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mesta Dubnica nad Váhom

Očami
pracovníka
triediacej linky

Investovať
chceme viac ako
v uplynulom roku

Na futbale
mám rád
naozaj všetko

Ak vhodíte do žltého koša na plasty tetrapaky, neotvorené jogurty, handry či obaly
so zvyškami jedál, budú ich za vás musieť
odstrániť pracovníci pri triediacej linke.

„Najväčšou investíciou bude rekonštrukcia
námestia,“ konštatuje v rozhovore o rozpočte pre naše noviny poslanec mestského
zastupiteľstva Marián Osúch.

Prečítajte si rozhovor s Marekom
Kuzmom, v ktorom skúsený ofenzívny
hráč opisuje aktuálnu zvláštnu sezónu a
spomína na viaceré momenty svojej kariéry.
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Hľadajme to pekné aj počas náročných chvíľ
Keď sme vítali nový rok 2021, želali sme si, aby
sme epidémiu nechali za zatvorenými dverami spolu s predchádzajúcim rokom. Zatiaľ to
však vyzerá, že aj v dňoch nového roku ovplyvňuje vírus podobu našej každodennej reality.
V čase uzávierky januárového čísla našich
novín máme práve za sebou celoplošné víkendové pretestovanie. Nerád by som sa pri tejto
téme zastavoval pridlho, chcel by som však vyjadriť, ako si ceníme prístup mnohých z Vás.
Všetci sme už trochu unavení a tiež frustrovaní zo situácie, ktorá pretrváva celé mesiace.
Prišli sme o kultúrne dianie, spoločenské
zážitky, ale aj školskú či pracovnú rutinu a
osobné kontakty s blízkymi. Sme tiež skúšaní
rôznymi obmedzeniami a testovaním, s ktorým je nie každý stotožnený. Dubničanom
sme chceli ponúknuť možnosť nechať sa otestovať bez nutnosti cestovania a napriek nálade
v spoločnosti sme nemali žiadne problémy
s personálnym zabezpečením odberových
miest. Aj touto cestou Vám ďakujem
za pomoc, spoluprácu, účasť či trpezlivosť
so zdržaním na niektorých odberových
miestach.
Zároveň by som chcel upriamiť pozornosť
všetkých nás na tie krajšie aspekty pomalšieho
života, ktorý pre epidémiu zažívame. Aspoň
na chvíľu sa uľavilo životnému prostrediu
od neustáleho využívania leteckej a inej dopravy, hasiči evidujú menej dopravných
nehôd, policajti zasa pokles v počte priestupkov. Sme pozornejší voči našim rodičom či
starým rodičom, viac vnímame potreby iných.
Vytvára sa nám väčší priestor na návštevu prírody alebo otvorenie dlho odkladanej knihy.

Medzi Dubničanmi vnímam obrovskú spoluúčasť a ochotu pomôcť. Či už ide o spomínané
testovanie alebo pomoc starším občanom. Rád
by som pripomenul aj pomocnú ruku, ktorú
všetkým ľuďom v núdzi ponúkajú kolegovia
z úradu a sociálnej komisie v rámci združenia
Pro Dubnica.
Hoci nežijeme ľahkú dobu, pomôže nám, ak
sa poobzeráme aj po jej pozitívach. Niektoré z nich spomeniem v rámci štatistického
porovnania rokov 2018 a 2019, ktoré máme
k dispozícii. Teším sa, keď vidím, že naše úsilie prináša merateľné výsledky. Po prvom roku
v úrade sme znížili zadlženosť nášho mesta
z 10,46 % v roku 2018 na úroveň 8,55 %
v roku 2019. Naopak, majetok sa v prepočte na obyvateľa Dubnice nad Váhom zvýšil
z 2 511 eur na 2 607 eur. Už teraz som zvedavý na údaje za rok 2020 po jeho ekonomickom
uzatvorení.
Naopak, aktuálne čísla v rozpočtových tabuľkách ukazujú v reakcii na epidemickú situáciu
pokles v príjmoch, no napriek tomu sa ani
tento rok nechceme vzdať našich investičných
plánov. Verím, že to pôjde aj vďaka ušetreným
financiám z verejného obstarávania. Prehľad
našich investičných zámerov na rok 2021 nájdete na stránkach týchto novín. Hoci je medzi
nimi hneď niekoľko zásadných modernizácií,
vnímam, že medzi obyvateľmi nášho mesta
rezonuje práve očakávaná rekonštrukcia Námestia Matice slovenskej. Verím, že všetky
legislatívne procesy vrátane súťaženia dodávateľa prebehnú hladko a my budeme môcť
čo najskôr v priebehu roka s modernizáciou
začať.

Aktuálny rok 2021 nás zároveň stavia
pred novú, veľmi potrebnú a prospešnú výzvu
– triediť kuchynský biologicky rozložiteľný
odpad. Dôležité informácie o tom, ako sa
na túto novinku v odpadovom hospodárstve
pripraviť, kolegovia spracovali na stránkach
aktuálneho vydania novín. Pozrieť sa boli
aj na to, ako to vyzerá na triediacej linke
pri dotrieďovaní plastového odpadu. Budem
veľmi rád, ak budete venovať pozornosť ich
článku o tom, ako správne plastový odpad separovať. Verím, že viacero výhod prinesú aj
polopodzemné stojiská, ktoré chceme tento
rok vybudovať vo viacerých lokalitách. Naším
cieľom je vytvoriť čo najlepšie podmienky
na separáciu odpadu. Adekvátna infraštruktúra je však len jedným aspektom, tým druhým
je uvedomelosť a zodpovednosť každého z nás.
Prajem Vám všetkým vydarený február.
I keď to zatiaľ vyzerá tak, že tradičný koncept
fašiangov nás tento rok nečaká, verím, že budeme mať ešte množstvo príležitostí stretnúť
sa osobne na niektorom z podujatí v priebehu
roka. Už sa na to veľmi teším.

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.
TRIEDENIE KUCHYNSKÉHO
ODPADU
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, kedy

plánuje mesto zaviesť separovanie kuchynského, resp. biologického odpadu a
rozmiestniť na to špeciálne kontajnery
k bytovým domom? Ďakujem.
Odpovedá: Mgr. Janka Beniaková,
vedúca referátu životného prostredia MsÚ
Mesto Dubnica nad Váhom plánuje zaviesť a
spustiť systém zberu biologicky rozložiteľné-

ho kuchynského odpadu z domácností
od apríla 2021. Konkrétny termín však závisí
od priebehu verejného obstarávania, ale aj
od dodacích lehôt potrebných nádob, košíkov a vreciek a ich následnej distribúcie
obyvateľom. Spusteniu samotného zberu
bude predchádzať rozsiahla informačná a propagačná kampaň, odporúčame preto sledovať
oficiálne komunikačné kanály mesta. Viac sa
dočítate na strane 8.
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Návštevnosť webu mesta ďalej rastie, medziročne
dokumenty či zisťujú konsa zvýšila o 20 % zverejňované
takty na jednotlivých zamestnancov. Komentár primátora
Text Veronika Rezáková Foto Veronika Rezáková

V roku 2018 na webové sídlo mesta
Dubnica nad Váhom kliklo približne 70-tisíc rôznych návštevníkov,
v roku 2019 tento počet prekonal
hranicu 110-tisíc. Aj v roku 2020
čísla rástli. Web www.dubnica.eu
navštívilo viac ako 137-tisíc rôznych ľudí.

O informácie uverejnené na webovom sídle
mesta sa v roku 2020 zaujímalo viac ako
137-tisíc návštevníkov. Medziročne ide
o 20-percentný nárast v počte ľudí, ktorí
web www.dubnica.eu navštívili. V porovnaní
s rokom 2019 v uplynulom roku vzrástol aj
počet jednotlivých kliknutí na websídlo, a to
z 2,08 milióna kliknutí na 2,23 milióna kliknutí.

O niečo v úzadí bola v roku 2020 sekcia Kalendár podujatí, keďže kultúrne dianie bolo
výrazne utlmené,“ vysvetlil Dušan Mišovec,
vedúci oddelenia informačných technológií
s tým, že na hlavnej stránke webového sídla
mesto v uplynulom roku zverejnilo dovedna
344 tlačových, resp. aktuálnych správ.

mesta Petra Wolfa:

„Pozitívny trend vo vývoji štatistík nás veľmi
teší a motivuje pokračovať v nastolenom
tempe našej práce. Presné štatistické ukazovatele odrážajú, že ľudia sa aktívne zaujímajú
o dianie v meste a o informácie, ktoré na dennej báze na websídle mesta uverejňujeme.
Nezabudnite, že na www.dubnica.eu nájdete Záujem zo strany obyvateľov o samosprávu
okrem mnohého iného aj pracovný program je nevyhnutnou podmienkou k efektívnej
demokratickej správe vecí verejných, no zároveň nám ukazuje, že ľudia vedia, kde hľadať
relevantné informácie.”
primátora mesta, odkaz na všetky sociálne
siete mesta a platformy, s ktorými spolupracuje (napr. Odkaz pre starostu, Moje notifikáce),
ako aj hlásenia mestského rozhlasu, SMS
oznamy a novú sekciu Transparentné mesto,
ktorá má obyvateľom uľahčiť orientáciu medzi
jednotlivými stránkami.

O webové sídlo mala verejnosť najmarkantnejší záujem v mesiacoch marec, október
a november, keď ho mesačne navštívilo
od 14- do 17-tisíc ľudí. „Verejnosť najčastejšie vyhľadávala aktuálne informácie súvisiace
s epidémiou, no vidíme, že ľudia
okrem hlavnej stránky a jej aktualít
sledujú aj úradnú tabuľu, povinne

K ďalším aktívnym komunikačným kanálom, prostredníctvom ktorých sa dozviete
všetky aktuálne informácie zo samosprávy,
patrí aj mesačník Dubnické noviny, sociálne
siete Facebook, Instagram a YouTube, ale aj
platformy Odkaz pre starostu či služba Moje
notifikácie.

Pripomíname: malé zdroje znečisťovania ovzdušia
Ak prevádzka zanikne, prevádzkovateľ malétreba nahlásiť do 15. februára
ho zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný
Text Mária Badačová

Prevádzkovatelia malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia sú povinní
každý rok oznámiť mestu spotrebu
palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

uviedol odborný referent ochrany vôd a
ovzdušia Juraj Prekop. Dôležité je doplniť aj
ďalšie údaje, ktoré napomôžu k zisteniu množstva a škodlivosti vypúšťaných látok a údaje
o veľkosti zdroja prevádzkovaného v uplynulom roku.

najneskôr do 15 dní od ukončenia prevádzky
oznámiť túto skutočnosť mestu.
Tlačivo ohlásenia spotreby paliva nájdete
na webovom sídle mesta www.dubnica.eu
v časti Samospráva – Ako vybaviť – Životné
prostredie – Ochrana ovzdušia.

