Dubnické noviny pre slabozrakých a nevidiacich, jún 2021
Vitaj, leto, vitaj!
Ako sa zvykne hovorievať, bez školy a povinností niet ani prázdnin. A tak pre všetkých, ktorí
sme si v uplynulom období plnili svoje školské či pracovné povinnosti, prišiel čas na zaslúženú
odmenu a dni voľna a oddychu. Verím, že je pred nami vydarené leto, a to bez ohľadu na to, či
sa ho rozhodnete stráviť doma, alebo vycestujete za zážitkami.
Obdobie uvoľnených opatrení nám umožnilo vytvoriť bohatú programovú ponuku, a tak som
rád, že Vás môžem srdečne pozvať na Kultúrne leto 2021 do ulíc nášho mesta. I ja osobne sa
teším na nové i tradičné koncepty z kultúrneho života, ktoré si pre nás počas prázdnin pripravilo
oddelenie kultúry. Budem rád, ak prídete svojou účasťou podporiť kultúrno-spoločenský život
v našom meste a vyberiete si z portfólia divadiel, kvízov, koncertov či filmových premietaní.
Dobrou správou pred začiatkom leta je aj dokončenie rekonštrukcie športového areálu na
Základnej škole s materskou školou Centrum I. Skutočne ma veľmi potešila radosť, ktorú z
nového športoviska počas jeho otvorenia prejavili nielen deti, ale aj pedagógovia. Verím, že
bude dlhé roky slúžiť všetkým priaznivcom športových aktivít a že škole vytvorí adekvátne
podmienky na výchovu aktívnej mládeže alebo aj objaveniu nových talentov.
Počas letného obdobia, a v tomto roku špeciálne po uvoľnení reštrikcií, počítame so zvýšeným
pohybom osôb v meste nielen počas dňa, ale aj v nočných hodinách. Aj to je jeden z dôvodov,
pre ktorý sme sa rozhodli posilniť motorizovanú hliadku mestskej polície o pešie dvojice
policajtov. Po precíznom zvážení sme pristúpili k úprave organizačnej štruktúry mestskej
polície tak, aby bol jej chod efektívnejší a aby sme dokázali posilniť počet hliadkujúcich
policajtov. Dnes sa preto môžete v prípade potreby obrátiť na motorizovanú jednotku, ale aj na
pešiu hliadku. Naším cieľom je spraviť mesto čistejším, krajším a bezpečnejším a rovnako
zamedzovať takému konaniu, ktoré občanov mesta obťažuje alebo vyrušuje. Pešie hliadky však
nevznikli iba dočasne na letné obdobie, fungovať budú počas celého roku. Keďže nám naozaj
záleží na tom, aby sme sa všetci v Dubnici cítili dobre, budem rád, ak nám priamo na mestský
úrad alebo aj mestskú políciu napíšete svoje skúsenosti či už s pešou, alebo aj motohliadkou.
Nielen v období horúčav, aké v letnom období neraz zažívame, zohráva dôležitú úlohu zeleň.
Vnímam, že Dubničania sú veľmi vnímaví a pozorní, pokiaľ ide o zásahy do nej. Mám z toho
úprimnú radosť, pretože len uvedomelá spoločnosť dokáže mať oči otvorené a verejným tlakom
brániť neopodstatneným zásahom do zelene. Nejaké sme, bohužiaľ, museli urobiť aj my. Aj
týmto spôsobom by som preto chcel ešte raz v mene kolegov z referátu životného prostredia
zdôrazniť, že výrub dreviny je u nás vždy až posledným krokom, keď iné riešenie neexistuje.
V žiadnom prípade nie je v našom záujme bezdôvodne znižovať podiel zelene v našom meste.
Práve naopak. Ak je však strom v natoľko zlom stave, že by mohol ohrozovať životy
obyvateľov, nemôžeme si dovoliť riskovať. V mestskom prostredí musia byť vysadené dreviny
so špecifickými vlastnosťami s ohľadom na dlhé desaťročia vopred a tiež na priestor, kde rastú.
Za každý nevyhnutne odstránený strom vysadíme nový, v niektorých prípadoch aj niekoľko
nových. Avšak už takých, aby z nich mohli mať radosť aj mnohé generácie po nás. Téme zelene
sa pre vysvetlenie tejto problematiky podrobnejšie venujeme na strane č. 8.
Ak Vás táto téma zaujíma, môžete si o nej a mnohých iných prečítať na stránkach našich novín.
Prajem Vám všetkým zážitkami naplnené leto!
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.
DÔVOD NA VÝRUB DREVINY
Dobrý deň, chcem sa opýtať, akým spôsobom môžem upozorniť na nadmerné pelenie topoľa,
ktorý sa nachádza pri tretej základnej škole pri kotolni. Peľ nelieta len vonku, máme ho aj v
byte, jedle, posteli... Hneď, ako sa otvoria dvere alebo okno, chumáče peľu máme všade. Táto
situácia je nesmierne obťažujúca, keďže trvá už mesiac a zo dňa na deň je to horšie. Ďakujem.
Odpovedá: Mgr. Janka Beniaková, referát životného prostredia:
Dobrý deň, v prípade otázok súvisiacich so zeleňou a jej údržbou sa môžete obrátiť na niektorý
z kontaktov na zamestnancov referátu životného prostredia, uvedených na webovom sídle
mesta dubnica.eu. Pokiaľ ide o „nadmerné pelenie“, topole kvitnú skoro na jar a nepatria medzi
silné alergény. V tomto čase poletujúce biele páperie je už semeno samičích jedincov.
Poletujúce biele chumáčiky však nie sú dôvodom na výrub dreviny, resp. iný zásadný zásah.
Mesto vždy precízne posudzuje stav danej dreviny a zo zákona sú na výrub určené len tie
stromy, ktoré sú v nedobrom zdravotnom stave, preschnuté alebo priamo ohrozujúce život alebo
majetok obyvateľov. Z dôvodu zmeny klímy sú dreviny nezastupiteľné pri regulácii teploty na
sídliskách a existujú opatrenia, aby sa chumáčiky nedostávali do bytu. Ďakujeme za
porozumenie.
Na poriadok a bezpečnosť v meste po novom dohliadajú pešie hliadky mestskej polície
Autor: Veronika Rezáková
Od júna 2021 stretnete na území Dubnice nad Váhom okrem motohliadok po novom už aj pešie
hliadky mestskej polície. Jej príslušníci dohliadajú predovšetkým na poriadok a bezpečnosť na
verejných priestranstvách.
Pešie hliadky pozostávajú z dvojice policajtov, ktorá sa pohybuje po frekventovaných častiach
mesta, a to najmä po jeho centrálnej časti, podchodoch pre chodcov a lokalitách v blízkosti
obchodných prevádzok, no i po jednotlivých sídliskách. Prítomnosť policajta pritom primárne
pôsobí aj preventívnym spôsobom.
Komentár Tibora Reháka, náčelníka dubnických mestských policajtov:
Ku klasickej motohliadke pribudla nová pešia hliadka počas pracovných dní. Jej úlohou je
kontrolovať stav verejných priestranstiev z hľadiska znečisťovania odpadom, zamedzovať
obťažujúcim alebo neprimeraným prejavom správania, pôsobiť preventívne, ale aj kontrolovať
napr. majiteľov psov, či si plnia svoje povinnosti a tiež cyklistov či kolobežkárov, ktorí nepatria
na chodníky. Dopravné priestupky ostávajú prevažne v kompetencii motohliadky mestskej
polície.
Policajti hliadkujúci pochôdzkou dopĺňajú motohliadku, ktorá naďalej monitoruje situáciu v
meste. Policajné vozidlo, pohybujúce sa v teréne, je vybavené automatickým defibrilátorom a
policajtom umožňuje dostaviť sa bezodkladne k volajúcemu, resp. na miesto hláseného
incidentu v takom čase, v akom by to pre pešiu hliadku nebolo možné. „Zvýšiť počet
hliadkujúcich mestských policajtov o peší tím bolo možné predovšetkým vďaka zefektívneniu
chodu mestskej polície a reorganizácii jej organizačnej štruktúry. Naším cieľom je, aby občania
videli, že je tu mesto vrátane mestskej polície pre nich. Strážime tak poriadok, ako aj
bezpečnosť na verejných priestranstvách,“ vysvetlil dubnický primátor Peter Wolf.

