí. V škol- Od 1. marca 2020 stojí na čele školy Marta
skom roku 2000/2001 navštevovalo školu Bardyová, pred ktorou stoja nové výzvy – rie1111 žiakov v 41 triedach. Od roku 2005 sa šenie neľahkej dopravnej situácie pred budosúčasťou školy stala materská škola a my sme vou, revitalizácia školského ihriska a dvora,
sa pod vedením Daniely Gregorovej pretrans- ako aj mnohé iné. Lebo taký je život školy.
formovali na ZŠ s MŠ. V názve sa Centrum Všetko je v neustálom pohybe, mení sa doba
III zmenilo na Pod hájom, a hoci sme oficiál- i požiadavky kladené na školstvo a jej zamestne neboli 5. ZŠ, v povedomí mnohých tá po- nancov. My sa však výziev nebojíme, berieme
vestná „Päťka“ zostala.
ich ako príležitosť dokázať sebe i ostatným, že
naša škola je životaschopný organizmus plný
Po 20 rokoch fungovania školy sa pristúpilo skvelých ľudí, ktorí majú spoločný cieľ.
1. učiteľský zbor v školskom roku 1990/1991 pod vedením Ing. Mgr. Rudolfa Vyhňára

Podobná situácia sa opakovala o rok neskôr,
keď sa finišovalo s prácou na 2. pavilóne.
Nové učebne tejto časti školy museli byť odovzdané k 1. septembru 1991 i za cenu, že pavilón ako celok nebude vnútorne dokončený.
Štvrtáci postúpili do piateho ročníka, zo Zá-

Vďaka národnému projektu vzniknú na školách nové
základných a stredných škôl kluzívny tím tvorený školským psychológom,
pracovné miesta materských,
na Slovensku 2 500 pedagogických a odbor- školským špeciálnym pedagógom a sociálnym
Text Mária Badačová

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II (NP
PoP II) pochádza z dielne rozpočtovej organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
– Metodicko-pedagogického centra. Jeho cieľom je implementácia
princípov inkluzívneho vzdelávania
v rámci regionálneho školstva.

Vďaka projektu bude môcť nastúpiť do 900
012 Zo života študentov

ných zamestnancov. Príležitosť využili aj dubnické základné a materské školy. „Som rada, že
sa do projektu zapojili aj naše školy a už tento
školský rok tak vzniknú nové pracovné príležitosti, prostredníctvom ktorých bude deťom
umožnené rozvíjať svoje schopnosti spoločne
s ostatnými,“ priblížila vedúca školského
úradu Mária Balážová.
Na území mesta by malo vzniknúť približne
15 nových pracovných miest pre pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre žiakov
so zdravotným znevýhodnením, ale aj pre in-

pedagógom. Nové pracovné miesta by sa mali
vytvoriť v materskej škole pri ZŠ s MŠ Pavla
Demitru, v MŠ CII 72, ale aj na ZŠ s MŠ Pod
hájom či ZŠ s MŠ CI 32. Vedenie škôl už jednotlivých uchádzačov na pracovné pozície vybralo, momentálne čaká na administratívne
pokyny z Metodicko-pedagogického centra.
Rezort školstva prostredníctvom realizátora národného projektu, Metodicko-pedagogického centra, chce týmto krokom pokračovať v podpore pedagogických asistentov,
asistentov učiteľa a inkluzívnych tímov
v školách.
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BABYLON ART PARK JBM 2020: Skvelý program, počasie aj
návštevnosť
nad Váhom – vedúci oddelenia kultúry a knižnice Richard Benech.

Text Veronika Rezáková foto Veronika Rezáková

Trojdňový multižánrový festival bol
v posledný augustový víkend veľkolepým zavŕšením dubnického Kultúrneho leta.

Počas dvoch festivalových dní, konkrétne
v piatok a v sobotu, keď bol vstup do areálu
Parku J. B. Magina podmienený zakúpením
vstupenky, navštívilo podujatie BABYLON
ART PARK JBM viac ako 1140 návštevníkov. Ďalší diváci si prišli pozrieť pripravený
program počas posledného festivalového dňa,
ktorý však nebol spoplatnený.

Ani trojdňovému festivalu sa však celkom
nevyhli dôsledky zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v niektorých regiónoch
Slovenska. „Orchester, ktorý mal v nedeľu
vystúpiť, ohlásil, že jeden z ich členov sa
nachádza v karanténe. Aj napriek zrušenému vystúpeniu sa nám podarilo zabezpečiť
adekvátnu náhradu – sláčikové zoskupenie
zo Žiliny - Adventure Strings. Hoci sa aktuálny ročník podujatia kreoval v atmosfére
neistoty z celkového vývoja situácie, BABYLON ART PARK JBM 2020 zaznamenal
zatiaľ len pozitívnu odozvu. Uskutočnil sa
bez väčších problémov a veríme, že bude
v budúcnosti ďalším významným podujatím
mesta, ale aj regiónu,“ uzatvoril vedúci oddelenia kultúry.

Keďže v programovej ponuke tohtoročného
festivalu absentovali divadlá, pre rok 2021
má oddelenie kultúry vytypované zaujímavé
divadelné projekty a bude sa na čo tešiť. Ako
tento rok nadviaže na bohatý detský program
a aj sprievodné podujatia, pridá divadlá či
koncerty a to všetko vo výnimočnej atmosfére
dubnického parku.

Organizátori hodnotia trojdňové podujatie
ako vydarené. O úspešnom ročníku svedčí
odozva návštevníkov, kvalitne vystavaný
program, ako aj počet predaných vstupeniek.
„Z pohľadu organizátora môžeme podujatie
zhodnotiť pozitívne, návštevnosť bola uspokojujúca. Tento ročník bol špecifický aj z toho
dôvodu, že alternoval iné podujatia, ktoré sme
pôvodne pripravovali na jún. Celková atmosféra mala charakter oddychu a relaxu, večerné
koncerty skôr slávnostný ráz a nočné čítačky
pridali príchuť alternatívy. S počasím sme viac
než spokojní. Dážď vyčkal až na koniec podujatí a lepšie by sme to ani sami nevymysleli,“
skonštatoval za organizátora – mesto Dubnica

Súbor Senior Vršatec na Medzinárodnom folklórnom
moravskej metropoly a dostalo sa dojmy. Zaslúžila sa o to skvelá atmosféra, mifestivale v Brne miestach
nám cti naším vystúpením slávnostne ukončiť moriadne pozorní hostitelia, priaznivý ohlas
festival na nádvorí Novej radnice Brno.