Ak ste prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia (tepelný príkon do 300
kW), nezabudnite do 15. februára 2021 nahlásiť referátu životného prostredia spotrebu
paliva.
„Všetkým právnickým a fyzickým
osobám oprávneným podnikať pripomíname oznamovaciu povinnosť
vyplývajúcu zo zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a
zo všeobecne záväzného nariadenia mesta o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia,“
Samospráva
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V roku 2021 budeme hospodáriť s prebytkovým rozpočtom, mesto chce preinvestovať viac ako 7 miliónov eur
Text Veronika Rezáková Foto Veronika Rezáková

Poslednýkrát v roku 2020 rokovalo
Mestské zastupiteľstvo v Dubnici
nad Váhom v stredu 16. decembra
2020. Prinášame stručný prehľad
decembrového rokovania.
Na investičné akcie mesto schválilo o 2,5 milióna eur viac ako v roku
2020
Mestskí poslanci schválili rozpočet na roky
2021 – 2023. Rozpočet je zostavený ako
prebytkový, pričom bežný rozpočet je prebytkový, kapitálový rozpočet je schodkový.
Schodok kapitálového rozpočtu je krytý
prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom
finančných transakcií.

Rozpočet mesta Dubnica nad Váhom na rok 2021
Očakávané príjmy
21 514 604 €

najmä daňové príjmy a granty a transfery
na prenesený výkon štátnej správy
Bežné výdavky 20 597 797 €: predovšetkým na zabezpečenie
vzdelávania, služieb občanom, starostlivosti o majetok mesta
a zeleň, ale aj na zabezpečenie bezpečnosti a kultúrneho diania
v meste.

Očakávané
výdavky
27 718 226 €

Najväčší nárast bežných výdavkov oproti roku 2020 mesto eviduje
v kapitole životné prostredie, a to takmer o 11 %. Zvýšené výdavky
sú viazané najmä na údržbu zelene, detských ihrísk a lavičiek
v meste.
Kapitálové výdavky 7 120 429 €: najväčšie plánované investičné
akcie mesta sú napr. rekonštrukcia Námestia Matice slovenskej,
atletickej dráhy, ale aj na revitalizácia parkovísk a zvýšenie
bezpečnosti pred ZŠ
Medziročný nárast v objeme financií určenom na investičné akcie
predstavuje 2,5 milióna eur.

Finančné operácie
6 207 965 €

Prehľad najväčších plánovaných investícií podľa jednotlivých kapitol:
Doprava

· úprava a rekonštrukcia niekoľkých parkovísk v meste (480-tisíc eur)
· vybudovanie cyklotrasy na území mesta (250-tisíc eur)
· spracovanie generelu dopravy (70-tisíc eur)
· modernizácia autobusových zastávok a rekonštrukcia cestnej
svetelnej signalizácie (65-tisíc eur)

Služby občanom

· kúpa budovy bývalého SOU na tvorbu nájomných bytov
· zavedenie systému zdieľaných bicyklov (202-tisíc eur, refundované
z fondov EÚ)
· sadové úpravy a nová výsadba (cca 70-tisíc eur)
· revitalizácia detských ihrísk na sídlisku Centrum II a Macov dvor (35-tisíc eur)

Školstvo a šport

· upokojenie dopravnej situácie pred základnými školami (570-tisíc eur)
· rekonštrukcia atletickej dráhy (550-tisíc eur, z toho 250-tisíc eur dotácia
od Slovenského atletického zväzu)
· investície do školských budov, ihrísk, vybavenia a pomôcok (373-tisíc eur)
· revitalizácia športovísk na školách (300-tisíc eur)

Rozvoj mesta

· rekonštrukcia Námestia Matice slovenskej (1,5 milióna eur)
· spracovanie projektových dokumentácií na nové parkoviská,
rekonštrukciu námestia, verejné osvetlenie, športoviská,
revitalizáciu Jarmočniska, obnovu chodníkov
v Parku J. B. Magina a iné investičné akcie (580-tisíc eur)

Odpadové hospodárstvo

· vybudovanie polopodzemných stojísk nádob na odpad (430-tisíc eur)
· nákup pozemkov pre nové kompostovisko (70-tisíc eur)
Viac si o rozpočte a jeho tvorbe môžete prečítať v samostatnom rozhovore
na túto tému na strane 6.
004 Samospráva
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Záver roka patril hodnotiacim i strategickým dokumentom
Mestské zastupiteľstvo počas decembrovej
schôdze vzalo na vedomie Konsolidovanú
výročnú správu mesta Dubnica nad Váhom
za rok 2019. Plénum zároveň predĺžilo platnosť aktuálneho Programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Dubnica
nad Váhom na roky 2015 – 2020. Na vedomie bola počas posledného rokovania v roku
2020 vzatá tiež Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom
v šk. roku 2019/2020. V uvedenom školskom roku sa v 71 triedach základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica
nad Váhom vzdelávalo 1 588 žiakov, z toho
717 žiakov primárneho vzdelávania a 871 sekundárneho vzdelávania.

Poslanci mesta Dubnica nad Váhom boli
oboznámení s organizačnými zmenami
na mestskom úrade, ktoré si vyžiadalo vytvorenie nového klientskeho centra. V súvislosti
s ním a so zvýšením efektívnosti a výkonnosti práce zamestnancov došlo k zrušeniu troch
pracovných miest, ako aj ku vzniku, resp. reorganizácii niektorých oddelení a referátov.
Rovnako bolo potrebné aktualizovať platné
všeobecne záväzné nariadenie mesta o miest-
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drobného elektroodpadu a opotrebovaného
oleja a jedlých tukov. V nariadení sa doplnil
nový typ nádob v rámci budovania novej
infraštruktúry odpadového hospodárstva
v meste. Pri systéme zberu komunálneho odpadu sa dopĺňa možnosť evidenčného systému
v odpadovom hospodárstve s povinnosťou
prevziať identifikátor pôvodcom komunálneho odpadu. Počas decembrovej schôdze
poslanci prerokovali 11 podbodov venovanom poplatku za komunálne a drobné staveb- ných nakladaniu s majetkom mesta.
né odpady, a to z dôvodu zmeny legislatívy.
Novelizáciou všeobecne záväzného nariadenia V tomto roku zastupiteľstvo zasadmesto zmenilo paušálny zber na kontajnero- ne minimálne päťkrát
vo-intervalovo množstvový zber v prípade Poslanecký aktív v súvislosti s koncom kabytových domov s maximálne ôsmimi byto- lendárneho roku schválil Programové a
vými jednotkami. Zároveň bola upravená termínové zabezpečenie mestského zastupiteľlehota na predkladanie dokladov pre zníže- stva na rok 2021, v ktorom sa počíta s piatimi
nie alebo odpustenie poplatku, a to do 90 dní plánovanými rokovaniami mestského zastupipo skončení zdaňovacieho obdobia. Doposiaľ teľstva. V kompetencii primátora mesta je však
poplatníci predkladali doklady do 31.3. prís- zvolať zasadnutia mestského zastupiteľstva aj
lušného roku, po novom tak môžu robiť až v iných ako schválených termínoch.
do konca marca nasledujúceho roku.
Mestskí poslanci zároveň schválili udelenie
Doplnené boli zároveň sadzby za bioodpad odmeny Vladimíre Kňažekovej vo výške 30
z dôvodu novelizácie zákona o odpadoch a % z mesačného platu hlavného kontrolóra
povinnosti zberu biologicky rozložiteľných mesta za november 2020, a to na základe zododpadov. Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo povedného plnenia úloh a kladnej odozvy
na VZN č. 5/2020 o nakladaní s komunálny- na vykonávanú prácu. Rovnako mestské zastumi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi piteľstvo jednohlasne odsúhlasilo navýšenie
z dôvodu zavedenia nového systému zberu základného platu primátora mesta o 10 %.

Samospráva
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Investovať chceme viac ako v uplynulom roku
Text Veronika Rezáková Foto Veronika Rezáková

K najväčším investíciám tohto
roku bezpochyby patrí rekonštrukcia Námestia Matice slovenskej.

Pripraviť zodpovedný, ale aj ambiciózny rozpočet na rok 2021 bola neľahká úloha. Mesto
chce modernizovať a investovať, avšak musí
pri tom zohľadniť následky ekonomickej
krízy vyplývajúcej z pandemickej situácie i
jej možné pokračovanie v tomto roku. Samospráva nechce žiadnym spôsobom poľaviť ani
v poskytovaní základných služieb a údržby.
Viac o tom, ako vznikal rozpočet na rok 2021,
v rozhovore prezradil predseda Finančnej a
majetkovej komisie pôsobiacej pri Mestskom
zastupiteľstve v Dubnici nad Váhom Marián
Osúch.
Ako sa zostavoval rozpočet v takejto, povedzme, výnimočnej situácii?
Čo bolo najťažšie a čo ste museli
mať na zreteli?
Situácia minulý rok bola naozaj veľmi špecifická, keďže sa naraz skĺbilo viacero okolností –
od celkovej pandemickej situácie, cez prípravu
a samotnú realizáciu celoplošného testovania
až po vybudovanie nového klientskeho centra,
s ktorým bolo spojené aj sťahovanie ekonomického oddelenia. Všetky tieto okolnosti
mali vplyv na celý proces tvorby rozpočtu.
Pokiaľ ide o bežné, teda prevažne
daňové príjmy mesta, medziročne rátame s poklesom o približne
680-tisíc eur. Ako sa Vám podarilo
vyrovnať s týmto výpadkom?
Samozrejme, zostavovať rozpočet pri plánovanom poklese príjmov nie je ideálne. Mesto
má svoje úlohy, ktoré musí zabezpečiť (či už
je to údržba zelene, čistenie mesta...) a v týchto oblastiach určite nemienime poľaviť, skôr
naopak. Tým pádom však zostáva menej financií z bežného rozpočtu na investície, a tie
je treba financovať z iných zdrojov.
V porovnaní s rozpočtom z roku
2020 chce mesto investovať
do svojho rozvoja a modernizácie
o 2,5 milióna eur viac. Môžeme si
to v súčasnej situácii dovoliť?
Určite áno. Myslím si, že cieľom mesta nie
je akumulovať financie v rezervnom fonde,
ale malo by ich rozumne investovať, čo
som presvedčený, že sa aj deje. Príkladom
z minulého roku je modernizácia polikliniky a
kultúrneho domu, nové klientske centrum,
006 Samospráva

obnovený dom smútku v mestskej časti Prejta Projekty sú dôležité aj v súvislosti s čerpaním
eurofondov. Spomeniem napr. projektovú
alebo oprava chodníkov a ciest.
dokumentáciu na rekonštrukciu bývalej II.
Aké sú teda najväčšie investície základnej školy, zimného štadióna, športovej
haly, výstavbu kompostárne či strediska trieplánované na rok 2021?
Určite najväčšou investíciou je rekonštruk- deného zberu. Ide naozaj o finančne náročné
cia Námestia Matice slovenskej. Aktuálne sa investície, ktoré bude možné realizovať len
dokončuje projektová dokumentácia s tým, z externých zdrojov. Verím, že budeme s taže ak sa nič nepredvídané nestane, tak so sa- kýmito veľkými investíciami úspešní v rámci
motnou rekonštrukciou sa začne v priebehu nového čerpania eurofondov.
roku 2021. K ďalším veľkým plánovaným investíciám bude patriť oprava oporného múra
kaštieľa, ktorá sa po dlhšom čase pohla, rekonštrukcia športovísk na školách, výstavba
stojísk polopodzemných kontajnerov, parko- Marián
vísk, ako aj ďalšie etapy opravy chodníkov.
Osúch
Ktorá oblasť, resp. kapitola, si
z Vášho pohľadu zaslúži najväčšiu
pozornosť a je najprioritnejšia?
Z môjho pohľadu je dôležitá fáza príprav a
projektovej dokumentácie. V rozpočte sú naplánované financie napr. na komplexnú štúdiu
riešenia parkovania na sídlisku Pod hájom.
Toto osobne považujem za jeden z najväčších
problémov, pretože dáta nám ukazujú, že
na Podháji chýba minimálne 500 parkovacích
miest. Sám som veľmi zvedavý, ako sa s tým
odborníci popasujú. Z ďalších plánovaných
dokumentácií ide o projekt rekonštrukcie
verejného osvetlenia v rámci celého mesta,
projekty na vnútrobloky na sídliskách,
jarmočnisko alebo parkovanie pred kaštieľom.