Pešie hliadky sa v Dubnici nad Váhom využívali aj v minulosti, avšak skôr sporadicky.
Takýmto spôsobom policajti kontrolovali bezpečnosť na hromadných mestských podujatiach a
iných podobných akciách. Zároveň aj jednou z úloh motohliadky bolo vozidlo odstaviť a danú
lokalitu alebo objekt skontrolovať osobne.
Počas nadchádzajúceho letného obdobia bude mestská polícia počet hliadkujúcich policajtov
posilňovať najmä na nočné víkendové hodiny, a to z dôvodu uvoľnených pandemických
opatrení, otvorených pohostinstiev a s tým súvisiacej zvýšenej konzumácie alkoholu a
narastajúceho počtu ľudí na verejných priestranstvách. Podstatná časť mesta je neprestajne
monitorovaná kamerovým systémom.
Rokovalo mestské zastupiteľstvo: samospráva počas pandémie podporila podnikateľov
odpustením nájmu za takmer 7-tisíc eur
Autor: Veronika Rezáková
V poradí 23. neplánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom
venované 4 bodom programu viedol v závere mája primátor mesta Peter Wolf.
V úvode schôdze vzali poslanci mesta na vedomie informáciu o zmenách a čerpaní rozpočtu
mesta za I. kvartál roku 2021. Zastupiteľstvo tiež schválilo II. zmenu rozpočtu mesta za rok
2021. Súčasťou druhej realizovanej zmeny je:
• zníženie príspevku na originálne kompetencie Základnej umeleckej školy (ZUŠ) z
dôvodu prijatia finančného príspevku na úhradu časti mzdových nákladov,
• zvýšenie kapitálového rozpočtu na rekonštrukciu a modernizáciu priestorov domu
kultúry ako budúcich priestorov ZUŠ,
• zvýšenie rozpočtu na údržbu budov vo vlastníctve mesta,
• spolufinancovanie prestavby sídla ZUŠ na bytový dom,
• vyčlenenie troch splátok úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania v rozpočte,
• navýšenie rozpočtu na rekonštrukciu atletického štadióna z dôvodu potreby
nepredvídaných prác, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte investičnej akcie.
Ide o potrebu zabezpečiť podkladové vrstvy umelých povrchov a búranie existujúcich
konštrukcií.
Mesto počas pandémie odpustilo nájmy za takmer 7-tisíc eur
Mestský parlament si z úst riadiacich pracovníkov vypočul a následne vzal na vedomie
informáciu o hospodárení jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za rok
2020; a to Zariadenia pre seniorov DUBINA, m. r. o. a teda i Špecializovaného zariadenia v
mestskej časti Prejta, ako aj spoločnosti DUMAT, m. p. o. V roku 2020 sa vzhľadom na
pandemickú situáciu a podporu lokálnych podnikateľov rozhodlo odpustiť poplatky za
prenájom mestských priestorov. V presnom vyčíslení mesto prostredníctvom DUMAT, m. p.
o., podporilo podnikateľov touto formou odpustením sumy 6 929 eur.
Svoju správu o hospodárení za rok 2020 prezentovalo aj Dubnické múzeum, m. r. o., ktoré
počas pandemického roka navštívilo 2 600 návštevníkov. Múzeum zorganizovalo, resp.
spoluorganizovalo rešpektujúc platné epidemické opatrenia 18 kultúrnych podujatí.
Organizácii sa v uplynulom roku podarilo prostredníctvom viacerých grantov získať na
podporu svojich aktivít 25 245 eur.
Poslanci mesta Dubnica nad Váhom si vypočuli súhrnnú správu o hospodárení škôl a
školských zariadení za rok 2020 a vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti škôl za 1.

polrok školského roka 2020/21. Podľa štatistík sa k 15. 9. 2020 v 72 triedach základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vzdelávalo 1603 žiakov. Základnú umeleckú školu
navštevovalo 481 žiakov. Centrum voľného času malo vytvorených 46 záujmových útvarov,
do ktorých bolo prihlásených 523 členov. Prevádzka centra voľného času bola počas 1.
polroku viackrát prerušená z dôvodu zabráneniu šírenia ochorenia COVID-19. V školách a
školských zariadeniach počas roka prebiehalo vzdelávanie striedavo prezenčne i dištančne.
V Dubnici nad Váhom sa sčítalo viac ako 92 % občanov
Autor: Mária Badačová
Jedno z najnáročnejších a najrozsiahlejších štatistických zisťovaní na území Slovenska sa
začalo v júni 2020, pričom bolo rozdelené do dvoch fáz.
V prvej fáze sčítania sa pozornosť venovala bytom a domom, druhá fáza bola zameraná na
sčítanie obyvateľov a prebiehala od 15. februára do 31. marca 2021. Prostredníctvom vyplnenia
elektronického formulára sa v našom meste v tomto období sčítalo spolu 20 125 obyvateľov,
čo predstavuje 86,89 %. „Pre obyvateľov, ktorí sa nestihli sčítať elektronicky sami alebo
prostredníctvom blízkych, vyčlenil Štatistický úrad SR termín na tzv. dosčítavanie obyvateľov.
Sociálne vylúčení občania, prípadne občania žijúci v zariadeniach pre seniorov ako aj všetci,
ktorí sa nedokázali sčítať sami, mohli v čase od 3. mája do 13. júna 2021 navštíviť mestský
úrad či požiadať o mobilného asistenta, ktorý ich sčítal v mieste bydliska,“ informoval Milan
Dohnanský, odborný referent organizačných činností. S pomocou stacionárnych asistentov
pôsobiacich na mestskom úrade a mobilných asistentov sa dosčítalo spolu 1248 obyvateľov.
Celkovo sa v Dubnici nad Váhom sčítalo 21 373 obyvateľov, čo predstavuje 92,28 %. Na
Slovensku sa sčítalo spolu 5,22 milióna obyvateľov. Aktuálne prebieha spracovanie výsledkov.
#našportenámzáleží: Najväčšia škola v meste má nové športovisko
Autor: Veronika Rezáková
Prví žiaci stihli zrekonštruované ihrisko otestovať ešte pred odchodom na letné prázdniny.
Základnú školu s materskou školou na sídlisku Centrum I navštevuje najviac žiakov spomedzi
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Vonkajšie ihrisko, na ktorom roky športovali tisícky
detí, si už pýtalo obnovu. S tou mesto začalo v marci tohto roku.
Obnova športového areálu na ZŠ s MŠ Centrum I za približne 200-tisíc eur je dokončená. „Toto
ihrisko je prvou lastovičkou spomedzi plánovaných rekonštrukcií školských športovísk, s
ktorými budeme pokračovať aj na ostatných dvoch školách. Mám veľkú radosť, že sa obnova
vydarila kvalitne a včas a že od septembra bude vynovené ihrisko adekvátne slúžiť športujúcim
deťom. Dúfam, že sa na ihrisku budú žiaci cítiť dobre, že ich bude motivovať k športovaniu a
pomáhať zlepšovať športové výkony,“ uviedol primátor mesta Peter Wolf počas oficiálneho
uvedenia ihriska do života vo štvrtok 24. júna 2021.
Pôvodne používanú škvaru na 3-dráhovom atletickom ovále nahradil umelý povrch - striekaný
tartan, ktorý bol aplikovaný aj na rozbehovú dráhu pre skok do diaľky. Pôvodne asfaltovú
multifunkčnú hraciu plochu nahradila umelá tráva s prvkami určenými na loptové hry.
Vynovené ihrisko do prevádzky uviedli žiaci a pedagógovia základnej školy symbolickým
prestrihnutím pásky a priateľským futbalovým zápasom s primátorom, mestskými poslancami
a zamestnancami radnice. Nechýbal ani oficiálne prvý výbeh po novom tartanovom povrchu a
krátky kultúrny program žiakov základnej školy. „Na nové viacúčelové ihrisko aj atletickú