Text FS Senior Vršatec Foto archív FS Senior Vršatec

V závere augusta sa v Brne konal
XXXI. Medzinárodný folklórny festival, ktorý patrí k prestížnym kultúrnym akciám v ČR, kde sa už
vystriedali tisícky účinkujúcich
z rôznych krajín. Hoci bol tohtoročný festival limitovaný pandemickými opatreniami, zúčastnili sa ho
takmer dve desiatky súborov.

publika, nadviazanie zaujímavých kontaktov
a hlavne radosť z možnosti prezentovať krásu
Z podujatia sme si odniesli veľmi pekné slovenského folklóru v zahraničí.

Senior Vršatec ako jediný reprezentoval Slovensko. S naším programom Od Trenčína po Zemplín sme vystúpili na troch rôznych
Kultúra 013
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Bipolárna čítačka ako liek na vysporiadanú myseľ
Text Samuel Valuch foto Veronika Rezáková

Romeo! Prečo len si Romeo? Zapri
si otca, zbav sa svojho mena a odprisahaj, že si môj, a ja nebudem
viac Capuletová... Krysy predstavovali a stále predstavujú vážny
problém. Len v Belehrade ich boli
v čase vzniku mesta 3 milióny...
Posaďte sa a užite si bipolárnu čítačku, ktorá je liekom na vyrovnanú
myseľ. 29. augusta sme ňou uzatvárali festival Babylon.

Text s pracovným názvom Romeo, Júlia a
krysy odznel pred niekoľkými minútami
uprostred nezrekonštruovanej miestnosti
na prízemí kaštieľa. Na pódiu práve prebieha
malá mikrodráma – recitátorka nemôže prečítať Hviezdoslavovu báseň, pretože došiel
toner a na papieri svietia uprostred veršov
biele pruhy. „Vždy sa niečo stane, raz vypadne
svetlo, raz...,“ kričí po organizátoroch a vyčítavo gestikuluje. V rozčúlení berie do ruky Savo
proti plesniam z vedra s čistiacimi prostriedkami a začne čítať text na etikete.
Do konca večera ešte stíhame porovnať ideál
politiky so slovenskou realitou a otvoriť vážnu
otázku, či bude na konci Boží súd, alebo ľudí
vyhubia bojové stroje Marťanov. Viac už
prezradí Adam Pavlík, tvoriaci pod pseudonymom Ash Sumpter, v spolupráci s ktorým sme
podujatie pripravovali.
Adam, čo bolo zmyslom tohto čudného zmäteného konceptu?
Bipolárna čítačka ako liek na vysporiadanú
myseľ je v prvom rade experimentom ako

Kultúrny tip
Moral Insanity
Text Samuel Valuch Foto Archív PND

Chcete vedieť, kto je zodpovedný
za to, že sa vám nedarí? Hľadáte toho, kto môže za to, čo sa tu
deje? Príďte a niekoho si určite vyberiete. Monodráma Moral Insanity
z repertoáru Prešovského národného divadla sa nepodobá na nič, čo
ste doposiaľ videli.

Hra jedného herca, ktorej predlohou je
román Umberta Eca Pražský cintorín, skúma
konšpiračné teórie, antisemitské a rasistické
predstavy vychádzajúce z nepriaznivej ekonomickej a spoločenskej situácie a ich odraz
v médiách a politike. Na pôsobivej scéne
014 Kultúra

pre nás, tak aj pre divákov. Po sérii dramatických čítačiek s vypätou atmosférou sme sa
rozhodli skúsiť si pre nás nový a neznámy
žáner – komédiu. Samozrejme, takú komédiu po našom – nič primitívne a prvoplánové.
Humor sme sa rozhodli v koncepte postaviť
na komparácii protichodných prvkov a protikladov.
Odzneli aj texty z etikiet od Sava a
Sanytolu. Nebolo to už príliš?
Možno sa to javí ako prvoplánový žart, avšak
pre mňa má hlbší význam. Parodizuje konzervatívnosť myšlienky, že krása poézie spočíva
zväčša len v klasike typu Hviezdoslav alebo
Sládkovič. Tak prečo nepreniesť tú ľubozvučnosť a zafarbenie hlasu aj do maximálne
bipolárne odlišného textu – zadných strán čistiacich prostriedkov, ktorých poetiku pozná
každý, kto počas veľkej potreby na toalete zistí,
že si zabudol mobilný telefón.

a reprodukovanú hudbu vymenili za troch
mladých hudobníkov, hrajúcich poriadny garážový rock. Inak ako kapela, tak aj čítajúci,
boli Dubničania, herci Dubnického divadla a podobne, dali sme im priestor a urobili
spolu niečo zaujímavé a jedinečné. Aj v tom
zmysle, že šlo o program, ktorý od myšlienky
po realizáciu prebehol v našej réžii v spolupráci
so šikovnými domácimi talentmi. Budem ich
aj menovať – spolu s nami čítala Jarka Balogová, Štefan Červinka, Jakub Gulík, hrala kapela
Herr Jozef Fritzl Experience.

Ako to Dubnica ustála?
Naše mesto sa neustále vyvíja novými smermi,
a preto si myslím, že je dôležité ho vystavovať
vplyvom nových foriem umenia – aj tým alternatívnym, kde ide všetko proti tradičným
a konvenčných prvkom, aké sa v súčasnosti
používajú, lebo je istota, že budú zaručene
A čo efekt živej kapely? Okrem fungovať. Ale v umení sa netreba báť experitoho, že pri skúškach rušila mentovať. Zrejme je to dobrá cesta, pretože
sme mali plnú miestnosť. Taká vypredaná číprogram na hlavnom pódiu...
tačka tu dávno nebola...
Išlo o nový prvok, prvý raz sme projektor