[predseda finančnej a majetkovej komisie]

Na otázky odpovedal Marián Osúch,
predseda finančnej a majetkovej
komisie
Marián Osúch je od roku 2018 poslancom Mestského zastupiteľstva v Dubnici
nad Váhom za volebný obvod č. 1 a zároveň
ako ekonóm predsedá finančnej a majetkovej
komisii. Jeho dlhodobou víziou je zavedenie
participatívneho rozpočtu v meste, čím chce
ľuďom umožniť zúčastňovať sa na rozhodovacom procese pri riadení mesta a nakladaní
s financiami. Mimo pôsobenia v samospráve
je otcom troch detí a je jedným z konateľov
v rodinnej firme.
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Po ročnej prestávke zažila Dubnica sneh, technické
služby mesta boli pripravené
Reakcie na prácu
Text Mária Badačová Foto Veronika Rezáková

O zimnú a letnú údržbu ciest a
chodníkov sa už viac ako 20 rokov
starajú technické služby mesta
Dubnica nad Váhom. Keď sneží,
v pohotovosti je približne 25 pracovníkov, ktorí sa starajú o to, aby
boli cesty a komunikácie odhrnuté
a posypané.

Štandardný deň pracovníkov spoločnosti
TSM Dubnica nad Váhom sa začína o 6.00 h,
kedy do mesta vyrážajú smetiarske vozidlá a
spúšťa sa linka na stredisku triedeného zberu.
O 6.30 h sa začína pracovný deň pre skupinu
zamestnancov starajúcich sa o údržbu verej-

nej zelene, poriadok a zimnú údržbu. O niečo
neskôr sa otvárajú brány zberného dvora.
„Každý pracovný deň zamestnancov technických služieb mesta sa začína rozdelením úloh
a vyslaním na pracoviská podľa požiadaviek
mesta,“ priblížila konateľka spoločnosti TSM
Dubnica nad Váhom Vladimíra Klačanská.
Podľa jej slov najmä v zimnom období neustále sledujú predpoveď počasia. Keď sneží,
prioritou číslo jeden sa stáva úprava a posyp
komunikácií. V prípade potreby je k dispozícii približne 25 pracovníkov, v operačnom
pláne ich je zahrnutých dokonca viac.

TSM Dubnica
nad Váhom
na sociálnych sieťach

Anna H.: Ďakujeme Vám, skutočne všetko
perfektne urobené.
Vladimír L.: Ďakujem pracovníkom TSM
za výbornú prácu pri zimnej údržbe, celú noc
makali. Na sídlisku Za traťou dnes ráno o 6.00
h chodníky a cesty odrhnuté.

S úpravou komunikácií pomáha
veľký sypač, multikáry, traktory,
nakladače, ale aj ručný posyp

Marta H.: Mesto treba pochváliť, ako sa stará
o úpravu komunikácií. Odhŕňače a sypače
pracujú na 100 %, no takáto aktivita by bola
potrebná aj potom, keď drtina už na chodníku skôr prekáža ako pomáha.

V prípade intenzívnych snehových zrážok
môžu obyvatelia v uliciach mesta nájsť
desiatku strojov, ktorých prácu dopĺňajú zamestnanci spoločnosti. „Do ulíc vyrážame aj
s pracovníkmi, ktorí vykonávajú ručné zhŕňanie a posyp komunikácií tam, kde sa technika
nedostane – napríklad na úzkych chodníkoch,
schodiskách a podobne,“ uviedla Vladimíra

Klačanská. Ako dodala, každý zamestnanec
má určenú trasu, ktorú musí ošetriť. V prípade mierneho sneženia ide o posyp, v prípade
výdatného sneženia ide o pozhŕňanie snehu a
následný posyp. V čase uzávierky Dubnických
novín (25. januára 2021, pozn. redakcie) použili na úpravu komunikácií TSM približne
300 ton drte a soli.

V Dubnici sa prišlo otestovať približne 10-tisíc ľudí
Text Veronika Rezáková

Presne mesiac po Vianociach sa
testovacie tímy vrátili späť do odberových miestností. V poradí
tretie plošné testovanie v našom
meste sa nieslo v duchu premiéry
objednávacieho systému, nepriaznivého počasia, no relatívne
priaznivých výsledkov.

V tabuľke prinášame porovnanie troch testovacích víkendov v Dubnici nad Váhom. Po
rozdelení Slovenska na okresy s povinnosťou
absolvovať ďalšie kolo plošného testovania a
bez tejto povinnosti sa okres Ilava s 0,93 %
mierou pozitivity zaradil medzi okresy, v ktorom sa ďalšie kolo skríningu neuskutočnilo.
Ako budú vo februári fungovať jednotlivé inštitúcie?
·Klientske centrum je otvorené
Služby klientskeho centra na prízemí budovy
mestského úradu môžu obyvatelia využívať
v čase úradných hodín od stredy 27. januára
s tým, že po príchode pred hlavný vchod budovy je potrebné ohlásiť sa prostredníctvom
zvončeka, prípadne telefonicky na číslach

·Mestská knižnica v Dubnici
nad Váhom: pre aktuálne prebiehajúcu inventúru je mestská knižnica zatvorená. Jej
otvorenie je plánované na pondelok 8. februára 2021. Pre aktuálne informácie sledujte
www.kniznica.dubnica.eu.
ÚRADNÉ HODINY KLIENTSKEHO CENTRA:
·Kino Lastovička: pre aktuálne informáPONDELOK
7.30 H – 15.30 H
cie sledujte www.kino.dubnica.eu
UTOROK
7.30 H – 15.30 H
·Workoutové ihrisko: po uvoľnení
STREDA
7.30 H – 17.00 H
opatrení bude ihrisko otvorené od apríla
ŠTVRTOK NESTRÁNKOVÝ DEŇ
do októbra v čase od 6.00 h - do 22.00 h a
PIATOK
7.30 H – 14.00 H
v mesiacoch november – marec v čase od 8.00
·Zberný dvor: od 1. februára 2021 funguje h do 17.00 h. Informáciu o otvorení ihriska
zverejníme na www.dumat.sk.
v rámci štandardných otváracích hodín.
·Dubnické múzeum v Dubnici Všetky aktuálne informácie bude pravinad Váhom: odporúčame sledovať stránku delne zverejňované na jednom mieste
na www.dubnica.eu.
www.kastiel.dubnica.eu

+421 42 44 557 25 alebo +421 42 44 557 17.
Záležitosti týkajúce sa podateľne možno naďalej vhadzovať do schránky vo vestibule
mestského úradu – nie je potrebné navštevovať podateľňu osobne.

Počet
otestovaných

Pozitívny
výsledok

Pozitívny
výsledok v %

Počet odberových
miest

Víkend 31. 10. – 1. 11.
2020

13 475

149

1,105 %

19

Víkend 7. 11. – 8. 11.
2020

13 514

113

0,84 %

19

Víkend 23. 1. – 24. 1.
2021

9 905

75

0,75 %

15
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Mesto pripravuje zber kuchynského bioodpadu z bytov, onedlho
začne s distribúciou košíkov a kompostovateľných vreciek
Text Mária Badačová Foto Mária Badačová

Súčasťou zmesového komunálneho
odpadu, ktorý končí na skládkach
odpadov, je často aj recyklovateľný
odpad (plast, papier, sklo, či bioodpad). Práve bioodpad tvorí až 45
% zmesového komunálneho odpadu a jeho produkcia stále rastie. A
s produkciou komunálneho odpadu
rastú aj poplatky za odpad.

Mestá a obce majú podľa zákona o odpadoch
od januára 2021 povinnosť zaviesť zber kuchynského bioodpadu, pričom prechodné
obdobie na zavedenie je 30. jún 2021. Samospráva sa v závere roka 2020 zapojila do výzvy
environmentálneho fondu na zaobstaranie
zberných nádob a košíkov.
Každá domácnosť v bytových
domoch dostane košík a kompostovateľné vrecká
Mesto Dubnica nad Váhom začne v najbližších dňoch oslovovať domových dôverníkov
a spoločenstvá vlastníkov bytov so žiadosťou
o pomoc s distribúciou 10-litrových košíkov
na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
(BRKO). Tie by spolu s kompostovateľnými
vreckami na celý rok mohli obyvatelia bytových domov dostať bezplatne už v priebehu
marca.

Na kontajnerových stojiskách pribudnú
hnedé nádoby na bioodpad. Do nich budú

obyvatelia bytových domov vhadzovať
vyprodukovaný kuchynský bioodpad v recyklovateľných vreckách, prípadne v papierových
novinách. Ak na zbieranie kuchynského odpadu použijete igelitové vrecko, obsah vrecka
vysypte do hnedej nádoby na kontajnerovom
stojisku, igelitové vrecko však hoďte, prosíme,
do nádoby na komunálny odpad.
„Jednoducho povedané, keď sa
v domácnosti naplní obsah košíka,
jeho obsah je potrebné vyniesť
a vyhodiť do hnedej bionádoby,
ktorá pribudne na kontajnerovom stojisku pri ďalších zberných
nádobách. Hnedé nádoby na bioodpad budú mať objem 120 a 240
litrov a zo začiatku budú vyvážané
raz do týždňa. Presný harmonogram vývozu sa stanoví po tom,
čo mesto v spolupráci so spoločnosťou zabezpečujúcou zber
bioodpadu zistí vyťaženosť týchto
zberných nádob počas prvých týždňov,“

Čo patrí
do košíka
na BRKO?
- zvyšky zeleniny a ovocia
z prípravy a konzumácie jedál
- vrecúška z čaju, káva a filtre
z kávovarov
- škrupiny z vajíčok a orechov
- zvyšky tuhého vareného jedla

upresnila vedúca referátu životného prostre- - potraviny po záruke bez obalov
dia Janka Beniaková.
- izbové rastliny, kvety, lístie
Rodinné domy majú možnosť kompostovania
v záhradných kompostéroch, o ktoré mohli - rolky z toaletného papiera
bezplatne požiadať v priebehu rokov 2019 a
2020.

Čo do košíka
na BRKO určite
nedávajte?
- obaly z potravín
- výkaly domácich zvierat
- tekutý odpad (olej, mlieko,...)
- cigaretové ohorky
- plienky a igelitové vrecká
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Plienky, mŕtve zvieratá aj tetrapaky. Toto
všetko hádžu ľudia do nádob na plast
Text Veronika Rezáková Foto Veronika Rezáková

Triediaca linka plná plastového
odpadu dá pri dotrieďovaní zamestnancom technických služieb
mesta zabrať.