dráhu sme sa už naozaj tešili. V priebehu rekonštrukcie sme ako škola boli obmedzovaní naozaj
len minimálne. Teším sa, že od septembra budeme môcť areál už naplno využívať, no,
samozrejme, neodolali sme zašportovať si na ňom ešte pred školskými prázdninami,“ uviedla
počas slávnostného otvorenia riaditeľka školy Jana Vargová.
Celkovú obnovu multifunkčnej hracej plochy, atletickej dráhy a pieskového doskočiska, ktoré
slúžia na športové aktivity a telesnú výchovu žiakov Základnej školy s materskou školou
Centrum I, z vlastných zdrojov financovalo mesto Dubnica nad Váhom.
Práce na rekonštrukcii križovatky budú pokračovať po vyzretí betónu
Autor: Mária Badačová
V máji začalo mesto s rekonštrukciou križovatky ulíc Športovcov a Jána Kalinčiaka. Jej cieľom
je zvýšenie bezpečnosti prechádzajúcich chodcov a zníženie jazdnej rýchlosti vodičov v úseku
pri mestskom športovom areáli.
Po bezbariérovej úprave nástupných plôch priechodov pre chodcov s prvkami pre nevidiacich
a slabozrakých sa aktuálne práce sústreďujú na vyvýšenie plochy na cestnej komunikácii. Časť
jedného jazdného pruhu je preto uzatvorená a nebude sa môcť využívať približne do 5. júla
2021. „Keďže premávku potrebujeme zachovať, vodiči môžu využívať jeden jazdný pruh
cestnej komunikácie, pričom dopravu v úseku riadi svetelná signalizácia. Momentálne
zhotoviteľ prác jednu polovicu cestnej komunikácie zalial a keďže technologické postupy
predpisujú zretie betónu 21 dní, počas tohto obdobia nemožno na križovatke vykonávať žiadne
ďalšie úpravy,“ upresnil vedúci stavebného úradu Jozef Králik. Ako dodal, premávka na Ulici
športovcov je čiastočne obmedzená len na jeden jazdný pruh, komunikácia na Ulici Jána
Kalinčiaka zostáva zatvorená zo strany od Ulice športovcov.
Približne po troch týždňoch, keď betón na jednej polovici vozovky vyzreje, bude premávka
presmerovaná na upravenú časť komunikácie a zhotoviteľ dokončí druhú časť križovatky.
Počas etapy zretia betónu na druhej polovici vozovky bude uzatvorený vstup do športového
areálu – návštevníci budú môcť využívať len vstup od zimného štadióna.
Pri prechádzaní predmetným úsekom prosíme vodičov o zvýšenú obozretnosť. Ďakujeme.
Mesto je takmer celé pokosené už po druhýkrát
Autor: Veronika Rezáková
Bezprostredne po ukončení prvého kola kosenia mestskej zelene sa rovno začalo s druhou
etapou kosby.
V úvode mesiaca jún sa technické služby mesta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., pustili do
druhej tohtoročnej kosby zelene. V lokalitách Pod hájom, Háje a Účko kosbu zabezpečuje
zazmluvnená spoločnosť. „Medzi jednotlivými etapami kosenia nebola prakticky žiadna
prestávka. Letné počasie, teplé dni s vysokými teplotami, ktoré sa striedali so zrážkami, priali
rýchlemu rastu a bujneniu zelene. Snažili sme sa postupovať preto čo najrýchlejšie, aby bol
porast všade adekvátne upravený,“ vysvetlila Vladimíra Klačanská, konateľka technických
služieb mesta.
Druhá etapa kosby by mala byť ukončená v prvej polovici mesiaca júl, konkrétny termín však
závisí od poveternostných podmienok. Najkomplikovanejšiu lokalitou je z pohľadu kosenia pre
členitosť a ťažšiu dostupnosť terénu sídlisko Pod hájom.

S treťou etapou úpravy zelene v jednotlivých častiach Dubnice nad Váhom mesto začne v
závislosti od poveternostných podmienok i samotnej rýchlosti rastu trávnatého porastu.

Jazykové okienko
Autor: Veronika Rezáková
Záleží na tom alebo záleží od toho? Ako je to správne?
V jazykovej praxi často pozorujeme zmätočnosť v požívaní slovesa závisieť s predložkou na,
resp. s predložkou od. Sloveso záležať sa však vždy spája s lokálom, a teda s predložkou na.
Pomôckou môže byť aj to, že ak niečo leží, tak to leží vždy NA niečom. Preto sú správne
výrazy s predložkovou väzbou NA ako napr. “záleží to na okolnostiach / záleží na počasí /
záleží na platovom ohodnotení / záleží to na tebe”.
Správne: záleží na tebe, záleží na tom
Nesprávne: záleží od teba, záleží od toho
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.
Dubničania v júli rozhodnú o tom, aké novinky v meste pribudnú
Autor: Veronika Rezáková
Na dobré nápady mesto tento rok vyčlenilo 20-tisíc eur. V rámci prvého ročníka
participatívneho rozpočtu v Dubnici nad Váhom čoskoro vstúpime do druhej veľmi dôležitej
fázy – hlasovania. Podrobnosti o tom, čo nás čaká, v krátkom rozhovore prezradila poslankyňa
a koordinátorka projektu pre Dubnicu nad Váhom Andrea Blajsková.
Od apríla do konca mája obyvatelia nášho mesta predstavili verejnosti niekoľko desiatok
dobrých nápadov na zlepšenie života na sídliskách, na skvalitnenie susedských vzťahov či
rozšírenie možností trávenia času pre deti aj dospelých. Aké to boli projekty?
Počas dvoch verejných stretnutí sme hovorili napr. o zóne určenej na prechádzky so psíkmi, o
priestore na zbavenie sa stresu bubnovaním, o pamätníku pre nenarodené deti, ale aj o
skateparku či hrajúcich smart lavičkách. Samozrejme aj o mnohých ďalších ideách a nápadoch,
ktoré súviseli s ihriskami, vnútroblokmi, cyklistickými prístreškami a ďalšími aspektmi,
dôležitými pre obyvateľov Dubnice nad Váhom.
Aké sú teda čísla za premiérový ročník tohto projektu?
V tomto čase koordinačná rada rozhoduje o realizovateľnosti prijatých projektov a komunikuje
s predkladateľmi ohľadom prípadných nedostatkov. Spoločne diskutujeme o možnostiach
realizácie daného nápadu, vhodnom mieste na jeho realizáciu aj vzhľadom na majetkové a
právne vzťahy, ako aj ďalšej prípadnej údržbe a nákladoch potrebných pre chod projektu.
Konečné čísla budú známe čoskoro, pretože sa takto prirodzene vyselektujú tie nápady, ktorým
by sa zrejme napokon nepodarilo úspešne vzniknúť a uchytiť z praktických, právnych alebo
iných dôvodov.
Aký je ďalší krok v rámci participatívneho rozpočtovania?
Pred nami je v poradí tretie verejné stretnutie, na ktoré v utorok 6. júla 2021 o 17.00 h pozývame
do domu kultúry nielen predkladateľov projektov, ale aj širokú verejnosť. Počas stretnutia
predstavíme úspešne zaregistrované projekty a deliberáciou, teda rozhodnutím prítomných,
posunieme vhodné projekty do hlasovania verejnosti. Verejnosť napokon svojím hlasom