uprostred kapustných hláv sa v atmosférickej
„one man show“ predstaví Peter Brajerčík,
známy skôr z pôsobení v slovenských seriáloch
než na divadelných doskách, aby vám odpovedal na hryzavé otázky vo vnútri vašej hlavy. Ale
nie je to tak, že s odpoveďami prichádzajú len
ďalšie otázky a nejasnosti?
Jednoliaty dojem z hry podčiarkne prevažne
syntetizátorová hudba, natočená v rámci synth
jamu inšpirovaného konšpiračnými teóriami.
Nemáte chuť si to prísť pozrieť len preto, aby
ste zistili, ako je vôbec možné premeniť obsah
predošlej vety na konkrétny zmyslami uchopiteľný výstup?
Ak ste už dostatočne vydesení, prišiel čas trochu sa vydýchať a upokojiť – hra má svoju
nespochybniteľnú kvalitu, ktorej odrazom je
päť cien zo šiestich nominácií na Divadelných
doskách 2019 a označenie za najúspešnejšiu
inscenáciu minuloročných „dosiek“.
Zmysluplné a vskutku aktuálne je aj ideové

smerovanie diela, čo najlepšie vyjadrila jeho režisérka Júlia Rázusová: „V 19. storočí sa dezinformácie a konšpirácie šírili pomalšie ako
dnes. Dnešnú rýchlosť však môžeme využiť
aj tak, že budeme rovnako rýchlo odhaľovať
spôsoby a praktiky, ako tieto „fake news“ vznikajú.“
Myslíte, že si TOTO dokážete nechať ujsť?
Tešíme sa na vás vo štvrtok 22. 10 o 18.00 h
v Dome kultúry v Dubnici nad Váhom, vstupné 10 €, na mieste 12 €.

September

Dubnické noviny

2020

Pripravované podujatia
Zakúpené vstupenky na predstavenia zostávajú v platnosti na uvedené termíny.

DIVADLO
Prekvapenie – DS Hugo

18. 10. 2020 / 16.00 h / Kino Lastovička / vstupné
5€

Moral Insanity

22. 10. 2020 / 18.00 h / dom kultúry / vstupné 10 €

Radošinské naivné divadlo –
Mužské oddelenie

25. 10. 2020 / 16.30 h, 19.30 h / dom kultúry /
Vstupné 18 €

Mafiánske historky 2 – Csabova
pomsta

5. 11. 2020 / 19.00 h / dom kultúry / vstupné 18 €

Bosé nohy v parku

8. 11. 2020 / 19.00 h / dom kultúry / vstupné 13 €

KONCERT
Progres - 25 rokov

3. 10. 2020 / 18.00 h / dom kultúry / vstupné 10 €

Spoločný program folklórnych
súborov Mladosť a Rozsutec

23. 10. 2020 / 19.00 h / dom kultúry / vstupné 8 € /
6€

Ľudovít Kašuba - mesiac úcty
k starším

11. 10. 2020 / 15.00 h / dom kultúry / vstup voľný
na základe rezervácie

Tradičné rodinné zvykoslovie

14. 10. 2020 / 15.00 h / Kino Lastovička / vstup
voľný, vstupenku je potrebné vopred si vyzdvihnúť
na predajných miestach
Prednáška etnologičky Kataríny Nádaskej o živote našich
predkov v 19. storočí.

Nábor do Lion Team

Lion Team vyhlasuje nábor detí (4 - 15 rokov)
do športového klubu. Ak máš rád šport, angličtinu,
chuť spoznávať nových priateľov a máš srdce leva,
príď medzi nás. Viac informácií na info@lionteam.sk
alebo na číslach 0919 387 382 / 0944 764 344.

Program
na október
2020
ŠTV
1.10.
PIA
2.1.
SOB
3.10.

Fragile & Cimbal Brothers

18. 11. 2020 / 18.00 h / dom kultúry / vstupné
predpredaj 24 €, v deň podujatia 25 €

INÉ
Hurá na sídlisko - ihrisko Kollárova a mestská časť Prejta

3. 10. 2020 / 9.00 h - 12.00 h
Spoločne pomôžeme pri príprave výsadby kvetinovej lúky
pri Dubnickom potoku na sídlisku Pod kaštieľom.
14.00 h - 17.00 h
Pozývame na neformálne stretnutie s poslancami a
primátorom mesta, pre deti sú pripravené zaujímavé aktivity,
skákací hrad či cukrová vata. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Cyclocross - memoriál dona
Jozefa Kosmála

3. 10. 2020 / 9.30 h / priestor za Kostolom sv. Jána
Bosca
Prihláška a viac informácií na www.saldub.sk.

Otvorenie výstavy Dr. Milan
Rastislav Štefánik - vedec,
diplomat, politik a vojenský
vodca v obrazoch

8. 10. 2020 / 16.00 h / Dubnický kaštieľ / výstava
potrvá do 8. 11. 2020

Králi videa
CON, 2D, ČJ, 15, 82, 5/4€, dokumentárny

17:00 Nádej

BON, 2D, ČT, 12, 126, 6/5€, dráma, romantický

19:30 Jaskyňa

14:00 Máša a medveď: Mášine pesničky
CON, 2D, SD, MP, 90, 5/4€, animovaný, rodinný

16:00 Bábovky

CA, 2D, ČJ, 12, 97, 6/5€, komédia

15:00

NED
4.10.

TURISTIKA

Chrumkáči
BON, 2D, SD, MP, 105, 5/4€, animovaný, komédia

17:30 Králi videa

CON, 2D, ČJ, 15, 82, 5/4€, dokumentárny

19:30 Nádej

BON, 2D, ČT, 12, 126, 6/5€, dráma, romantický

Štiavnické vrchy – Banské
pamiatky

STR
7.10.

3. 10. 2020 – 4. 10. 2020 / pešia turistika
org.: KST Dubnica nad Váhom

ŠTV
8.10.

Západné Tatry – Sivý vrch,
Pod Osobitou, Lúčna

17:30 Ženská pomsta

MAG, 2D, ĆJ, 12, 88, 6/5€, komédia

19:30
17:30

Ďaleko od Reykjavíku

(FebioFest 2020)

ASFK, 2D, ČT, 12, 92, 4/3€, dráma, komédia

Raj na zemi

(FebioFest 2020)

ASFK, 2D, SJ, 15, 78, 4/3€, dokument

19:30 V sieti 18+

FT, 2D, ČJ, 18, 100, 5/4€, dokument

10. 10. 2020 – 11. 10. 2020 / pešia vysokohorská
turistika
org.: KST Dubnica nad Váhom

Strážovské vrchy – Kamenné
vráta

PIA
9.10.

Kysuce – Vojtovské pramene
25. 10. 2020 / pešia turistika
org.: KST Dubnica nad Váhom

SOB
10.10.