Problémom sú aj tetrapaky, ktoré ľudia vha- Čo do plastového odpadu patrí?
dzujú do žltých nádob na plast, hoci patria
· STLAČENÉ ALEBO ZOŠLIAPNUTÉ
do červených nádob spolu s kovmi, a tiež obaPET FĽAŠE Z NÁPOJOV
ly z jedál, ktoré síce sú plastové, no nie sú
označené recyklačným symbolom. Tie nie je
· PLASTOVÉ A MIKROTÉNOVÉ
možné zrecyklovať, preto končia na skládke
VRECKÁ, BALIACE FÓLIE
komunálneho odpadu. „Každý obal, ktorý je
plný alebo obsahuje zvyšky jedál, nezrecyklu· TÉGLIKY Z JOGURTOV (NETREBA UMÝVAŤ,
jeme. Plastové nádoby a obaly z jedál stačí
STAČÍ RIADNE SPOTREBOVAŤ OBSAH)
poriadne vyškriabať od zvyškov, plastové fľaše
stlačiť a napríklad tégliky od jogurtov zbaviť
· OBALY Z CD, PRACÍCH PROSTRIEDKOV
alumíniového viečka,“ vysvetlila Gabriela ZáA KOZMETIKY
horcová z technických služieb mesta TSM
Dubnica nad Váhom, s. r. o.
· MATERIÁLY OZNAČENÉ RECYKLAČNÝM
ČÍSLAMI 1-19.
Čo do plastového odpadu nepatrí

Po dlhom čiernom páse sa systematicky pohybuje množstvo odpadu. Okolo linky stojí
šestica zamestnancov, ktorá odpad kontroluje, preberá a triedi. Bez takéhoto systému
dotrieďovania separovaného odpadu by medzi plastovými fľašami či téglikmi ostala
aj použitá plienka či mŕtvy hlodavec. To však
nie je všetko. Denne zamestnancom tejto linky cez ruky prejdú plné, ani neotvorené
jogurty, obaly z jedál s nedojedenými zvyška- (a napriek tomu končí v žltých námi, handry, ale aj použité rúška, rukavice či dobách na plastový odpad)?
overaly.
· OBALY SO ZVYŠKAMI
„V plastovom odpade sa však
NEDOJEDENÝCH JEDÁL
nachádza aj obrovské množstvo
elektrospotrebičov, a to aj na· OBALY NA JEDLÁ ALEBO POCHUTINY
priek tomu, že sme ešte minulý
BEZ RECYKLAČNÉHO SYMBOLU
rok rozšírili infraštruktúru o nové
nádoby na drobný elektroodpad a
· HANDRY, RUKAVICE, RÚŠKA, OVERALY
dvakrát ročne organizujeme zvoz
elektroodpadu priamo zo sídlisk. · PLASTOVÉ SIEŤKY (NAPR. Z MANDARÍNOK)
Z jedného dotrieďovania plastového odpadu naplníme plnú
· ELEKTROSPOTREBIČE
zbernú nádobu elektrospotrebičov. Všetko, čo má elektrický
· PLIENKY
kábel, patrí do elektroodpadu.
Elektroodpad možno bezplatne
· PLASTOVÉ PENY, ŠPONGIE
odovzdávať celoročne aj
na zbernom dvore,“
· TETRAPAKY (OBALY Z MLIEKA, DŽÚSOV...)
vysvetľuje vedúca referátu životného prostredia Janka Beniaková.

· OBALY Z NEBEZPEČNÝCH LÁTOK

Triediť – správne triediť – sa oplatí. Ekonomicky aj ekologicky. Napr. z 30-tich PET fliaš
môže vzniknúť nová fleecová bunda. Zároveň
platí, že ak správne separujeme, znižujeme
tým množstvo zmesového komunálneho odpadu. Ten totiž putuje na skládku a čím viac
odpadu skládkujeme, tým viac za túto službu
platíme. Každý z nás (Slovákov), pritom
v priemere ročne vyprodukuje podľa spoločnosti ENVIPAK 321 kg odpadu.
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Sčítanie obyvateľov sa začne v druhej
polovici februára: sčítať sa môžete
sami alebo pomocou mobilných
Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 je
asistentov
špecifické tým, že prvý raz prebieha plne elekText Mária Badačová

Sčítanie obyvateľov domov a bytov
2021 (SODB 2021) odštartovalo
1. júna 2020 prvou etapou, sčítaním domov a bytov. Prvá etapa,
ktorú majú vo svojej gescii obce, je
bez účasti obyvateľov a potrvá
do 12. februára 2021. Plynule
na ňu nadviaže druhá etapa – sčítanie obyvateľov, ktorá potrvá od 15.
februára do 31. marca 2021.

Počas šiestich kalendárnych týždňov bude
Štatistický úrad Slovenskej republiky
prostredníctvom samotných obyvateľov zisťovať informácie o demografických a sociálnych
charakteristikách slovenskej spoločnosti. Rozhodujúcim okamihom sčítania, ku ktorému sa
budú vzťahovať zisťované údaje, je piatok 1. januára 2021.
„Cieľom projektu, ktorý je realizovaný raz za desať rokov, je
získanie presných dát o našej
spoločnosti – informácie povedia
mnoho o životných podmienkach
obyvateľov a ich bývaní. Tieto
údaje teda môžu zásadne ovplyvňovať a formovať rozhodnutia
autorít na regionálnej či lokálnej
úrovni,“

priblížil odborný referent organizačných činností Milan Dohnanský, ktorý je poverený
riadením projektu SODB 2021 na území
mesta Dubnica nad Váhom.
Sčítanie prebehne elektronicky, ak
nemáte prístup na internet, požiadajte o pomoc obec

tronicky. Po tom, čo obec získa v prvej fáze
údaje o štruktúre domov a bytov bez účasti
obyvateľov, v druhej fáze sa každý obyvateľ sčítava sám prostredníctvom webovej stránky
www.scitanie.sk, prípadne môže využiť mobilnú aplikáciu dostupnú pre operačné systémy
Android a iOS. Za neplnoletého obyvateľa a
za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne
úkony, má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Pokiaľ sa obyvateľ
nechce, resp. nevie sčítať elektronicky sám,
môže využiť asistenta na kontaktnom mieste
zriadenom obcou, prípadne môže telefonicky
požiadať o pomoc mobilného asistenta.
Povinnosť zúčastniť sa SODB 2021
má každý obyvateľ Slovenskej republiky, teda každý, kto má
na území Slovenska trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.
Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej
republiky obvyklý pobyt.
Zhrnutie
· Obyvateľ sa sčíta sám s využitím počítača,
mobilu alebo tabletu s pripojením na internet
na ktoromkoľvek mieste prostredníctvom
stránky www.scitanie.sk alebo mobilnej aplikácie.
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Jazykové
okienko
V tomto období sú veľmi
často skloňované
prívlastky epidemiologický a epidemický. Ako
ich správne používať?
Text Veronika Rezáková

Prídavné meno epidemický je odvodené
od slova epidémia a označuje všetko, čo
s epidémiou súvisí, teda napr. epidemickú situáciu, aktuálne epidemické opatrenia alebo
epidemické dôsledky. Prívlastok epidemiologický súvisí s vedným odborom epidemiológia
i s epidemiológmi. Ak by sme narábali s prídavným menom epidemiologický, spravidla
by sme ním mohli označiť napr. epidemiologický výskum, epidemiologický ukazovateľ
alebo správu, teda predmet, ktorý sa viaže
k epidemiológom a ich činnosti, resp. epidemiológii ako náuke. V prípade, ak chceme
dať prívlastok niečomu, čo súvisí s aktuálne
vrcholiacou epidémiou, správna je forma epidemická, epidemický.
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.

· Za neplnoletého obyvateľa či za obyvateľa
nespôsobilého na právne úkony musí vyplniť
sčítací formulár jeho zákonný zástupca.
· Ak sa obyvateľ nevie sčítať elektronicky
sám, môže využiť kontaktné miesto zriadené
obcou, kde mu s vyplnením formulára pomôže stacionárny asistent, prípadne môže takýto
obyvateľ telefonicky požiadať o mobilného
asistenta, ktorý napríklad z dôvodu invalidity
navštívi domácnosť obyvateľa.

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára do 31. marca 2021.
Základné výsledky sčítania v rozsahu určenom
úradom zverejní Štatistický úrad SR najneskôr do 1. januára 2022. Kompletné výsledky
SODB 2021 musia byť k dispozícii najneskôr
31. marca 2024.
010 Život v meste
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V roku 2020 sme vysadili viac
ako 900 drevín, krov a trvaliek
Text Veronika Rezáková

Náhradnú výsadbu mesto Dubnica
nad Váhom realizuje každoročne,
v minulom roku doplnilo zeleň
mesta o viac ako 900 nových
rastlín.

Náhradná výsadba v rovnakom alebo väčšom
počte kompenzuje výpadok rastlín a drevín,
ktoré boli vyrúbané zväčša na základe ich nedobrej kondície alebo invazívneho charakteru.
Náhradná výsadba sa nerealizuje na rovnakom
mieste, kde pôvodne rástla vyrúbaná drevina.
Spravidla sa volí nová, vhodnejšia lokalita.
V priebehu roku 2020 samospráva realizovala náhradnú výsadbu vo viacerých lokalitách
mesta, spomenieme sídlisko Pod hájom,
Centrum I i Centrum II, ale aj cintoríny
či biodiverzitnú lúku Bzučiaci potok. Na rok
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Čo je relevantným dôvodom
na výrub dreviny?
Zlý zdravotný stav, preschnuté telo, staroba
alebo malá pravdepodobnosť prežitia z dôvodu nevhodných hygienických podmienok,
narúšanie stability stavieb koreňovým systémom alebo zasahovanie koreňovým systémom
do inžinierskych sietí.