rozhodne, ktoré z projektov získajú najväčšiu podporu Dubničanov a z rozpočtu mesta získajú
financie na svoju realizáciu.
Kedy a ako budú môcť obyvatelia mesta rozhodnúť hlasovaním?
Hlasovať môže každý obyvateľ mesta nad 15 rokov elektronicky alebo fyzicky, a to v termíne
od 12. júla do 25. júla 2021. Obyvateľ hlasuje za tri projekty podľa vlastného výberu a každému
z nich môže prideliť iba jeden hlas.
Všetky dôležité informácie o tom, ktorým projektom a nápadom môžete dať svoj hlas, nájdete
po treťom verejnom stretnutí na dubnica.eu alebo na dubnica.hlasobcanov.sk.
Mesto začalo s distribúciou rozhodnutí o daniach a poplatkoch
Autor: Mária Badačová
Rozhodnutia o výške daní a poplatkov samospráva distribuuje v júni a v júli priamo do približne
8-tisíc domácností. Výška úhrady, ako aj lehota na splatenie dane za psa či miestnych poplatkov
za komunálne odpady je súčasťou doručovaného rozhodnutia. Upozorňujeme na novinku pri
distribúcii, ktorou je zodpovedným zamestnancom vlastnoručne podpísaná doložka. Tá overuje
pravosť doručovaných dokumentov, a to v prípade tých občanov, ktorí nemajú zriadenú
elektronickú schránku.
Vyhnite sa čakaniu vďaka on-line plateniu: Aké sú najjednoduchšie možnosti na úhradu
miestnych daní a poplatkov bez čakania?
• Platba cez mobilné bankovníctvo: jednoducho smartfónom zosnímajte QR kód na
rozhodnutí a potvrďte platbu. Žiadne ďalšie kroky nie sú potrebné.
• Platba cez internet banking (elektronické bankovníctvo): platbu zrealizujte zadaním
potrebných údajov do internetového bankovníctva.
• Platba na platobnom kiosku vo vestibule mestského úradu: QR kód na rozhodnutí
pohodlne zosnímajte na platobnom kiosku a platbu uhraďte platobnou kartou. Žiadne
ďalšie kroky nie sú potrebné.
Čo robiť, ak nemáte z rôznych dôvodov možnosť elektronickej, resp. on-line platby?
• O pomoc s on-line platbou skúste požiadať svojich najbližších, aby sme sa vyhli
kumulácii ľudí v priestoroch úradu.
• Aj naďalej možno poplatok zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou na pokladni v
klientskom centre. To sa nachádza na prízemí mestského úradu vpravo.
V Tescu môžete hlasom podporiť projekt dubnickej materskej školy
Autor: Mária Badačová
Základná škola s materskou školou Centrum I 32 sa zapojila do projektovej výzvy v rámci
grantového programu Nadačného fondu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“.
Prostredníctvom projektu Tancuj a spievaj chce tanečnými a zážitkovými aktivitami podporiť
aktívnu spoluprácu detí a seniorov – folkloristov v Dubnici nad Váhom. „Projekt sa bude
realizovať v spolupráci s verejnosťou, seniormi a deťmi materskej školy. Našou prioritou je
odovzdanie kultúrneho dedičstva mladej generácii, rovnako spoznávanie a prezentácia
regionálneho folklóru, ako aj podpora úcty detí k staršej generácii,“ uviedla pedagogička
Michaela Ihriská s tým, že pri zabezpečení folklórnych prvkov z projektu plánuje škola osloviť
chránenú krajčírsku dielňu, čím by podporila jej činnosť.

Projekt Tancuj a spievaj môžu zákazníci Tesca podporiť do 11. júla 2021 prostredníctvom
hlasovacích žetónov. „Ďakujeme všetkým za podporu nášho projektu. Veríme, že spoločnými
silami sa nám podarí prostredníctvom projektu zmysluplne vyplniť čas našim najmenším i skôr
narodeným obyvateľom mesta,“ uzatvorila Michaela Ihriská.
Letničky v meste rozkvitajú vďaka seniorom aj tento rok
Autor: Mária Badačová
Begónie, cínie, aksamietnice, šalvie, verbeny a mnohé iné druhy letničiek zdobia od júna
deväťdesiat mobilných nádob v rôznych lokalitách mesta. O ich výsadbu sa opäť postarali
aktívne členky dubnických klubov.
Členky miestnej organizácie Zväzu diabetikov Slovenska DIADUB, príslušníčky miestnej
organizácie Slovenka ako aj členky miestnej organizácie JDS v Dubnici nad Váhom č. 2 sa na
prelome mesiacov máj a jún postarali o to, aby bolo mesto opäť atraktívnejšie. „Sme veľmi
radi, že máme v meste aktívnych seniorov, ktorí majú chuť podieľať sa na živote v meste aj
takýmto spôsobom,“ uviedol viceprimátor Tomáš Truchlý.
Aktívne členky troch dubnických klubov vysadili počas niekoľkých dní v spolupráci s mestom
viac ako 2 200 letničiek. „V tejto spolupráci by sme určite radi pokračovali aj naďalej a všetkým
zúčastneným ďakujeme za úsilie a čas venovaný dobrej veci,“ skonštatoval Juraj Prekop z
referátu životného prostredia, ktorý sa na vysádzaní aktívne podieľal. Okrem mobilných nádob
sa seniori postarali aj o reprezentatívny vzhľad záhonov na sídlisku Pod kaštieľom, na
autobusovej zastávke pod OD ABC, pri Filagore, v Parku J. B. Magina a na Námestí Matice
slovenskej.
V tomto roku vysadíme viac ako 153 stromov a 1 500 okrasných kríkov
Autor: Veronika Rezáková
Podobne ako ľudia či zvieratá starnú aj stromy. Ich vyšší vek býva sprevádzaný schnutím,
hnilobou a lámavosťou dreviny. Aby takéto stromy neohrozovali svoje okolie, v mestskom
prostredí je v nevyhnutných prípadoch potrebný ich výrub. Ako kompenzáciu za každú
takúto drevinu mesto každoročne realizuje náhradnú výsadbu. Tento rok tak na území
Dubnice nad Váhom pribudnú stovky nových stromov a krov.
Nová výsadba bude realizovaná najmä v okolí parkovísk, na cintoríne a na sídliskách i v
blízkostí detských ihrísk. Vhodne zvolené dreviny do mestského prostredia poskytujú tieň,
ochladzujú vzduch, no majú veľký význam pre zvieratá i estetickosť prostredia. „Každým
rokom v Dubnici nad Váhom pribudne viac stromov, ako ich ubudne. Bohužiaľ, nevyhneme sa
ani výrubom, no tie vždy prichádzajú na rad ako posledná možnosť, keď naozaj nie je možné
drevinu zachovať. Náhradná výsadba je spôsob, ako mesto zachovať zelené a príjemné
vzhľadom na meniacu sa klímu. Pre zvolené druhy sme sa rozhodli z hľadiska ich požiadaviek
na daný priestor, v ktorom budú vysádzané. Výberovým kritériom na jednotlivé druhy
vysádzaných drevín sú aj z hľadiska zákona pôvodné dreviny, menej alergénne stromy a
kultivary odolnejšie voči suchu Snažíme sa vytvárať aj vhodné prostredie pre užitočný hmyz,
chrániť ulice pred prehrievaním a využívať zavlažovacie vaky pri nových výsadbách,“
vysvetlila vedúca referátu životného prostredia Janka Beniaková.
Takmer 30 druhov drevín a krov
DRUHY DREVÍN