FK Dubnica n/V – FC ŠTK 1914
Šamorín

24. 10. / 14.30 h / mestský štadión / stretnutie 2. ligy
mužov

FLORBAL
ŠK VS Dubnica n/V - Tempish
Capitol Floorball Club

3. 10. / 17.00 h / športová hala / prvá liga mužov

19:30

Pre Samu

(FebioFest 2020)

ASFK, 2D, ČT, 12, 95, 4/3€, dokument

Krajina ve stínu
FT, 2D, ČJ, 15, 135, 5/4€, dráma, historický

17:00 Bábovky

CA, 2D, ČJ, 12, 97, 6/5€, komédia

19:00

NED
11.10.
ŠTV
15.10.

FUTBAL

17:30

Rocca mení svet (FebioFest 2020)
15:00 ASFK, 2D, ST, MP, 92, 4/3€, rodinný

24. 10. 2020 / pešia turistika
org.: KST Dubnica nad Váhom

Dubnica n/V – FC Petržalka
17.11.2020 / 18.00 h / dom kultúry / vstupné
predpredaj 18 € a v deň vystúpenia 20 €

MAG, 2D, ĆJ, 12, 88, 6/5€, komédia

19:30

FE, 2D, ČT, 12, 104, 5 €, dráma, katastrofický

PIA
16.10.

10. 10. / 15.00 h / mestský štadión / stretnutie 2. ligy
mužov

Sima Martausová - koncert

17:30 Ženská pomsta

17:00

Krajina ve stínu
FT, 2D, ČJ, 15, 135, 5/4€, dráma, historický

Krajina ve stínu
FT, 2D, ČJ, 15, 135, 5/4€, dráma, historický

19:30 Ženská pomsta
MAG, 2D, ĆJ, 12, 88, 6/5€, komédia
17:00 Karel

BON, 2D, ČJ, 12, 127, 6/5€, dokumentárny, životopisný

19:30 Karel
BON, 2D, ČJ, 12, 127, 6/5€, dokumentárny, životopisný
17:00 Pre balík prachov

CON, 2D, ČT, 15, 99, 5/4€, akčný, thriller

Karel
19:30 BON, 2D, ČJ, 12, 127, 6/5€, dokumentárny, životopisný
15:00 Malý Yeti 2

FF, 2D, SD, MP, 89, 5/4€, animovaný

SOB
17.10.

17:00 Karel

BON, 2D, ČJ, 12, 127, 6/5€, dokumentárny, životopisný

19:30 Pre balík prachov

CON, 2D, ČT, 15, 99, 5/4€, akčný, thriller

NED
18.10.
ŠTV
22.10.
PIA
23.10.

19:30 Karel

BON, 2D, ČJ, 12, 127, 6/5€, dokumentárny, životopisný

16:00 Karel

BON, 2D, ČJ, 12, 127, 6/5€, dokumentárny, životopisný

17:00

Karel
BON, 2D, ČJ, 12, 127, 6/5€, dokumentárny, životopisný

15:00 Malý Yeti 2

FF, 2D, SD, MP, 89, 5/4€, animovaný

ŠK VS Dubnica n/V - VŠK PdF
Hurikán Bratislava

SOB
24.10.

4. 10. / 10.00 h / športová hala / prvá liga mužov

ŠK VS Dubnica n/V - FBC White
Eagles Bratislava

24. 10. / 17.00 h / športová hala / prvá liga mužov

17:00 Pre balík prachov

CON, 2D, ČT, 15, 99, 5/4€, akčný, thriller

19:00 Emply Man

CA, 2D, ST, ?15, ??, 6/5€, krimi, horor

NED
25.10.

ŠTV
29.10.

15:00 Malý Yeti 2

FF, 2D, SD, MP, 89, 5/4€, animovaný

17:00 Nightlife

BON, 2D, ĆD, 12, 111, 6/5€, komédia, romantický

19:30 Corpus Christi + Shit Happens
ASFK, 2D, ČT, 15, 128, 4/3€, dráma

ŠK VS Dubnica n/V - ŠK Slávia
SPU DFA Nitra

25. 10. / 14.00 h / športová hala / prvá liga mužov

15:00 Chrumkáči

BON, 2D, SD, MP, 94, 5/4€, animovaný, komédia

PIA
30.10.

17:00

BON, 2D, ČJ, 12, 127, 6/5€, dokumentárny, životopisný

15:00

Filmový klub

Dámsky klub

3D film

UVÁDZANIE FILMOV
V TOMTO KINE
PODPORUJE

BON, 2D, ĆD, 12, 111, 6/5€, komédia, romantický

19:30 Karel

Viac informácií na www.kultura.dubnica.eu.

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

Nightlife

SOB
31.10.

100% Vlk
BON, 2D, SD, MP, 96, 5/4€, animovaný, rodinný

17:00 Nightlife

BON, 2D, ĆD, 12, 111, 6/5€, komédia, romantický

19:30

Emply Man
CA, 2D, ST, ?15, ??, 6/5€, krimi, horor

15:00 100% Vlk

BON, 2D, SD, MP, 96, 5/4€, animovaný, rodinný

NED
1.11.

Fatima
17:00 CON, 2D, ČT, 12, 113, 5/4€, historický, dráma
19:30 Corpus Christi + Shit Happens
ASFK, 2D, ČT, 15, 128, 4/3€, dráma

Kultúra 015
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Baví ich šport a nie sú závislí od techniky. Babylon vyvrátil
koncertov či výstav. Deti ani pedagógovia ne- vať. S kolegami z gitarového oddelenia by sme
mýty o mládeži
Text Veronika Rezáková Foto Erik Osvald

BABYLON ART PARK JBM 2020 to
nebol len hodnotný hudobný či zábavný program. Festival vytvoril
priestor aj na kvalitné diskusné fórum. Témou tohtoročnej debaty
boli možnosti na rozvoj potenciálu
a sebarealizáciu mladých ľudí
v Dubnici nad Váhom. Z debaty vyberáme najzaujímavejšie myšlienky prizvaných diskutujúcich.

budú nútení prenášať všetky nástroje a zároveň radi zaviedli gitarový festival.
techniku z budovy do budovy, potrebné vybavenie na zabezpečenie koncertu či výstavy
budú mať pod jednou strechou. Exteriér
domu kultúry po úprave taktiež ponúkne
možnosti na koncerty na nádvorí. Našou ambíciou je začať školský rok v nových
priestoroch už v septembri 2021.