2021 mesto Dubnica nad Váhom navrhlo
vo svojom rozpočte 11-percentné zvýšenie
bežného rozpočtu oproti roku 2020 práve
v kapitole životné prostredie. Finančné prostriedky by mali byť určené najmä na údržbu
zelene, predovšetkým na jej výsadbu.
Čo nie je dôvodom na výrub
dreviny?
V tomto čase sa zároveň na území mesta usku- Napr. voľne rozptyľujúce sa plody stromu,
točňuje aj samotný výrub, ktorý je možné ktoré obyvatelia môžu považovať za obmerealizovať vždy do konca marca. Ide o dreviny, dzujúce, opadávanie listov či znížený signál
ktoré boli v priebehu roku 2020 navrhnuté na satelite.
na výrub. Uisťujeme obyvateľov mesta, že
v žiadnom prípade nedochádza k bezdôvod- Stav drevín v meste, ako aj návrhy a žiadosti
nému výrubu drevín v dobrej kondícii. Každá o ich odstránenie, posudzujú pracovníci refejedna drevina, ktorá je navrhnutá na výrub, rátu životného prostredia priebežne počas
podlieha terénnej obhliadke zodpovednými celého roku. Niektoré podnety sa posudzujú
pracovníkmi v zmysle zákona 543/2002 Z. dlhodobo, skúma sa stav dreviny vo viacerých
z. o ochrane prírody a krajiny. Každý výrub ročných obdobiach. K voľaktorým drevinám
drevín je povolený orgánom ochrany prírody navrhnutým na výrub sa kompetentní zaalebo v prípade bezprostredného ohrozenia mestnanci vracajú aj päť- až sedemkrát, kým
oznámením na Odbor životného prostredia rozhodnú o ich výrube. Nezriedka prizývajú
Okresného úradu v Ilave.
aj arboristu, teda odborníka na dreviny, s ktorým sa radia o zdravotnom stave stromu, či
o jeho vhodnom orezaní a úprave.
Pokiaľ majú občania podnet na výrub dreviny
rastúcej na mestskom pozemku, môžu ho nahlásiť priamo na referát životného prostredia.
Komentár Daniely Gašparovej
z referátu životného prostredia:
„V roku 2020 sme za vyrúbané dreviny vysadili 50 listnatých drevín, 71 ihličnatých drevín a
798 krov a trvaliek. Starostlivosť o zeleň patrí
k hlavným úlohám referátu životného prostredia i technických služieb mesta. Preto, keď je
nejakú rastlinu potrebné odstrániť, snažíme sa
ju nahradiť novou. Druhy, ktoré na výsadbu
vyberáme, zodpovedajú charakteru mestských
drevín, a to nielen adekvátnym vzrastom, ale aj
tým, že nijakým spôsobom neobmedzujú život
obyvateľov.”

Trenčianske labky,
ktoré hľadajú domov
Nick má necelé štyri mesiace. Je rozkošne dôležitý, akčný, hravý, mačiatkovsky zvedavý a čo
je najpodstatnejšie, zdravý. Od malička vyrastá pri iných mačacích a psích labkách. Svet je pre
neho zatiaľ iba gombička, a tak by to aj malo zostať. Pozná ho len z bezpečia za oknom. Je odčervený, odblšený, očkovaný. Mačacie WC úplne ovláda. Patrí dnu a k človeku, nemá v sebe
plachosť ani ostražitosť pouličných miciek, nebol by tam niekde vonku v bezpečí. Záujemcov
o jeho adopciu čakáme na telefónnom čísle 0904 960 192.
Život v meste
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Z udalostí riešených mestskou políciou

Hodnotí náčelník MsP Tibor Rehák: „Pokračuje boj s pandémiou Covid-19, dočkali sme
sa sprísnenia opatrení spojených aj so zákazom vychádzania mimo povolených výnimiek,
sú zatvorené obchodné prevádzky, kaviarne,
reštaurácie. Určite sme všetci z uvedenej situácie unavení. Ochorenie Covid-19 podstatne
zasahuje aj do výkonu práce policajtov, pretože
títo postupne vypadávajú pre nákazu z pracovného procesu, pre závažný priebeh ochorenia
často aj na dlhšiu dobu. Napriek tomu si mestská polícia plní svoje úlohy a v sledovanom
období policajti riešili takmer 150 priestupkov. Dobre poznáme problematiku parkovania motorových vozidiel v sídliskovej zástavbe najmä v nočných hodinách, mnohí vodiči
však nedovoleným parkovaním pred stojiskami nádob na komunálny odpad veľmi sťažujú alebo dokonca znemožňujú vývoz odpadu.
V nasledujúcom období sa preto zameriame
na zisťovanie a riešenie takýchto priestupkov.“
Nevhodná zábava
19. decembra krátko po 21.00 h bolo kamero-

Obrazy z minulosti

vým monitorovacím systémom zistené, že skupinka osôb premiestňuje svetelnú vianočnú
výzdobu nachádzajúcu sa na Námestí Matice
slovenskej. Osoby zároveň úmyselne odpájali
výzdobu od elektrického prúdu. Službukonajúci policajti vinníkov vyhľadali a kontrolou totožnosti zistili, že ide o skupinku mladistvých - chlapcov i dievčat vo veku 15 -16
rokov. Nakoľko bolo zistené, že svojím konaním kontrolovaní vianočnú výzdobu nepoškodili, bola vec na mieste riešená ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.

Nelegálne skládky
Medzi stále problémy v našom meste patrí aj
nelegálne nakladanie s odpadom, pri ktorom
niektorí nezodpovední občania ukladajú objemný a stavebný odpad na verejné priestranstvá alebo k smetným nádobám, ktoré nie sú
na takýto druh odpadu určené. Príslušníci
mestskej polície takéto miesta monitorujú
aj s použitím tzv. fotopascí, ktoré nelegálne
konanie zdokumentujú a obrazový záznam
okamžite odošlú na mobilné zariadenie mestVĽAVO SA NACHÁDZAL MLYN, VEDĽA NEHO DOM ŠAFÁRA – SPRÁVCU MAJERA,
NAJVÄČŠIA STAVBA VPRAVO BOLA DOMOM VEĽKOSTATKÁRA

Schlesingerov
majer
Text Samuel Valuch foto Archív DCA

Nie je to zase až tak dávno, čo Dubnica bývala poľnohospodárskou
obcou. Napríklad aj pri pohľade
na staré maľby či fotografie parku
a okolia kaštieľa si môžete všimnúť
početné hospodárske budovy dolu
pod svahom, práve tam, kde neskôr
vyrástlo sídlisko Pod kaštieľom.
Dubničania ich poznajú ako Schlesingerov majer.

Židovský veľkostatkár Imrich Schlesinger
vlastnil okrem dubnického statku aj majer
v Bolešove a Pominovci. Jeho veľkostatok
pod kaštieľom bol rozsiahly. V maštaliach
na pravej strane mávali ustajnené junce –
mladé býky, odsúdené na predaj na bitúnky.
V maštaliach vľavo sa zase chovali dojné kravy,
voly a kone. Celkom na kraji stálo depo,
v ktorom sa uskladňovali poľnohospodárske
zariadenia. Súčasťou majera bol aj starý panský
mlyn, o ktorom ste si mohli prečítať v minulomesačnom vydaní našej rubriky.
Hospodárstvo zvyklo promptne reago012 Život v meste

vať na nové trendy a technológie, do strojového parku pribudli napríklad aj mláťačky
na obilie, ktoré poháňal najskôr parný, potom
dieselový či elektrický motor. Dubničania
spomínajú, že najväčšia niekoľkodňová mlatba sa odohrávala práve na Schlesingerovom
JEDEN Z PARNÝCH STROJOV NA MAJERI

skej polície. Takto bolo 20. decembra zistené konanie 49-ročnej ženy, ktorá k nádobám
určených na komunálny odpad priviezla a nedovolene uložila niekoľko starých kobercov.
Vec bola doriešená udelením blokovej pokuty, odpad musela žena odstrániť.

Na Štedrý večer v dopoludňajších hodinách
bolo telefonicky na útvar mestskej polície
oznámené, že neznámy páchateľ uložil odpad
do lesného zárastu v mestskej časti Prejta.
Policajti oznam preverili a skutočne objavili skládku s komunálnym a stavebným odpadom. Z písomností nachádzajúcich sa v odpade sa podarilo vytypovať podozrivú osobu,
ktorá skládku založila. Ďalším objasňovaním
bolo preukázané, že odpad v lese uložil 52-ročný muž s bydliskom v Ilave. Vec bola riešená
ako priestupok proti verejnému poriadku blokovou pokutou a páchateľ musel dodatočne
predložiť potvrdenie zo zberného dvora, že
tam odpad riadne odovzdal.

veľkostatku, samozrejme, s jeho vlastnými mlátiacimi strojmi. Na všetko dohliadal osobne
vedúci a hlavný majster opravárenskej dielne
Voznický.
Život Imricha Schlesingera nemal iba pracovnú stránku, tá osobná bola poznačená ľudskou tragédiou, keď jeho manželka Júlia zahynula v koncentračnom tábore Ravensbrűck.
Za plotom nacistického zariadenia sa s matkou ocitla aj dcéra Lívia, ktorá prežila a odišla
žiť do švédskeho Göteborgu. Synovia Imricha
Schlesingera Pavol a Juraj v snahe vyhnúť sa
deportáciám konvertovali na katolícku vieru
a zmenili si priezvisko na Dubnický. Život tak
zachránili nielen sebe, ale aj svojim rodinám.

Na prednáške

Január

Pro Dubnica, o. z.
Text Mária Badačová

V tejto stálej rubrike budeme každý
mesiac uverejňovať osudy Dubničanov, ktorí potrebujú pomoc svojho
okolia, či už ide o pomoc manuálnu, materiálnu alebo finančnú.
Mená budeme z dôvodu ochrany
súkromia upravovať. Každý zverejnený prípad je riadne preverený
občianskym združením. Ak máte
doplňujúce otázky, prípadne viete
o niekom, kto potrebuje pomoc,
kontaktujte občianske združenie
na telefónnom čísle 0908 692
924, na facebookovej stránke Pro
Dubnica, o. z., prípadne môžete
využiť podateľňu mestského úradu
v klientskom centre. V žiadosti, prosíme, stručne opíšte aktuálnu situáciu a uveďte telefonický kontakt.

Rodina by privítala akúkoľvek formu pomoci:
potrebujú trvanlivé potraviny, drogériu a pracie prostriedky, oblečenie pre deti, školské potreby, funkčnú chladničku.

Žije sám s dcérkou, po vážnom
úraze nohy sa nemôže zamestnať

Peter je samoživiteľ, matka dieťaťa odišla
Číslo transparentného účtu občianskeho pred rokom a pol a neplatí alimenty. Spolu
združenia Pro Dubnica (do poznámky, prosí- so 7-ročnou dcérkou žijú z príjmu, ktorý tvorí
me, uveďte, na aký účel príspevok venujete): približne 300 eur. Je po vážnom úraze nohy,
dlhodobo sa lieči a nemôže pracovať. Lieky ho
SK 91 8330 0000 0026 0192 6940 stoja 40 eur mesačne.
Ďakujeme, že pomáhate pomáhať.

Deti vychováva sama, pomáha jej
matka s onkologickým ochorením

Pani Jana žije takmer tri roky ako vdova, pričom sa stará o svojich dvoch synov - najmladší syn má 7 rokov, druhý syn 11 rokov. Pani
Jana je čiastočne invalidná a so zvládnutím situácie jej pomáha stará mama, ktorá je však
onkologický pacient. Okrem toho, že rodina
zostala počas koronakrízy s veľmi obmedzeným finančným rozpočtom, nedávno sa im
pokazila aj chladnička.
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Rodina by sa potešila dvom novým matracom,
trvanlivým potravinám, pracím prostriedkom,
hygienickým potrebám, panvici a 3-litrovému
hrncu, dvom izbovým dverám (ľavé 196x72,5
cm, pravé 196x62 cm), kuchynskej linke s vodovodnou batériou (150x85x60 cm) či akejkoľvek finančnej pomoci.
Pokiaľ chcete priniesť konkrétnu vec
pre niektorú z rodín (prací prostriedok, trvanlivé potraviny a pod.), môžete tak urobiť v čase
úradných hodín. Označenú vec s adresátom
môžete priniesť na sociálne oddelenie p. Masárovej. Ďakujeme.