• agát srstnatý
• čerešňa previsnutá
• dub letný
• buk lesný
• slivka čerešňoplodá
• javor mliečny
• borovica čierna
• čerešňa pílkatá
• lipa malolistá
• breza himalájska
• dub červený
• brestovec západný
• ginko dvojlaločné
• smrek obyčajný
• jarabina mukyňová
• gledíčia trojtŕňová
Termín výsadby: október - november
LOKALITY
• okolie parkovísk
• starý cintorín
• sídliská
• detské ihriská
POČTY
• 153 nových stromov
• 1 558 nových krov
ZAUJÍMAVOSŤ
• Vedeli ste, že nie každý strom je vhodný na výsadbu v mestskom prostredí? Zohľadňovať by
sa mala jeho rýchlosť rastu, dĺžka života, neinvazívny charakter, ale aj prípadná alergénnosť
jeho častí. Jednotlivé druhy musia byť preto vhodne zvolené do mestského prostredia.
Pri mladých stromoch pribudnú zavlažovacie vaky
Autor: Mária Badačová
Suchá spojené s letným obdobím sú obzvlášť pre mladé stromy vyčerpávajúce a nebezpečné.
Mesto sa rozhodlo obstarať zavlažovacie vaky, ktoré by mali mladým stromom pomôcť
preklenúť horúce letné obdobie.
Zavlažovacie vaky slúžia na neustále a cielené zavlažovanie koreňovej sústavy stromu. „V
princípe ide o to, že kým pri štandardnom polievaní stromov sa voda rozptyľuje do šírky a k
samotnému stromu sa dostane len malé množstvo vody, pri zavlažovacích vakoch sa voda
dostáva priamo k stromu a k jeho koreňom, pričom otvory v spodnej časti vaku dávkujú drevine
potrebnú vodu v intervale 5-9 hodín,“ vysvetlil Juraj Prekop z referátu životného prostredia.
Zavlažovacie vaky, ktoré sú efektívnym a prospešným riešením pri zavlažovaní mladých
stromov, mesto umiestni k stromom na Moyzesovej ulici a na sídlisku Centrum I. „Nateraz sme

obstarali 20 kusov zavlažovacích vakov s objemom 75 litrov. Pokiaľ sa osvedčia, radi túto
praktickú a efektívnu pomôcku doprajeme aj ďalším stromom v meste,“ uzatvoril Juraj Prekop.
text a foto: Mária Badačová
Šikovné desatoro, ktoré pomôže, aby mohol byť odpad vyvezený bez problémov
Autor: Veronika Rezáková
O adekvátne poskytovaných službách v odpadovom hospodárstve môžeme hovoriť vtedy, keď si
ich občania ani neuvedomujú. Odpad je vyvezený, stojiská na nádoby sú neznečistené a
dostupné. Aby sme tento stav dokázali v spolupráci s technickými službami mesta TSM Dubnica
nad Váhom, s. r. o., dosiahnuť, potrebujeme vašu pomoc a spoluprácu.
Ak bývate v rodinnom dome:
1. smetné nádoby nachystajte v deň vývozu včas, ideálne o 6.00 h ráno,
2. nádoby by mali byť pre pracovníkov ľahko dostupné (teda nemali by byť za bránou, v garáži,
no ani vo výklenku). Vyťahovanie takto nedostupných nádob zásadne zdržuje vývoz odpadu.
3. ak vytvoríte väčšie množstvo zmesového komunálneho odpadu a pridelená nádoba vám
nepostačuje, na mestskom úrade si zakúpte 70-litrové vrecia označené logom mesta a zmesový
komunálny odpad do nich uložte. Neoznačené vrecia s odpadom nie sú odvážané.
4. zberné nádoby nepreťažujte a po vložení odpadu uzatvárajte,
5. do smetných nádob nevhadzujte odpady, ktoré do nich nepatria: papier, plasty, sklo, kovy,
elektroodpad, nebezpečný odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, biologicky
rozložiteľný odpad zo záhrad, zeminu a kamenivo, drobný stavebný odpad, jedlý olej ani žeravý
popol,
6. v deň vývozu parkujte zodpovedne, aby boli ulice prístupné pre vyvážajúce vozidlo.
1.
2.
3.
4.

Ak bývate v bytovom dome:
pri parkovaní svojho motorového vozidla myslite na to, že nesmie brániť v prejazde smetiarskej
ani záchrannej technike,
v žiadnom prípade neparkujte pri stojisku nádob na komunálny odpad ani pri žltých čiarach,
odpad dôsledne stláčajte, zberné nádoby nebudú preplnené,
k nádobám na odpad neukladajte žiaden odpad ani predmety, nábytok či spotrebiče. Ak tak
robíte, ste pôvodcom čiernej skládky.
V mene technických služieb mesta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., ďakujeme všetkým
občanom za ústretovosť a spoluprácu!
Všimli ste si
Autor: Mária Badačová
Živý plot pri detskom ihrisku v parku je upravený
V úvode júna venovala samospráva pozornosť úprave hrabu obyčajného, ktorý vytvára
prirodzenú živú bariéru medzi detským ihriskom a areálom Chateau Mignon. Neupravený
porast arborista upravil tak, aby celý priestor pôsobil kultúrnejšie a presvetlenejšie.
Chateau Mignon čaká rekonštrukcia
Budova bývalého záhradníckeho domu prešla do vlastníctva mesta, je zabezpečená proti
vniknutiu a poškodeniu bezpečnostným a kamerovým systémom. Mesto chce v prvom rade