Lucia
Košťálová

[Školská psychologička]

Filip
Siekel

[Pedagóg]

Peter
Wolf

[Primátor mesta]

Primátor mesta Peter Wolf: ZUŠ si
zaslúži reprezentatívne priestory.
Základná umelecká škola si zaslúži väčšie
priestory s potenciálom rozvoja, no najmä
sídlo, ktoré bude pre takúto inštitúciu adekvátne a reprezentatívne. Preto pripravujeme
presťahovanie ZUŠ zo súčasných nevyhovujúcich priestorov do zmodernizovaného
domu kultúry. Vhodnejšie priestory škole pomôžu nielen z hľadiska počtu žiakov, no lepšie
podmienky tu budú napr. aj na realizáciu

Lucia Košťálová, školská psychologička: To, že mladí sedia len za počítačom, je mýtus.
Z našich skúseností vyplýva, že mladí ľudia sa
dokážu veľmi rýchlo zorganizovať ako skupina, aktívne komunikovať a dohodnúť sa, keď
je treba napríklad niečo upraviť, vyzbierať, vyčistiť... Dokážu zmobilizovať aj svojich
kamarátov. Na druhej strane sú schopní prispieť do diskusného fóra svojím jasne
vyjadreným názorom. Od technológií nie sú
závislí, skôr ich využívajú najmä na zefektívnenie komunikácie a každodenného života.

Filip Siekel, pedagóg Základnej
umeleckej školy: Žiaci majú veľké
množstvo príležitostí na sebarealizáciu.
Tie im ponúkajú či už väčšie podujatia a koncerty alebo len komornejšie akcie ako napr.
Medzinárodný deň žien. Naposledy sme prezentovali činnosť jednotlivých odborov
priamo v uliciach mesta. Bola to veľmi pekná
aktivita, ktorú ľudia ocenili, pre deti to bola
zároveň dobrá skúsenosť, keďže zažili niečo
celkom nové. Odozva okoloidúcich bola takisto výrazne pozitívna, rovnako ako aj ohlasy
okolitých prevádzok. Mnohí ľudia sa pýtali,
[Tvorca náučného chodníka]
kedy znova prídeme, takže máme určite
v pláne túto formu prezentácie ešte zopako-

Adam
Rehák

Podchod pre peších pri námestí
Pripomenuli sme si výročie
Slovenského národného povstania zdobí podsvietené logo mesta

V sobotu 29. augusta sme si na Námestí Alexandra Dubčeka v popoludňajších hodinách pripomenuli pietnou spomienkou 76. výročie
Slovenského národného povstania. Spomenuli sme si tak na hrdinstvo
a obete predchádzajúcich generácií, ktoré po rokoch útrap zatúžili
po slobode a neváhali za ňu položiť svoje životy.

016 Kultúra

Pôvodný obklad priečelí podchodu pri troch vstupoch nahradilo
v prvej polovici septembra podsvietené 3D logo mesta. Po technických
úpravách podchodu, ktoré pred rokom vyriešili dlhoročný problém
so zatápaním, sa tak samospráva zamerala na jeho estetické zveľaďovanie, v rámci ktorého podchod vyčistila od usadených nánosov.

September

Adam Rehák, tvorca náučného
chodníka Dubnickým chotárom:
Podporu okolia i mesta som cítil
prakticky okamžite.
Myslím si, že podmienky na realizáciu dobrých nápadov v našom meste sú vytvorené. Je
však aj na nás, na mladých ľuďoch, aby sme
príležitosti vyhľadávali a prípadne si aj nejaké
vytvorili a naozaj si šli za tým, čo chceme dosiahnuť. Iniciatíva musí vychádzať priamo
od nás samotných, až potom nám dokáže
mesto podať pomocnú ruku a podporiť nás.

Dubnické noviny

nych podnikateľov. Ľudia sa radi hrajú, a
takto sa mohli aj niečo priučiť o svojom
meste. V budúcnosti plánujeme tento koncept ešte rozvinúť o benefičný rozmer, verím
teda, že bude naberať na intenzite.

Lukáš
Bakyta

[Poslanec mestského zastupiteľstva]

Ondrej
Mišovič

[Kaviaren 7edmička]

Ondrej Mišovič, organizátor Mestského kvízu: V organizácii podujatí
chceme pokračovať aj benefičným
smerom.
Tento rok sme s konceptom mestských kvízov ešte len začali, no čakali sme trošku väčšiu
odozvu, z úvodu bola relatívne nesmelá.
Chceli sme prepojiť všetky generácie i miest-

2020

Co-workingové centrum by jednoznačne pozdvihlo celkovú kvalitu života mladých
Dubničanov. Či už ide o stredoškolákov, vysokoškolákov
alebo
začínajúcich
podnikateľov – mali by sa kde stretávať, diskutovať a efektívne tráviť svoj voľný čas.
Realizujú sa tu diskusie, workshopy a mnohé
iné ďalšie podujatia prospešné pre širokú verejnosť. Preto by som bol rád, ak by sme mali
možnosť i prostriedky takéto centrum v Dubnici vytvoriť. Máme tu množstvo
podnikateľov, ktorí chodia za týmto účelom
do Trenčína či iných miest, kde sa stretávajú,
hoci by tak mohli robiť priamo tu v Dubnici
nad Váhom.

Lukáš Bakyta, poslanec mestského
zastupiteľstva, člen komisie športu: Záujem detí o šport evidujeme.
V Dubnici nad Váhom sa najviac darí futbalu,
klub má okolo 350 detí. Hokejisti s počtom
detí rastú, prekonali svoje minuloročné štatistiky a darí sa aj florbalu, ktorý je momentálne
najrýchlejšie sa rozvíjajúcim športom vo svete [Animátor, mentor, pedagóg]
i na Slovensku, za mesto spomeniem aj atletiku či hádzanú. Myslím si, že deti záujem
o šport a športové aktivity majú aj naďalej.
Juraj Šimkovič, animátor, mentor,
pedagóg: Dôležité je, akí ľudia
Ondrej Mišovič, spoluzakladateľ s deťmi pracujú.
kaviarne 7edmička: Kvalitu života Podstatné je, akí dospelí ľudia s deťmi pracumladých by pozdvihol co-working. jú, či s nimi dokážu správne komunikovať a
vytvoriť pre ne podporné prostredie. Práve
my, dospelí, máme v rukách možnosti zabezpečiť deťom adekvátne podmienky a
príležitosti na rozvoj a motiváciu. Samozrejme, najdôležitejší je vlastný príklad
dospelého, ktorý dokáže ovplyvniť vlastným
pôsobením smerovanie detí a mládeže.