December

2021

Spomíname:
Anton Antal ( 79)
Vladimír Belan ( 67)
Ivan Bielik ( 84)
Peter Bielik ( 65)
Mária Bobotová ( 71)
Anna Čuboňová ( 86)
Zdenek Darda ( 73)
Mária Janúšková ( 93)
Oľga Ježíková ( 77)
Anna Korytinová ( 76)
Valéria Kupková ( 88)
Marta Kurucová ( 72)
Milan Mišík ( 76)
Albína Mutalová ( 86)
Ladislav Nemeth ( 73)
Ján Pažítka ( 96)
Štefan Ridoško ( 80)
Irena Solíková ( 84)
Marta Stachová ( 81)
Antónia Šatková ( 68)
Anna Šinkovičová ( 81)
Helena Šuhajíková ( 80)
František Vanko ( 80)
Monika Vašková ( 84)
Jozefa Volárová ( 80)
Marián Žiaček ( 67)
Ján Živčic ( 59)
Pripomíname všetkým občanom, ktorí
by chceli v spoločenskej rubrike
uverejniť svoje novorodené deti,
prípadne jubilujúcich členov rodiny,
aby prišli osobne na referát matriky,
prípadne sa ozvali na e-mail
dn@dubnica.eu. Z uvedeného e-mailu
vám následne zašleme súhlas
so spracovaním osobných údajov,
ktorý je potrebné zaslať späť
vyplnený a podpísaný.
Ďakujeme.
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Pre viac detí väčšie ihrisko Epidémia na čas
zatvorila brány
aj na centre
voľného času

deti dostatočný priestor
na hru a aktívne trávenie času
v exteriéri. Do areálu sme zároveň
Navýšenie kapacity materskej
doplnili nové hracie prvky, ako
školy pri základnej škole na sídlis- napr. balančnú dráhu a balančný
ku Centrum I si vyžiadalo aj úpravu
most, lezeckú lanovú zostavu,
existujúceho detského ihriska.
hojdačku a ďalšie prvky,“
Ako momentálne organizácia
funguje a akým spôsobom tento
Od školského roku 2020/2021 vzrástla ka- vysvetlila Janka Beniaková z referátu život- netypický čas využívajú deti i zapacita materskej školy pri Základnej škole ného prostredia s tým, že v bezprostrednej mestnanci, priblížila za kolektív
s materskou školou Centrum I vďaka novej blízkosti detského ihriska boli odstránené aj CVČ Dominika Fandrová.
budove o presne 70 detí. Materská škola má dreviny, ktoré svojím zdravotným stavom a V súčasnosti brány Centra voľného času
teda po novom dovedna 6 tried a jej kapacita bočnými odhnitými vetvami mohli ohroziť v Dubnici nad Váhom ostávajú zatvorené. Zasa zvýšila z pôvodných 80 miest na 150 detí. deti pohybujúce sa po ihrisku.
mestnanci zariadenia nahradili štandardné
Mesto Dubnica nad Váhom preto v prvej popedagogické postupy a prihovárajú sa deťom
lovici uplynulého roku pristúpilo k obnove
„Spomeniem pajaseň žliazkatý,
prostredníctvom informačných technológií.
výdajne jedál v škôlke a koncom roka sa pustiinvazívnu drevinu v nedobrom
Nakoľko sú od detí fyzicky oddelení, pripralo aj do úprav existujúceho detského ihriska.
zdravotnom stave. Vlastník povujú rôznorodé videá, ktorými si deti a mládež
Ihrisko v areáli školy je určené výhradne
zemku je povinný v súlade
môžu hravou formou spríjemniť svoj voľný
pre deti, ktoré navštevujú materskú školu.
so zákonom o ochrane prírody
čas. Nájdete nás na Facebooku ako Centrum
Aby ich namiesto 80 zvládlo až 150, mesto a krajiny odstraňovať invazívne voľného času Dubnica nad Váhom alebo aj
pristúpilo k rozšíreniu ihriska posunom oplodruhy drevín,“
na internetovej stránke www.cvcdubnica.sk.
tenia a doplnením viacerých hracích prvkov.
Na videách uvidíte napr. zábavnú rozcvičku
uzatvorila Janka Beniaková. Do terénnych pre deti s využitím štupľov, malých guličiek,
„Posunutím oplotenia sme zväčšili úprav a nákupu nových hracích prvkov mesto hračiek, ale aj dychové cvičenia pre deti alebo
existujúcu plochu ihriska, aby mali investovalo 32-tisíc eur.
techniku quilling pre zručných školákov.
Pre malých umelcov nechýba ani maľba na textil a deti si môžu zopakovať aj slovnú zásobu
z anglického jazyka.

Text Veronika Rezáková Foto Veronika Rezáková

Svoju činnosť sme zamerali na prípravu ponuky aktivít týkajúcich sa oblasti prevencie
pred sociálno-patologickými javmi s názvom
Nebuďme ľahostajní pre II. stupeň základných
škôl. Tím CVČ sa aktuálne venuje príprave
na záujmové útvary, vzdeláva sa prostredníctvom on-line školení, pracuje na novinkách a
organizuje niektoré on-line olympiády.
Poslaním nášho centra je prispieť k tomu, aby
deti z nášho mesta a okolia mali opäť kde efektívne tráviť svoj voľný čas. Tešíme sa na deti a
mládež, rodičov, ale i dospelákov navštevujúcich záujmový útvar Dúha a zároveň všetkým
prajeme, aby ich ochorenie COVID-19 obchádzalo.
S pozdravom kolektív CVČ

Saleziáni dona
Bosca informujú

Radi by sme vás pozvali na sledovanie povzbudení pre život v rámci pôstnych zamyslení sa
na našom YouTube kanáli. Pôst, teda 40 dní príprav na Veľkú noc, je obdobím zmeny zmýšľania, osobnej premeny. Slová povzbudenia aj súvisiace videá nájdete na saleziánskom
YouTube kanáli pod názvom Saleziánske stredisko Dubnica nad Váhom alebo na FB Saleziánske stredisko Laura a Kaťák.
Vlado Plášek, Saleziáni dona Bosca
014 Život v meste
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Koronakríza sťažuje život aj tanečníkom
Text FS Mladosť Foto Mária Badačová

Tak ako všetko, aj náš folklórny súbor ovplyvnili obmedzenia
vzniknuté v dôsledku rozširovania
ochorenia Covid-19. Keď v marci
2020 všetci náhle zostali doma,
ani sme netušili, čo nás ešte čaká.
Opäť sme sa ako kolektív mohli
stretnúť až po uvoľnení obmedzení v júni. To sme už vedeli, že
na plánované podujatia, ako napríklad zájazd do českých Klatov,
sústredenie, účasť na Dubnickom
folklórnom festivale a iné vystúpenia, sa už tešiť nemôžeme.

Počas letných prázdnin sme chytili druhý
dych a začali makať. Pripravovali sme sa
na vystúpenie Zlatý sen, ktoré bolo plánované
na 22. augusta ako náhrada za neuskutočnený
folklórny festival. Na predstavení sme spolupracovali s FS Vršatec, FSSk Dubnička a
Dievky. Zároveň to bolo naše jediné vystúpenie počas koronakrízy. Plní elánu sme vstúpili
do nového školského roku a tešili sme sa v októbri na spoločné predstavenie s FS Rozsutec,
ktorý si pripravoval program k 55. výročiu založenia ich súboru.

maximálne šesť osôb. Neváhali sme a rozdelili sme sa do skupín po šiestich. Dievčatá,
ktoré prišli až v septembri 2020, sa s pomocou starších tanečníc začali učiť nové prvky
a tance. Spravili sme rozvrh tak, aby každý,
kto chcel, mal príležitosť prísť si zatancovať
aspoň raz do týždňa. Tieto tréningy sme absolvovali bez vedúceho, a treba podotknúť, že
nám občas chýbala pevná ruka. Nevyhli sme
sa ani drobným nezhodám, ale keďže bol náš
zámer rovnaký - zatancovať si, oddýchnuť
si od povinností a udržať si kondičku, vždy
sme sa napokon zhodli. Chceli sme sa naučiť
niečo nové, tak sme sa prostredníctvom videí
učili postupy a choreografie nových tancov.
To sa z obrazovky odpozorovať ešte ako tak
dá, ale pokiaľ ide o techniku prvkov, je to náročnejšie, a tak sme sa často len dohadovali

nad správnou verziou. Niekoľkokrát nás prišiel pozrieť vedúci súboru a ukázal nám, čo
a ako máme robiť. Sme si vedomí, že i keď
nové nacvičené tance už zvládame, bude nás
čakať ešte veľmi veľa práce s odstraňovaním
chýb a nedostatkov. Myslíme si, že to, že sme
sa mohli stretávať, nám pomohlo vytvoriť a
udržať dobré vzťahy a prinieslo trochu radosti do dní trávených poväčšinou doma.
Všetci dúfame, že sa situácia čoskoro zlepší a
my sa budeme môcť zúčastniť plánovaných
veľkolepých podujatí v roku 2021 a pokračovať v tréningoch tak, ako sme boli zvyknutí.
V neposlednom rade nesmieme zabudnúť
na poďakovanie mestu Dubnica nad Váhom
za finančnú podporu v roku 2020 a pevne veríme, že aj v novom a ťažkom roku bude myslieť
aj na našu opätovnú podporu.

V októbri, bohužiaľ, prišla druhá vlna epidémie i súvisiacich opatrení a náš program sme
museli zrušiť. Opatrenia vstúpili do platnosti, tentokrát s povolením stretávať sa v počte

Pripravované podujatia

Zakúpené vstupenky na predstavenia zostávajú v platnosti na uvedené termíny.

DIVADLO / KONCERT
Hotel na (z)bláznenie

17. 4. 2021 / 18.00 h / veľká sála domu kultúry
Vstupné: 5 €

Koncert hudobnej skupiny Sokoly
26. 2. 2022 / 18.00 h / dom kultúry
Vstupné: 12 € / 14 € v deň podujatia

Vstupenky na zmenené termíny spoplatnených
podujatí zostávajú v platnosti. Viac informácií
na www.kultura.dubnica.eu.

Od 1. - 8. februára 2021 pozývame do virtuálnej
kinosály na prehliadku severského filmu SCANDI.
Vstupenka na film je v cene 4 eurá.
Program, resp. premietanie v Kine Lastovička sa
odvíja od aktuálnych opatrení. Program kina je
dostupný na webe www.kino.dubnica.eu.

Mafiánske historky 2 - Csabova
pomsta
30. 9. 2021 / 19.00 h / veľká sála domu kultúry
Vstupné: 18 €

Progres

17. 4. 2021 / 18.00 h / veľká sála domu kultúry
Vstupné: 10 €

Radošinské naivné divadlo Mužské oddelenie

27. 6. 2021 / 16.30 h a 19.30 h / veľká sála domu
kultúry
Vstupné: 18 €

Koncert Ľudovíta Kašubu

Koncert pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
17. 10. 2021 / 15.00 h / dom kultúry

Kultúra

015

Január

Dubnické noviny

2020

Raz za desať rokov musia zobrať do ruky každú knihu
Text Samuel Valuch Foto Samuel Valuch

Z novoročného otvárania knižnice
nebolo nič. Obmedzenie pohybu
obyvateľstva a žiadna vidina skorého znovusprístupnenia oddelení
verejnosti sa pre dubnických knihovníkov
stala
príležitosťou
vykonať inventúru knižného fondu.
Plánovali ju na letné mesiace,
napokon začali 12. januára.