vykonať pasportizáciu stavby a pripraviť ju na rekonštrukciu, rovnako aj postupne zlegalizovať
všetky čierne stavby, ktoré v okolí budovy vznikli.
Obnovujeme vodorovné dopravné značenie
Mesto začalo s obnovovaním vodorovného dopravného značenia, prvá etapa prác by mala
prebiehať do konca júla. Okrem preznačovania stredových a vodiacich čiar či priechodov pre
chodcov budú preznačované aj parkoviská – vodiči budú informovaní prostredníctvom letáku
na vchodových dverách bytových domov.
Park J. B. Magina má nového rezidenta
Mnohí čitatelia sa na nás obracali s informáciou, že v dubnickom historickom parku je už
niekoľko týždňov zabývaný papagáj – rozela pestrá. Pokiaľ viete, komu uletel, majiteľ ho môže
nájsť poletovať a naháňať sa s ostatnými operencami zabývanými v parku.
Šesť diplomov zo súťaže Vesmír očami detí
Autor: Anita Šebíková, ZUŠ Dubnica nad Váhom
Hlavnou myšlienkou celoslovenskej postupovej súťaže s astronomickou tematikou,
organizovanej hvezdárňou v Hurbanove, je dať deťom priestor na vyjadrenie ich
predstavy o vesmíre, mimozemských civilizáciách, hviezdach a iných vesmírnych
telesách.
V súťaži sa podarilo uspieť aj žiakom Základnej umeleckej školy v Dubnici nad Váhom pod
vedením vyučujúcej Anity Šebíkovej. V okresnom kole boli ocenené Nikol Mihaľová, Anabel
Beláková (kategória mladších žiakov), v kategórii starších žiakov vyhrala Kristína
Panenková. V záverečnom celoslovenskom kole zvíťazila Anabel Beláková v kategórii
mladších žiakov ZUŠ a Kristína Panenková v kategórii starších žiakov ZUŠ. Blahoželáme a
prajeme rozlet tvorivosti naďalej.
Akordeonisti získali päticu zlatých pásiem
Autor: Veronika Rezáková / Martina Holá, ZUŠ Dubnica nad Váhom
Akordeonisti zo Základnej umeleckej školy v Dubnici nad Váhom patria nielen k
slovenskej, ale aj medzinárodnej akordeónovej špičke. Dominovali aj v Akordeónovej
súťažnej prehliadke umeleckých škôl ASPUŠ ON-LINE 2021.
ASPUŠ zastrešuje účastníkov zo všetkých typov umeleckého školstva a v prípade ZUŠ má
celoslovenský charakter. Aktuálny ročník sa však musel uskutočniť on-line prostredníctvom
videonahrávok.
„Koronavírus nás nezastavil, pokračovali sme v našej práci, nacvičili sme nový repertoár.
Vysporiadali sme sa aj s novou formou súťaže prostredníctvom videonahrávok, čo bolo oveľa
náročnejšie, ako súťažiť prezenčnou formou,“ vysvetľuje pedagogička Martina Holá.
Spomedzi jej žiakov a žiačok uspeli Nela Tkadlecová (1. kat., zlaté pásmo a ocenenie víťaz
kategórie), Timotej Gerhard (2. kat., zlaté pásmo a ocenenie víťaz kategórie), Roman
Papiernik (4. kat., zlaté pásmo a ocenenie víťaz kategórie), Hugo Puliš (5. kat., zlaté pásmo,
3. miesto), Lucia Baďurová (5. kat., strieborné pásmo) a Martin Púček (6. kat., zlaté pásmo a
ocenenie víťaz kategórie). K mimoriadnym úspechom šikovným žiakom gratuluje aj mesto
Dubnica nad Váhom.

Nela Tkadlecová sa kvalifikovala na celosvetovú súťaž Trofée Mondial 2021
Autor: Martina Holá, ZUŠ Dubnica nad Váhom
V roku 2021 bol vypísaný 1. ročník Czech Accordion On-line Competition – Ostrava
2021. Svojím nastavením a pravidlami má nové podujatie charakter profesionálnej
svetovej súťaže. Zastúpenie tu mali krajiny ako Česko, Poľsko, Slovensko, Litva,
Brazília, Portugalsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Ukrajina a Bielorusko.
ZUŠ v Dubnici nad Váhom reprezentovali žiaci akordeónového oddelenia: Nela Tkadlecová
(1. kat. Baby, ocenená strieborným pásmom, Timotej Gergahrd (2. kat Children I, ocenený
strieborným pásmom, v 4. kategórii Junior Hugo Puliš (ocenený účastníckym listom), Lucia
Baďurová (ocenená účastníckym listom) a Roman Papiernik (ocenený čestným uznaním), v
kategórii seniorov bol ocenený účastníckymi listom Martin Púček.
Na základe výsledkov prezident CMA Frederic Deschamps kvalifikoval Nelku Tkadlecovú na
celosvetovú súťaž Trofée Mondial 2021, ktorá bude online formou na Ukrajine na jeseň.
Z udalostí riešených mestskou políciou
Autor: Tibor Rehák
Hodnotí náčelník MsP Tibor Rehák: „Príchod mesiacov máj a jún a postupné uvoľňovanie
reštriktívnych opatrení spojených s pandémiou ochorenia COVID-19 znamenali aj masívne
otváranie pohostinských zariadení. Z tohto dôvodu narástol počet riešených porušení nočného
pokoja, opäť sa začali vyskytovať aj vzájomné fyzické potýčky na verejnom priestranstve.
Nárast priestupkovosti bol za toto obdobie viac ako stopercentný, pričom príčinou je určite aj
zvýšená konzumácia alkoholických nápojov. Mestskí policajti riešili takmer 150 priestupkov
proti verejnému poriadku, proti majetku, občianskemu spolunažívaniu alebo porušením
všeobecných záväzných nariadení. Mesto je pre služobné potreby mestskej polície rozdelené
do ôsmich obvodov, pričom najväčší podiel riešenia takýchto priestupkov je v centre mesta.
Sem preto smeruje podstatná časť nočných kontrol. Samozrejme, nezabúdame ani na ostatné
časti mesta, kde je vzhľadom k hustote bývania trochu iná situácia. Aby policajti dokázali
eliminovať prípadné narúšanie zákonných noriem v týchto častiach mesta v čo najväčšej
miere, je potrebná spolupráca zo strany občanov, napríklad včasným nahlasovaním podozrení
z nezákonného konania (napr. na známu telefónnu linku č. 159).“
Vandal
Na základe prijatého oznámenia zasahovali mestskí policajti 22. mája dopoludnia v mestskej
časti Prejta, kde mal v spoločných priestoroch bytového domu rozbíjať zariadenie neznámy
muž. Policajti na mieste zistili, že 45-ročný obyvateľ Trenčianskej Teplej v značne podnapitom
stave vzal na spoločnej chodbe zo stojana práškový hasiaci prístroj a jeho obsah vystriekal na
chodbe a schodisku. Ako motív tohoto činu uviedol nezhody so svojou priateľkou. Muž bol
predvedený k podaniu vysvetlenia, kde sa zaviazal nahradiť vzniknutú škodu. Vec bola riešená
ako priestupok proti majetku a občianskemu spolunažívaniu.
Aj to je naša práca
V ranných hodinách 4. júna bolo príslušníkom mestskej polície oznámené, že v Parku J. B.
Magina sa na zemi nachádza pravdepodobne zranený dravý vták. Policajti na mieste našli
odrastené mláďa sovy, ktoré však nevedelo lietať. Operačný policajt telefonicky kontaktoval