Do knižničnej záhrady
zavítala známa bylinkárka

V piatok 11. septembra navštívila záhradu Mestskej knižnice v Dubnici
nad Váhom známa slovenská bylinkárka Anna Kopáčková z Vrbového.
Rekordnému počtu návštevníkov, ktorí sa prišli niečo nové dozvedieť,
porozprávala o liečivých bylinách, ich účinkoch, zbere, spracovaní i použití.

Juraj
Šimkovič

V parku J. B. Magina pribudla
ďalšia oddychová zóna

Mesto upravilo okolie jazierka v parku tak, aby sa z neho stala príjemná rekreačná zóna. Úprava zelene a vodného pádu či vyčistenie jazierka
spravili zo zanedbanej lokality nové príjemné miesto na oddych. Pozornosť sa venovala i grotte, ktorá okrem vyčistených chodníkov získala
aj obnovenie osvetlenia.

Kultúra 017
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Majster Slovenska Dalibor Jakal: „Prvý začal behať môj otec.”
Keď niekto začne v detstve s atletikou, chce sa
orientovať na šprinty, lebo sú atraktívnejšie na
pozeranie. Pokiaľ ide o tréning, oba sú ťažké,
ak hovoríme o výkone v pretekoch, sú dlhšie
vzdialenosti náročnejšie. Stačí sa pozrieť, ako
vyzerajú bežci v cieli. Šprintéri sa vyškerení radujú, bežci na 5000 metrov tam všetci padnú
na zem.

Text Samuel Valuch Foto Archív Dalibora Jakala

Dnes dvadsaťročný Dalibor Jakal
začínal s behom doma v Svinnej
pri priehrade, kde trénuje doteraz.
Z neznámeho chlapca sa stal veľmi
rýchlo pretekár, ktorý sa v dobrom
svetle ukazoval v bežeckých ligách
v Dubnici či v Trenčíne. Výborný
vytrvalec Miroslav Ilavský ho zavolal do dubnického Jogging klubu a
jeho výkonnosť naďalej rástla, až
sa 6. septembra stal v Bratislave
majstrom Slovenska do 23 rokov
v behu na 5000 metrov. O svoje
športové skúsenosti a zážitky sa
s nami podelil v zaujímavom rozhovore.
V štartových listinách môžeme
nájsť meno Dalibor Jakal dvakrát,
ale s iným rokom narodenia. Môže
za to, že si sa dostal k behu, tvoj
otec?
Otec začal behať pred piatimi či šiestimi
rokmi. Asi pred štyrmi rokmi som si s ním
šiel zaklusať prvýkrát, chcel som vtedy natrénovať na jedny dvanásťkilometrové preteky
v Bratislave. Nešlo mi vôbec o čas, iba som
ich chcel dokončiť. Natrénované som mal len
na ôsmy kilometer, takže som sa tam celkom
trápil. Až pred nejakými dvomi rokmi som
začal behať intenzívnejšie, serióznejšie trénovať som začal asi pred rokom.

A už si stihol získať titul na majstrovstvách Slovenska do 23 rokov.
Stojí za takýmto rýchlym progresom
aj nejaký tréner alebo si iba samoukom?
Donedávna som bol iba samouk, bral som
si poznatky od rôznych bežcov, napríklad aj
od Mira Ilavského. Ale pred niekoľkými týždňami som prišiel k pánovi trénerovi Peťovskému do klubu Slávia Trenčín. Spolupráca
zatiaľ funguje, asi tam ostanem. Túto sezónu
ale ešte dobehám za dubnický Jogging klub,
potom zrejme prestúpim.
018 Šport

Beh je pomerne širokým odvetvím.
Aké konkrétne disciplíny či trate
preferuješ?
Momentálne sa chcem špecializovať na päť-,
možno desaťkilometrové trate. Mám za sebou
aj štyri polmaratóny, ale chcem behať kratšie
veci. Veď práve nedávno som si urobil osobný rekord na piatich kilometroch v hodnote
15:45.
Pokiaľ ide o terény, rád ich striedam. Keď mám
dosť cesty, idem do kopcov. Hory sú mi najbližšie. Keďže sa chcem zlepšovať na rovinách,
kopce teraz moc netrénujem. Ale keď budem
starší a moja výkonnosť začne klesať, prejdem
na hory.
Vybral si si náročnú cestu vytrvalostného športu. Ako je na tom slovenská atletika napríklad práve
v behu na 5000 metrov?
V nedeľu 6. septembra som sa zúčastnil
majstrovstiev Slovenska do 23 rokov, ktoré
boli spojené so šampionátom juniorov a získal som spomínaný titul. Na mojej úrovni
tam bola dobrá konkurencia, keďže dosť chalanov malo osobné rekordy lepšie ako ja. Ale
z európskeho hľadiska na tom nie sme vôbec
dobre, už v porovnaní s Čechmi je to tu slabšie, keď nerátame Tibora Sahajdu.

Vráťme sa späť k nedávnemu a
pre teba úspešnému šampionátu.
Okrem zisku titulu v behu na 5000
metrov si oslavoval aj čas pod šestnásť minút. Aké sú tvoje ďalšie
ciele a kam myslíš, že sa až môžeš
posunúť?
Nečakal som, že pobežím 5000-ku pod šestnásť minút tak skoro. Teraz je ďalším cieľom
dať ju pod pätnásť, neviem, kedy sa to podarí,
či o rok, o dva, chcel by som to čo najrýchlejšie. Budem makať, ale neviem, kam až sa dokážem posunúť.
Ako si na tom momentálne v porovnaní so slovenskou seniorskou konkurenciou?
V sezónnych štatistikách som dvanásty. Jeden
chalan je tam mladší, ostatní sú o dosť starší.
Si denným študentom manažmentu na vysokej škole v Žiline. Nemáš
problém stíhať školu aj tréningové
aktivity?
Tréner mi asi bude posielať tréningový plán
mailom, jeden deň budem mať zo školy voľný,
pravdepodobne piatok, to by som asi chodil
na tréning do Trenčína, no a zvyšok si odtrénujem v Žiline. Veľa chalanov, čo poznám a
majú trénera, fungujú týmto spôsobom.