Fond dubnickej knižnice obsahuje viac ako
54 000 kníh, brožúr a elektronických dokumentov, čo v knihovníckom svete znamená,
že pri takomto objeme je potrebné vykonať
jeho inventúru každých desať rokov. Tá posledná sa datuje do leta 2011.
Aj tento rok bolo v pláne zatvoriť inštitúciu
práve počas letných prázdnin, kedy návštevnosť oproti zvyšku roka výraznejšie klesá.
Napokon je ale všetko inak.
„Pandémia a vláda vlastne
rozhodli za nás,“

komentuje situáciu vedúca knižnice Beáta
Nemcová, „využili sme lockdown, kedy by
k nám ľudia aj tak nemohli chodiť, a v lete nebudeme musieť opäť pre inventúru zatvárať.“
V podstate ide o veľmi jednoduchú, ale časovo
náročnú činnosť. Napríklad v roku 2011 bola

knižnica uzavretá na celé štyri týždne, pričom mu chodu inštitúcie. Knižnica by mala svoje
sa na inventúre podieľalo až šesť ľudí. brány znova otvoriť v pondelok 8. februára.
O desaťročie neskôr už však proces urýchlili
notebooky a externé skenery.
O tom, ako vyzerala inventúra pred zavede„Každú knihu sme zobrali
ním počítačov, vypovedá zápisnica z roku
z police, skenerom nasnímali jej 1986. Podľa dokumentu vyhotoveného na píčiarový kód a vrátili ju na miesto. sacom stroji, ktorý sme našli pri revízii skladu,
Problematickým bol najmä sklad, muselo desať vtedajších knihovníčok vziať
v ktorom je minimum manipulač- do rúk a zaevidovať 63 801 kníh. Zaujímavú
ného priestoru. V závere sme si
informáciu ponúkli vtedajšie smernice Minisvytlačili zoznam chýbajúcich
terstva kultúry SSR, podľa ktorých bola
dokumentov a každý jeden sme
prípustná strata až 0,5 % z výpožičiek od posa ešte pokúsili nájsť, aby sme
slednej inventúry v roku 1980. V číslach to
tak eliminovali prípadné chyby“
vyzeralo nasledovne: Od roku 1980 do júna
1986 sa vypožičalo spolu 773 117 kníh, povohovorí ďalej Nemcová, ktorá si cení aj pomoc lená strata teda bola až neuveriteľných 3865
kolegov z oddelenia kultúry. „Bez ich spolu- exemplárov, kníhovníčkam však napokon
práce by nám proces inventarizácie trval oveľa chýbalo iba 1216 titulov, teda 0,15 %. Knižnidlhšie,“ dodáva s tým, že išlo o poctivú fyzickú ca bola v tom čas uzatvorená od 1. júla do 21.
prácu, pretože knihy majú svoju váhu.
augusta, teda celé dva mesiace. Predsa len,
bola to celkom iná práca ako dnes...
Inventúra bola zároveň akýmsi veľkým upratovaním fondu. Knihovníci odhalili
dokumenty, ktoré rôznymi cestičkami zmizli
z oddelení, a vyradili ich. Už sa nestane, že ich
budú s čitateľmi márne hľadať naprieč celou
knižnicou. Okrem toho vrátili zablúdené
knihy do správnych políc, opravili nedostatky
v zaradení titulov podľa úzkej abecedy či medzinárodného desatinného triedenia.

Pred 25-rokmi ručne

„Sme si vedomí toho, že náš fond takúto očistu potreboval,“ hovorí Beáta Nemcová, ktorá
sa už veľmi teší na návrat k normálne-

foto: Jaroslav Vyhnička

Po ročnej prestávke
sme sa dočkali snehu

Aj keď predchádzajúca zima bola bohatšia na vianočné podujatia,
zima v tomto roku sa zas nenechala zahanbiť poriadnou snehovou
nádielkou. Okrem radosti, ktorú priniesla najmenším obyvateľom,
dostalo naše mesto pod snehovou perinou celkom iný, pokojnejší
vzhľad. Čo poviete?

016 Kultúra

Mesto zdobila stovka
vianočných dekorácií

Pravú vianočnú atmosféru v uliciach mesta už každoročne umocňuje
svetelná výzdoba. V uplnulých týždňoch ju tvorila stovka dekorácií
pozostávajúcich z vianočných gulí, dekoračných motívov na stĺpoch
verejného osvetlenia, vianočné stromčeky, svetelné reťaze či anjeli.
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Marek Kuzma: Miestami som sa cítil ako atlét, nie ako futbalista
vzhľadom na podmienky iná, ako
býva obvykle?
Text Samuel Valuch Foto Ján Mintál
Keďže v dnešnej covid dobe nevieme, čo sa
Patrí medzi najskúsenejších hrá- stane na druhý deň, nedá sa dlhodobo napláčov v kádri FK Dubnica a na vlast- novať skoro nič. V tomto to majú tréneri
nej koži zažil aj účinkovanie nášho veľmi náročné. Za normálnych okolností sme
klubu v najvyššej slovenskej súťa- mávali v decembri ešte predprípravu, čo sa
ži. Dnes má 32 rokov, za sebou an- teraz z dôvodu bezpečnosti nedalo uskutočgažmány doma i v zahraničí, no je niť, tak sme začali klasicky 7. januára. Máme
späť a znova strieľa góly za malý za sebou dva týždne tvrdých tréningov, popovažský klub, ktorý je jeho srdco- stupne, ak to situácia dovolí, pribudnú
vou záležitosťou. „Raz plánujem prípravné zápasy. Je to veľmi špecifická a rýchkariéru ukončiť v Dubnici,“ prizná- la zimná príprava, akú som ešte nezažil, keďže
va ofenzívny futbalista Marek už 13. februára máme prvý majstrovský zápas.
Kuzma, ktorý nám okrem iného porozprával aj o aktuálnej sezóne, Aké ciele ste si dali do jarnej časti
náročnom pandemickom období, a na aké priečky dubnický tím podambíciách klubu i o jeho láske ľa teba patrí?
Niekoľko hráčov z majstrovskej sezóny odišlo
k futbalu.
a bude ťažké ich teraz nahradiť. Pre nových
Marek, táto sezóna je pre dubnický hráčov to nebude jednoduchá úloha. Jeseň
tím zvláštna. Ako víťaz druhej ligy nám nevyšla podľa plánov, ale budeme všetci
ste nezačali ideálne, potom prišla makať v každom zápase do posledného kola a
pandemická prestávka. V dohráva- uvidíme, kde nakoniec skončíme. Ja nášmu
ných troch kolách ste však ani raz tímu verím, máme na to, aby sme skočili
neprehrali. Aká bola jesenná časť v prvej päťke.
z tvojho pohľadu?
Veľmi nás mrzia zápasy, v ktorých sme mali Marek, prejdime teraz od tímu
herne navrch, no nezvládli sme ich a postráca- k tvojej osobe. Pôsobil si vo veľli sme dôležité body. Bol to napríklad hneď kých slovenský kluboch, napríklad
prvý duel doma s Trebišovom (1:1), ďalej v Banskej Bystrici či v Slovane Braso Šamorínom (0:1), vonku v Žiline (2:2) či tislava, okúsil si aj legionársky
v Bardejove (0:0), ale aj posledný domáci chlebík. Aká je tvoja najpozitívnejsúboj s Petržalkou (0:0). Dovolím si tvrdiť, že šia klubová skúsenosť? Na čo, naokeby tieto zápasy vyhráme, na jar opäť bojuje- pak, spomínaš nerád?
me v prvej šestke. No aj takéto situácie Najpozitívnejšiu skúsenosť mám z pôsobenia
niekedy prináša futbal, jednu sezónu ste maj- v Bulharsku v tíme Cherno More Varna.
ster bez postupu (smiech) a tú ďalšiu sa V klube fungovalo všetko, ako má, kabína ma
prijala veľmi dobre, hrával som stabilne v zákocitnete v pásme zostupu.
ladnej zostave, mali sme výborného trénera,
V klube určite stále pozorne vníma- bývalého útočníka Levski Sofia a bulharskej
te dianie okolo nového koronavíru- reprezentácie Georgi Ivanova, býval som pár
su. Ako veľmi súčasná situácia
ovplyvnila chod klubu a napríklad
aj tréningový proces?
Na začiatku to bolo zvláštne a prekvapivé.
Niekedy vo februári 2020 sme mali zraz
na tréningu, a zrazu nám v šatni oznámili, že
si máme zbaliť všetky veci a ísť domov, že sa
štadión uzatvára do odvolania. Ja osobne som
si myslel – dobre, nerobme paniku, o týždeň,
najviac o dva sme naspäť, no z dvoch týždňov
boli dva mesiace. Na tie dva mesiace sme dostali individuálne plány na silu a vytrvalosť,
ktoré sme mali každý deň urobiť. Miestami už
som sa cítil ako atlét - bežec, nie ako futbalista.
Aktuálne ste v zimnej príprave. Je

metrov od mora, čiže - jedným slovom - paráda. Naopak, moja najnegatívnejšia futbalová
skúsenosť je, bohužiaľ, vypadnutie Dubnice
z prvej do druhej ligy. Verím, že raz budem
pri tom, keď sa Dubnica vráti do najvyššej súťaže.
Najvyššiu súťaž si za dubnický tím
už hrával.
Keď som vtedy začínal v „áčku“, mal som
18 rokov, takí sme tam boli dvaja, možno
traja. Dnes je doba trošku iná. Okolo seba sme
mali starších a skúsených hráčov, od ktorých
sme sa mohli veľa naučiť. Hrala sa najvyššia
súťaž, v klube všetko fungovalo, na štadión
chodilo veľa divákov, čiže na toto obdobie
spomínam len v tom najlepšom. Dubnica
do ligy patrí a ja verím, že v blízkej dobe sa tam
aj vráti.
Keby si si mohol v súťažnom zápase obliecť dres hociktorého tímu
na svete, aký by to bol?
Bol by to jednoznačne AS Rím. Vybral som si
tento tím ešte v mladosti a fandím mu
dodnes. Pamätám si, ako som za nich hrával
a komentoval som si zápasy od prvej hry
FIFA, čo vyšla na playstation (smiech). Inak
sa mi veľmi páči mesto Rím a hráči, ktorí
za ten klub hrávajú alebo hrávali.
Si ofenzívny futbalista. Čo máš
na svojom športe – teda futbale,
najradšej?
Na futbale mám rád naozaj všetko, čo k tomu
patrí - strieľanie gólov, spoločné víťazstvá,
spoločné oslavy, atmosféru v šatni, napätie
pred zápasom, únavu po víťazstve, pocity
po strelení gólu a víťaznom stretnutí, to, ako
vieme makať jeden za druhého, keď sa niekomu nedarí. Na futbale toho mám rád naozaj
veľa.