pracovníka Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky a vec s ním konzultoval. Ten
odporučil sovu z miesta vziať s tým, že bude prevezená na odborné dochovanie. Ešte v ten deň
si vtáka prevzal akreditovaný chovateľ, ktorý uviedol, že ide o plamienku ušatú v dobrej
kondícii. Po dochovaní a naučení sa lietať bude sova vypustená do voľnej prírody.
Nevhodná zábava
8. júna hodinu po polnoci riešili mestskí policajti konanie 32-ročného muža, ktorý na mieste
prebiehajúcej rekonštrukcie cestnej komunikácie na Ul. kpt. Nálepku prevracal prenosné
dopravné značenia. Páchateľ k veci podal vysvetlenie, v ktorom uviedol, že predmetnej činnosti
sa dopúšťal zo zábavy. Tento motív bol určite podporený aj skonzumovaným alkoholom. Muž
umiestnil dopravné značky späť na svoje miesto a jeho konanie bolo na mieste “odmenené“
blokovou pokutou.
Obrazy z minulosti - Horáreň na Kyškách
Autor: Samuel Valuch
Počas krásneho, no horúceho leta padne človeku vhod opustiť rozpálené ulice, vyjsť do
hôr a poprechádzať sa v chladivom tieni stromov. Ak sa vyberiete po zelenej turistickej
značke nahor a spod Kanady vystúpate čosi viac ako štyritisíc dĺžkových a asi tristo
výškových metrov, ocitnete sa na veľkej lúke a turistickej križovatke Kyšky. Len
málokto dnes vie, že tu pred desaťročiami stávala horáreň.
Bola to veľká nezamestnanosť, ktorá primäla Jána Opata, aby sa pobalil, vzal celú rodinu a
odsťahoval sa „do Kyšiek“. Nový horár našiel na tomto mieste okrem množstva povinností aj
pokoj, ktorý okolitá príroda ponúka. No aj takto ďaleko od ľudí ho dostihol smútok, plynúci z
rodinnej tragédie.
Udalosti zo 7. mája 1945 mali jedinú svedkyňu. Dcéra Jána Opata Františka mi ich opísala v
roku 2011. Ráno toho dňa sa vybrali s bratom na kopec Drieňová. Rudolf, len nedávno ešte
člen stráže prezidenta Jozefa Tisa, tu chcel osadiť kríž k hrobu mŕtveho vojaka, okrem toho
plánoval odstreliť nevybuchnutú muníciu, ktorej bolo hojne aj v dubnických horách.
„Všade samý náboj, samý granát... Prídeme tam hore a ukazuje mi veľký granát, mohol mať
hádam štyridsať centimetrov, a že ho ide odstreliť. Poslal ma postaviť sa ďalej,“ rozpráva
Františka Koníčková, rodená Opatová, „Zaznel veľký výbuch, všade dym, nebolo nič vidieť.
Brat neprichádzal, išla som mu oproti a videla som, že mal čapicu od krvi.“ Pätnásťročné
dievča bežalo späť k horárni, aby privolalo pomoc. Nadol z Drieňovej však už nezniesli
Rudolfa, ale iba jeho meravé telo. Na mieste tragédie osadili kovový kríž. Stojí tu dodnes.
Horáreň na Kyškách spomína vo svojich textoch aj Vladimír Koštiaľ Dubnický: „Bola to
horáreň dubnického urbariátu. Cez Kyšky sa prechádzalo, keď sa zašlo doprava, o polhodinku
ste sa ocitli na Baračke v Trenčianskych Tepliciach. Ak ste šli rovno, prešli ste cez Kamenné
vráta do obce Omšenie. U Opatov ste sa mohli občerstviť dúškom mlieka. Studienka bola
neďaleko horárne.“
Budova neodolala vplyvom počasia a na prelome 50. a 60. rokov bola už veľmi schátraná. To,
čo z nej ostalo, previezli celkom na koniec Ulice k Váhu. Tam ešte roky slúžila na bývanie a
stretávanie sa ľudí, najmä tých s nie veľmi dobrou povesťou.
Viac ako 236-tisíc eur z dotačného systému je už v rukách klubov
Autor: Veronika Rezáková

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom v rozpočte mesta na rok 2021 schválilo na
dotácie sumu 343-tisíc eur. Z nej bolo zatiaľ poskytnutých na podporu činnosti klubov a
organizáciu podujatí dovedna 236 300 eur nižšie uvedeným organizáciám. Postupne budú
vyplácané aj ďalšie dotácie.

Názov organizácie

Poskytnutá dotácia

Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Dubnica n/V
1 000 €
JOGGING KLUB
950 €
700 €
Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom
20 000 €
Akadémia Jozefa Jankecha, n.o.
80 000 €
ŠK VICTORY STARS Dubnica nad Váhom, o. z.
4 600 €
Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom
6 000 €
8 000 €
Hokejový klub Spartak Dubnica, o.z.
100 000 €
BOXING TEAM Dubnica nad Váhom, o.z.
1 800 €
Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom
300 €
DIVOKÍ KRÁLI DUBNICA
500 €
2 000 €
RMK Dubnica nad Váhom
1 200 €
ATLETIKA Dubnica nad Váhom
2 800 €

ŠPORTOVÝ KLUB DUBNICA nad VÁHOM
800 €
Občianske združenie DuTaF SPORT

900 €

OSA - ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o. z.
2 300 €
ŠPORTOVÝ KLUB ŠACHU DUBNICA NAD VÁHOM, o.z.
1 400 €
Športový klub hádzanej Dubnica nad Váhom
800 €
250 €

Pro Dubnica
Autor: Mária Badačová
Zbierka potravín a drogérie pre obyvateľov v núdzi
Do zoznamu žiadateľov o pomoc postupne pribúdajú ďalší občania, rovnako by sme pomoc
chceli opätovne poskytnúť občanom, ktorým sme vďaka vašej podpore podali pomocnú ruku
už v prvých mesiacoch fungovania nášho občianskeho združenia.
Pokiaľ máte záujem prispieť do zbierky potravín a drogérie, trvanlivé potraviny (múku, ryžu,
cukor, soľ, olej, cestoviny...) a drogériu (pracie gély, aviváže, čistiace prostriedky...) môžete
nosiť v priebehu nasledujúceho mesiaca na mestský úrad na sociálne oddelenie pani Masárovej
(tel. kontakt 0908 692 924).
___________________________________________________________________________
Peter opustil zamestnanie, aby sa mohol postarať o matku po mŕtvici
Peter býva v podnájme s chorou mamou – nedávno dostala mozgovú príhodu a je odkázaná na
starostlivosť. O matku sa nemá kto starať, Peter preto musel nechať zamestnanie, aj keď
príspevok za opatrovanie zatiaľ nemá uznaný. Matke platí lieky, prevoz na vyšetrenia. Príjem
domácnosti aktuálne tvorí len nízky invalidný dôchodok matky. Rodina by uvítala finančnú
podporu. Rodinu môžete podporiť dobrovoľným finančným príspevkom na transprarentný účet
združenia (do poznámky uveďte „Peter“).
Ďakujeme všetkých za pomoc.
___________________________________________________________________________
Potrebujete pomoc? Obráťte sa na nás e-mailom na produbnica@gmail.com alebo na tel. čísle
0908 692 924.
ikonka facebooku: Pro Dubnica, o. z.
Číslo transparentného účtu združenia: SK91 8330 0000 0026 0192 6940
Od stavebníc k svetovým súťažiam
Autor: Zuzana Novosadová
Jeho najväčším úspechom je postup do finále celosvetovej súťaže Milset Expo-Sciences
Interational v Mexiku. Igor Michalec, študent 2. ročníka odboru elektrotechnika na
Strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom, sa vo voľnom čase venuje stavaniu