Vyzerá to teda tak, že sa s Dubnicou rozlúčiš.
V Dubnici mám aj rodinu, v Joggingu som
si našiel dosť kamarátov, napríklad Daniela
Zuba či už spomínaného Miroslava Ilavského.
Ak sa chcem ale niekam posunúť, budem muČím to je? Veď sa zdá, že populari- sieť prestúpiť. Tréner Peťovský je inak pôvodta behu stále rastie a venuje sa mu ne Dubničan, kedysi pracoval pre AK Spartak,
teraz je v Slávii Trenčín. Viedol napríklad Jočoraz viac a viac ľudí.
Určite je to podmienkami pre šport. Pred pia- zefa Repčíka, bol s ním aj na olympiáde.
timi rokmi to bolo zlé, teraz sa to už zlepšuje. Vidím, že stúpa počet mladých, ktorí dosa- Čo by si v závere rozhovoru odkáhujú dobré časy. Beh je síce stále obľúbenejší, zal ľuďom, ktorí váhajú, či s behaskôr ale pribúda rekreačných bežcov, ktorí sa ním začať?
nechcú až tak zlepšovať. Behajú každý deň, ale Nech začnú, je to dobrý šport. Skúste to v honejde im primárne o kvalitu. Navyše začínajú rách, nie sú monotónne ako asfalt. Kedysi
ľudia vo vyššom veku, ktorí sa nezameriavajú som hrával futbal, behanie tam bolo za trest.
na rýchlosť, ale skôr na vytrvalosť. Ale konku- Keď sme spravili niečo zlé a tréner sa naštval,
rencia záleží aj od disciplíny, napríklad v šprin- dal nám behať koliečka. Nikto to nemal rád
toch býva vždy veľmi veľa ľudí.
a nikdy mi vtedy nenapadlo, že budem behať
takéto veci. Vyskúšal som a chytilo ma to. SaPrečo sú šprinty u mladých obľúbe- mozrejme, beh nemusí sadnúť každému. Podnejšie než vytrvalostné disciplíny? statné je hýbať sa.
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Mladí šachisti s medailami z majstrovstiev Slovenska
la striebro za výkon na štvrtej šachovnici.
Pre úplnosť treba spomenúť, že zastúpenie
sme mali aj v tíme ŠK Slovan Bratislava, kde
pôsobila ako licenčná hráčka Jana Šošovičková. Jej družstvo získalo bronz, presne ten,
ktorý tesne ušiel našim.

Text Peter Zelenka Foto Peter Zelenka

Od piatka 11. do nedele 13. septembra sa v Topoľčanoch uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v rapid
(zrýchlenom) šachu mládeže, ktoré
boli rozdelené na tri disciplíny.
Do všetkých zasiahli aj mladí dubnickí šachisti.

V piatok súťažili družstvá mladších žiakov.
Družstvo sa skladá zo štyroch hráčov, pričom
v ňom musí byť minimálne jedno dievča.
Traja členovia družstva musia byť z jedného
klubu a štvrtý hráč môže byť „licenčný“. To
využili aj mladší žiaci ŠKŠ Dubnica, keď si
k zostave Jakub Orgoň, Martina Šošovičková
a Matej Zelenka „zapožičali“ na druhú šachovnicu Filipa Kulicha z ŠK Považské Podhradie. Po urputných bojoch v siedmich kolách sa napokon naši tešili z bronzových medailí, keď si pripísali štyri víťazstvá, jednu
remízu a dve prehry. Navyše získali aj individuálne ocenenia za výsledky na jed-

Športový
prehľad
Text Samuel Valuch Foto Anton Minárik, Archív Jogging klub

Silvia Schwaiger z Jogging klubu
Dubnica nad Váhom sa stala majsterkou Slovenska v polmaratóne.
V nedeľu 6. septembra zabehla v Bratislave
slovenský výkon roka s hodnotou 1:17:51
a zdolala aj mladšie súperky orientujúce sa
na cestné behy. „Psychicky to bolo dosť
náročné, lebo protivietor bol naozaj veľmi
nepríjemný. Vzhľadom na podmienky čas nie
je vôbec zlý. Žiaľ, v tomto roku mám málo
pretekov, polmaratónsky šampionát bol iba
tretími. Chýba mi pretekárska prax,“ povedala 38-ročná špecialistka na beh do vrchu.

Družstvo mladších žiakov, zľava Jakub Orgoň,
Filip Kulich, Matej Zelenka a Martina Šošovičková

notlivých šachovniciach, konkrétne Jakub
Orgoň striebro na prvej šachovnici, Filip Kulich bronz na druhej šachovnici a Matej Zelenka striebro na šachovnici štvrtej.
Družstvá starších žiakov si zmerali sily v sobotu. Zostave Kristián Ruček, Patrik Orgoň,
Jakub Orgoň a Martina Šošovičková sa však až
tak nedarilo, napokon obsadili štvrté miesto,
o ktorom rozhodlo až pomocné hodnotenie.
K medaile im teda chýbalo len veľmi málo.
Tešiť sa mohla aspoň Martina, ktorá získav meste Slavičín na Morave a v následnej domácej odvete, pričom
túto tradíciu udržiavajú už od roku
2010. Zápas u našich susedov nemal tento
rok pre vírusovú situáciu obvyklú hodovú atmosféru. Dubničania nezachytili úvod a prvé
štyri duely prehrali, napokon sa zrodila prehra v pomere 2:6. Najlepším hráčom hostí sa
stal Anton Minárik so 483 bodmi. Odvetu
v domácom prostredí v Starej Turej, kde
sa zápas hral v inom formáte na 120 hodov
združených, Dubničania zvládli lepšie a zvíťazili 5:3. Ich najlepším hráčom sa stal Martin Hajaš s výkonom 576 bodov, najlepším
hráčom odvetného zápasu celkovo bol hosťujúci Rudolf Fojtík so 615 bodmi.

V nedeľu už išiel každý sám za seba. V súťaži
jednotlivcov opäť potvrdil svoje kvality Jakub
Orgoň, keď získal bronz v kategórii chlapcov
do 12 rokov. Martina Šošovičková vybojovala
zlato medzi dievčatami do 12 rokov a skompletizovala tak svoju zbierku medailí na šampionáte. Matej Zelenka skončil tesne štvrtý
po pomocnom hodnotení, na rovnakej priečke sa umiestnila aj Jana Šošovičková. Patrik
Orgoň obsadil medzi chlapcami do 14 rokov
9. miesto.
Celkovo možno vystúpenie našich žiakov,
členov ŠKŠ Dubnica, hodnotiť ako výborné.
Dubnickým šachovým nádejam prajeme veľa
ďalších úspechov, ďakujeme im za vzornú reprezentáciu a takisto ďakujeme mestu za podporu klubu.