MAREK KUZMA V SÚBOJI O LOPTU PROTI HRÁČOM ŽILINSKÉHO „B“ TÍMU
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Na Silvestra behal tento raz každý sám
Text Samuel Valuch Foto archív Jogging klubu

V samom závere roka sa na našom
štadióne pravidelne schádza dubnická bežecká komunita, doplnená
o bežcov zo širšieho okolia, aby si
na tartanovom ovále odkrúžili 5000
metrov v rámci pretekov s názvom
Silvestrovský beh. Aj tento rok stál
za jeho organizáciou dubnický Jogging klub, okrem tohto faktu však
ostala rovnaká snáď už iba dĺžka
trasy. Viac nám prezradil člen organizačného tímu Vendelín Bugáň.
Vendo, veľká väčšina bežeckých
pretekov bola tento rok zrušená.
Vy ste však Silvestrovský beh zorganizovali, hoci inou formou.
Snažili sme sa zachovať tradíciu, aktuálne išlo
už o 25. ročník podujatia. Pre situáciu s pandémiou sme sa rozhodli preteky urobiť „virtuálne“. To v našom prípade znamená, že si každý
mohol v rozmedzí určených dní trasu zabehnúť na hocijakom atletickom ovále a následne nám zaslať mapový záznam behu. Keďže
pri takto usporiadaných pretekoch je ťažké
mať rovnaké podmienky a plne overiť zabehnutý výkon, rozhodli sme sa, že v prvom rade
nám pôjde o účasť, až potom o výkon.

2020

dovolí, na Dubnickej hodinovke v máji alebo
v júni.

pred pár rokmi narýchlo opustil, a to len niekoľko dní po absolvovaní Silvestrovského Zimné mesiace mávate obvykle
behu.
rušné, pretože počas nich organizujete bežeckú ligu. Ako fungujete
Koľko pretekárov využilo ponuku v rámci pandemických obmedzezasúťažiť si takýmto spôsobom a ní a ako reálne vidíš uskutočnenie
aké boli výsledné časy? Behalo sa ďalších vami plánovaných podujanaplno alebo skôr pohodovejšie? tí?
Pretekov sa zúčastnilo 19 žien a 37 mužov, To je veľmi ťažká otázka, čo a kedy bude... Sivo výsledkoch máme aj 11 bežcov z Českej re- tuácia nie je naklonená športu, súťažiam... Člepubliky. Počet účastníkov však okrem iného novia Jogging klubu momentálne absolvujú
ovplyvnil aj narýchlo vyhlásený lockdown. zimnú prípravu bez súťaženia s vidinou preteNajlepší čas dosiahli Michal Staník z BK Lysá kov možno o niekoľko mesiacov. V tomto čase
pod Makytou a Petr Pechek z Maratónstav by sme za sebou mali 3. kolo Dubnickej bežecUpice ČR, a to 16 minút a 16 sekúnd.
kej ligy a tešili by sme sa na ďalšie štyri kolá
s vyvrcholením v marci. Reálne tohtoročná beCeny tento raz nedostali len naj- žecká liga nebude. Budeme sa snažiť začiatkom
rýchlejší...
leta usporiadať tradičnú hodinovku na tartane
Rozhodli sme sa vecnými cenami odmeniť a Beh Dubnica – Nová Dubnica, v prvý augusvšetkých účastníkov a poďakovať im tak za ich tový víkend zase kros Pruské – Vršatec. Držme
snahu. Ceny im odovzdáme, ak to situácia si palce, aby sa situácia pre šport zlepšila.

Takže aj tento netypicky poňatý
beh budete počítať ako ďalší uskutočnený ročník tradičného podujatia?
Áno, budeme. Našou snahou bolo, aby sme
zachovali kontinuitu. Silvestrovský beh je
navyše aj memoriálom Pavla Rajca, vynikajúceho bežca a bežca na lyžiach, ktorý nás

Mládežníckym chodcom roka 2020 sa stal Dubničan Ľubomír Kubiš
Text Jozef Voříšek Foto Jozef Voříšek

V roku náročnom na organizovanie
športových podujatí sa jednoznačným víťazom mládežníckej kategórie v ankete slovenský Chodec roka
stal devätnásťročný Ľubomír Kubiš.

Zverenec dvojice trénerov Mateja Spišiaka
a Zdena Medera sa o to zaslúžil najmä fantastickým výsledkom na októbrovom 88. ročníku medzinárodného chodeckého mítingu
v českých Poděbradoch. Okrem samotnej
výhry sa mohol tešiť aj z nového osobného rekordu na 10 kilometrov s časom 42 minút a
53 sekúnd. Dubničanovi trénujúcemu v skupine s Matejom Tóthom sa to podarilo aj
napriek zdravotným problémom v predchádzajúcich týždňoch.
018 Šport
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UT

5 STR PAPIER PREJTA

5

6 ŠTV

6

NE

7

PO

8

UT

3 STR

2 PIA
PAPIER DCA

VEĽKÝ PIATOK

5 PIA

5

6 STR ZJAVENIE PÁNA

6

SO

6

SO

6

7 ŠTV

7

NE

7

NE

7 PIA

8 PIA

8

PO

8

PO

7 STR PAPIER PREJTA
8 ŠTV

8

SO

9

9

UT

9

UT

9 PIA

9

NE

9 STR

10 SO

10 PO

10 ŠTV

11 UT

PAPIER DCA

SO

10 NE

10 STR PAPIER PREJTA

10 STR PAPIER PREJTA

11 PO

11 ŠTV

11 ŠTV

11 NE

12 UT

12 PIA

12 PIA

12 PO BIO ZÁHRADNÉ 2 12 STR

13 STR PAPIER PREJTA

13 SO

13 SO

13 UT

14 ŠTV

14 NE

14 NE

14 STR

15 PIA

15 PO

15 PO

16 SO

16 UT

17 NE

17 STR

18 PO

18 ŠTV

19 UT
20 STR

PLASTY DCA

16 UT
PLASTY DCA

17 STR

PLASTY DCA

18 ŠTV

DEŇ VÍŤAZSTVA

14 PO

15 ŠTV

15 SO

15 UT

16 PIA

16 NE

16 STR PLASTY PREJTA

17 SO

17 PO

17 ŠTV

18 NE

18 UT

18 PIA

19 PIA

19 PO BIO ZÁHRADNÉ 5 19 STR PLASTY PREJTA

20 SO

20 UT

21 NE

21 NE

22 PO

22 PO

.

12 SO
13 NE

19 PIA

21 ŠTV

PAPIER DCA

14 PIA

20 SO

22 PIA

SO

11 PIA
PLASTY DCA

13 ŠTV
PLASTY DCA

19 SO
20 NE

20 ŠTV

21 STR PLASTY PREJTA

21 PIA

21 PO

22 ŠTV

22 SO

22 UT

23 SO

23 UT

23 UT

23 PIA

23 NE

23 STR

24 NE

24 STR PLASTY PREJTA

24 STR PLASTY PREJTA

24 SO

24 PO

24 ŠTV

25 PO

25 ŠTV

25 ŠTV

25 NE

25 UT

26 UT

26 PIA

26 PIA

26 PO BIO ZÁHRADNÉ 1 26 STR

27 STR PLASTY PREJTA

27 SO

27 SO

27 UT

28 ŠTV KOVY, OLEJ DCA 28 NE

28 NE

28 STR

PAPIER DCA

25 PIA
PAPIER DCA

26 SO

27 ŠTV

27 NE

28 PIA

28 PO

29 PIA KOVY, OLEJ PREJTA

29 PO BIO ZÁHRADNÉ 3,4 29 ŠTV KOVY, OLEJ DCA 29 SO

29 UT

30 SO

30 UT

31 NE

31 STR

PAPIER DCA

V TERMÍNOCH, KEĎ DOCHÁDZA K ZBERU TRIEDENÉHO ODPADU Z MESTSKEJ ČASTI
PREJTA, USKUTOČŇUJE SA ZBER AJ V LOKALITÁCH HORNÉ A DOLNÉ KOLONKY.

RODINNÉ DOMY A MALÉ BYTOVKY 2021

1 PIA

DÁTUM

DEŇ

DÁTUM

KALENDÁR TRIEDENÉHO ZBERU DUBNICA NAD VÁHOM

30 STR PAPIER PREJTA

30 PIA KOVY, OLEJ PREJTA 30 NE
31 PO

PAPIER DCA

REFERÁT ODPAD. HOSPODÁRSTVA : 042/4455 763, ODPADY@DUBNICA.EU
ZBERNÝ DVOR 0907 896 487, 0918 346 439 SEPARACIA@TSMDUBNICA.SK

MESTSKÉ KOMPOSTOVISKO NA ULICI ŠPORTOVCOV 673 JE
V OBDOBÍ OD 1. DECEMBRA 2020 DO 31. MARCA 2021 ZATVORENÉ.
OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO DVORA (NÁDRAŽNÁ UL. 4007):
Od pondelka 1. februára 2021 bude zberný dvor otvorený v rámci štandardných
otváracích hodín v súlade s nasledovným rozpisom:

PONDELOK 7.00 H - 16.00 H
UTOROK 7.00 H - 16.00 H
STREDA 7.00 H - 17.00 H
ŠTVRTOK 7.00 H - 16.00 H
PIATOK 7.00 H - 16.00 H
SOBOTA 7.30 H - 11.30 H
OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA 12.00 H - 12.30 H

Technické služby mesta Dubnica nad Váhom, s. r. o.,
informujú, že zvoz komunálneho odpadu sa realizuje
podľa stanoveného harmonogramu, ktorý sa riadi
párnym alebo nepárnym týždňom. Posledný týždeň
v roku 2020 a prvý týždeň v roku 2021 bol podľa
kalendára nepárnym týždňom. Upozorňujeme preto
obyvateľov, aby vykladali odpad na základe toho, aký
je týždeň, teda párny alebo nepárny.

KAM SO STARÝMI PNEUMATIKAMI?

Ďakujeme, že do priestorov zberného dvora vstupujete len s adekvátnym
prekrytím dýchacích ciest a dodržujete minimálne 2-metrové rozostupy.

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

PAPIER

ZVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU
SPRED RODINNÝCH DOMOV

PLASTY

LOKALITA

TERMÍN

LOKALITA

TERMÍN

DUBNICA MESTO

STREDA 3. 2. 2021

DUBNICA MESTO

STREDA 17. 2. 2021

PREJTA, KOLONKY

STREDA 10. 2. 2021

PREJTA, KOLONKY

STREDA 24. 2. 2021

DUBNICA MESTO

STREDA 3. 3. 2021

DUBNICA MESTO

STREDA 17. 3. 2021

PREJTA, KOLONKY

STREDA 10. 3. 2021

PREJTA, KOLONKY

STREDA 24. 3. 2021

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.

ZÁHRADNÝ BIOODPAD
LOKALITA
LOKALITA 3,4

TERMÍN
PONDELOK 29. 3. 2021

Lokalita 3: sídlisko Centrum I, Kollárova ul., Ul. nad
kostolom, Školská ul., Cintorínska ul., Nádražná ul.,
Bytovka 105, Ul. A. Kmeťa, Šafárikova ul., Moyzesova ul.,
Ul. nad zábrehom, Pionierska ul., Bratislavská ul.
Lokalita 4: sídlisko Centrum III a Pod hájom, Partizánska
ul. (bytové domy), Fándlyho ul.

Info

020