Zápas so Slavičínom

nom termíne uskutočnili bežecké
preteky Dubnická desiatka. Na tartanovom ovále mestského štadióna dominoval
podľa predpokladov Miroslav Ilavský, ktorý
dosiahol výsledný čas 33:37,50. Ako druhý dobehol jeho tímový kolega z Jogging klubu Dalibor Jakal (34:20,03). V hlavnej kategórii žien
Dubničanom sa už tradične dari- dominovala Barbara Chrenková, medzi ženalo na Trenčianskom polmaratóne, mi do 50 rokov obsadilo stupeň víťazov trio
ktorý sa bežal v nedeľu 20. septem- z dubnického Jogging klubu Božena Bulíková,
bra v uliciach krajského mesta a Michaela Žilková a Zuzana Hornaková.
v jeho blízkom okolí. V hlavných kate- Spomedzi Dubničanov dosiahli vo svojich
Hráči ŠK Victory Stars sa počas ví- góriách mužov a žien zvíťazili Miroslav Ilavský kategóriách na medailové priečky aj Vladimír
Vlasatý, Marián Cyprian, Alica Nemčeková
kendu 5. – 6. septembra zúčastni- (1:13:56) a Barbara Chrenková (1:31:40).
a Gizka Chrenková. Kompletné výsledky nájli prvého ročníka turnaja Salming
V piatok 18. septembra sa v náhrad- dete na stránke beh.sk.
Floorball Cup v Trenčíne, o čo najlepšie umiestnenie bojovali v dvoch
vekových kategóriách. Mužstvo U15
napokon skončilo piate, hráči U19 obsadili
skvelé 2. miesto. Vo finále bol nad ich sily tím
FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina. Turnaja sa zúčastnilo 12 tímov z celého Slovenska,
tie pricestovali najmä so zámerom preveriť si
formu pred blížiacou sa sezónou.
Dubnickí kolkári dali bodku za sezónou v letnom hodovom zápase

Bežci po štarte Dubnickej desiatky
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POVEDZME NIE ČIERNYM SKLÁDKAM!
K STOJISKÁM NÁDOB ANI DO PRÍRODY
NEUKLADAJME ODPAD, KTORÝ TAM NEPATRÍ
TAKÝTO ODPAD JE ČIERNOU SKLÁDKOU, V PROSTREDÍ JE
NEESTETICKÝ, ZNEHODNOCUJE SA A MÔŽE OHROZIŤ ZDRAVIE ĽUDÍ
ODPAD (I NÁBYTOK) ULOŽENÝ MIMO ZBERNÝCH NÁDOB
JE ČIERNOU SKLÁDKOU A SÁM SA NEODPRACE
NA LIKVIDÁCIU ČIERNYCH SKLÁDOK SA ZO SVOJICH
PEŇAŽENIEK SKLADÁME ZBYTOČNE VŠETCI
ODPAD MOŽNO BEZPLATNE ODOVZDAŤ KAŽDÝ DEŇ V TÝŽDNI
VRÁTANE SOBOTY NA ZBERNOM DVORE (MIMO STAVEBNÉHO
ODPADU, KTORÝ JE SPOPLATNENÝ)
AK STE VIDELI NIEKOHO VYTVÁRAŤ ČIERNU SKLÁDKU,
BEZODKLADNE VOLAJTE NA TEL. LINKU 159

Na mestskom kompostovisku je možné bezplatne odovzdať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad – pokosenú trávu, lístie,
konáre, iný zelený bioodpad. Rovnako ako v prípade zberného dvora, aj na mestské kompostovisko bude vstup umožnený
s adekvátnou ochranou tváre a rúk. Obyvateľov žiadame o dodržiavanie bezpečných odstupov.

OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO DVORA
(NÁDRAŽNÁ UL. 4007)

OTVÁRACIE HODINY MESTSKÉHO
KOMPOSTOVISKA (UL. ŠPORTOVCOV 673)

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 7. 10. 2020

DUBNICA MESTO

STREDA 14. 10. 2020

PREJTA, KOLONKY

STREDA 8. 10. 2020

PREJTA, KOLONKY

STREDA 21. 10. 2020

DUBNICA MESTO

STREDA 4. 11. 2020

DUBNICA MESTO

STREDA 18. 11. 2020

PREJTA, KOLONKY

STREDA 11. 11. 2020

PREJTA, KOLONKY

STREDA 25. 11. 2020

KOVY A OLEJ
LOKALITA

TERMÍN

PREJTA, KOLONKY

STREDA 28. 10. 2020

DUBNICA MESTO

ŠTVRTOK 29.10. 2020

TERMÍNY JESENNÉHO ZBERU
OBJEMNÉHO ODPADU
Objemný odpad (nábytok, dvere, dosky, sanitu, koberce,
matrace...) vykladajte ku kontajnerovým stojiskám
v predvečer zberu, prípadne v deň zberu
do 6.30 h. Objemný odpad je možné bezplatne
odovzdať počas celého roka na zbernom dvore.

LOKALITA
Lokalita 5 (Centrum III, Pod hájom, Partizánska ul. a
Fándlyho ulica) 5. 10. 2020
Lokalita 6 (Centrum I, Kollárova ulica, Nad kostolom,
Cintorínska, Nádražná ulica a Ul. školská) 12. 10. 2020
Lokalita 7 (stred mesta - bytovka 105, Ul. A. Kmeťa,
Šafárikova ul., Moyzesova ul., Nad Zábrehom, Pionierska
ul., Bratislavská ul. a Orion) 15. 10. 2020

020 Info

ZÁHRADNÝ
BIOODPAD
LOKALITA

TERMÍN

CENTRUM II, ŠTÚROVA
ULICA, PREJTA

PONDELOK 19. 10. 2020

POD KAŠTIEĽOM, KOLONKY,
HÁJE, KVÁŠOVEC

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

SÍDLISKO ZA TRAŤOU

PONDELOK 26. 10. 2020

PONDELOK 2. 11. 2020

PONDELOK 9. 11. 2020