dronov a lietaniu s nimi. Rád tiež tvorí rôzne projekty, s ktorými sa zúčastňuje súťaží. V
budúcnosti by sa chcel venovať výrobe nových zariadení, prípadne robotov.
Odmalička mal záľubu v skladaní stavebnice LEGO a v rozoberaní rôznych elektronických
produktov, čím si trénoval zručnosť a predstavivosť. Postupom času začal tvoriť svoje vlastné
projekty, s ktorými sa mu podarilo zvíťaziť na niekoľkých súťažiach. Už na základnej škole
získal ocenenie Mladý talent Považskej Bystrice 2017 v kategórii Inovátor Junior. Jeho
doteraz najväčším úspechom je postup na celosvetovú súťaž MILSET EXPO-SCIENCES
INTERNATIONAL do Mexika. S projektom Armádny robot sa mu podarilo v súťaži
AMAVET Festival vedy a techniky (kategória elektrina a mechanika) postúpiť z krajského
kola na celoštátne a odtiaľ na celosvetovú súťaž do Mexika. Tá bola neskôr pre pandémiu
zrušená, Igor bol však nominovaný na prestížnu súťaž VERNADSKY CONTEST Moskva,
kde dosiahol ocenenie za multifunkčné riešenie. Aj vďaka tejto cene v máji 2021 získal
ďakovný list za vzornú reprezentáciu školy a Trenčianskeho samosprávneho kraja od
predsedu TSK Jaroslava Bašku.
Igor na projekte Armádny robot pracoval viac než dva roky. Ide o vozidlo, ktoré vie zdolávať
ťažký terén, pomocou mechanickej ruky dokáže prenášať nebezpečný materiál, je schopné
robiť prieskum zo zeme a vďaka dronu aj zo vzduchu. Dron dokáže z vozidla vzlietnuť a
následne naň aj pristáť. Vozidlo taktiež dokáže ísť autonómne podľa súradníc zadaných na
mape.
Aktivity Zelenej školy pokračujú
Autor: Zuzana Bieliková a Sofia Šuranská
Aj tento rok na našej škole pokračuje projekt Zelená škola. Výchovno-vzdelávací program tento
rok privítal mnoho nových členov. Nové nápady, kreatívne mysle, pozitívnu energiu a zopár
inovácií, to všetko pribudlo do nášho tímu. Mnohí už viete, že na každé dva roky si ako členovia
Kolégia Zelenej školy volíme tému, ktorej sa bude naša škola venovať. Tento rok sme si vybrali
tému Doprava a ovzdušie. Naším cieľom je zviditeľniť túto problematiku a nájsť logické
riešenia, ktoré by mohli pomôcť k zníženiu emisií.
Kvôli pandemickej situácii sme sa rozhodli presunúť sa do online sveta a viesť Zelenú školu
prostredníctvom komunikačných technológií. Prvá vec, ktorá nám napadla, boli on-line
diskusie. Potrebovali sme ale ľudí, ktorí majú k téme ekológia blízko a vedeli by nám
prerozprávať ich príbeh a taktiež nás niečo nové priučiť. Nemuseli sme veľmi rozmýšľať, koho
by sme oslovili. Oslovili sme dve mladé ženy, z ktorých sa každá zaoberá inou témou ekológie:
Natáliu Pažickú - ekoaktivistku, ktorá sa primárne zaoberá fast fashion problematikou a
Nikoletu Kováčovú alias Surovú dcérku, ktorá nám porozprávala o svojej ceste k vegánstvu.
Okrem diskusií sa nám podarilo dohodnúť stretnutie s primátormi mesta Dubnica nad Váhom
a Nová Dubnica. Primátori nám predstavili spôsoby, akými je možné tieto mestá prepojiť pre
cyklistov a ako toto prepojenie napreduje. Rovnako sme im aj my predostreli našu iniciatívu a
túžbu súvisiacu s cyklistickým prepojením týchto dvoch miest. Následne nám Peter Wolf,
primátor Dubnice nad Váhom, navrhol stretnutie, na ktorom nám predstaví technický návrh
cyklotrás po celej Dubnici nad Váhom. Po jeho prezentácii si budeme môcť vybrať úsek, na
ktorom budeme s mestom spolupracovať. A tak sa možno jedného dňa podarí, že aj vďaka
Gymnáziu v Dubnici nad Váhom budeme mať novú cyklotrasu.
V druhom májovom týždni sa konal Deň Zelenej školy. On-line sa uskutočnila beseda s pánom
primátorom, beseda o filme Vitajte v Sodome, on-line varenie, beseda o elektroodpade. Vonku

malé skupinky čistili okolie školy, zbierali odpadky pri Prejtských jazerách a jedna skupina sa
vybrala i na cyklovýlet.
Sme rady, že sa náš tím zvládol popasovať s pandemickou situáciou a dokázali sme sa
prispôsobiť podmienkam. Aj o tom je program Zelená škola.
Deti z MŠ Rozprávkovo počas týždňa spoznávali mesto
Autor: Zdena Gábelová
Deti z Materskej školy Rozprávkovo spoznávali mesto zo všetkých strán. Pani učiteľky
vypracovali Plán malého pátrača a deti sa pustili do pátrania.
V pondelok viedla cesta detí na železničnú stanicu, na sídlisko Za traťou a športový areál.
Spoznávali tak význam objektov, orientovali sa v priestore a cudzincovi pomáhali ujsť na
určené miesto.
V utorok putovali do Dubnického kaštieľa, historickým parkom deti následne prešli do Grotty
s vyhliadkovou vežou. Mnoho detí bolo v týchto priestorov prvý raz.
V ďalší deň deti od rána tvorili vlajku nášho mesta a na prechádzke hľadali symboly mesta –
vybrali sa preto nielen k mestskému úradu, ale aj k domu kultúry, ku knižnici či na poštu.
Vo štvrtok pribudli do mapy pátračov nové body – Námestie matice slovenskej, budova Orion,
poliklinika či DuTaF centrum. Okrem nich sme spolu hľadali aj sochu, ktorú sme si ráno pozreli
na obrázku. Nebola to jediná socha, ktorú sme našli.
Celé putovanie sme ukončili prezeraním fotografií, vytvorením spoločnej nástenky, stavieb
navštívených objektov zo všetkých stavebníc. Snáď sme u našich malých pátračov prebudili
hrdosť k nášmu mestu, ktoré je ich domovom a isto najkrajším miestom v ich detskom svete.
Začína sa Kultúrne leto 2021!
Autor: Veronika Rezáková
Letné mesiace i letné teploty sú už na vrchole svojich síl. Dobrou správou je, že ak sa
chceme po dlhšej prestávke osviežiť kultúrnym zážitkom, večerným divadlom, užiť si
letné kino pod hviezdnou oblohou alebo si po zobudení zájsť do parku na pilates,
nemáme to ďaleko. To najlepšie kultúrne leto si tento rok píše adresu Dubnica nad
Váhom!
Podobne ako v minulých ročníkoch Kultúrne leto 2021 ponúka možnosť osviežiť telo (Pilates
s Janou) i myseľ (Mestský kvíz). „Zachovávame aj tradíciu obľúbeného letného kina na
nádvorí kaštieľa s pestrým a neopozeraným výberom kinohitov. Okrem toho prichádzame s
novinkami v podobe Divadla na večeru, v rámci ktorého ponúkneme v atraktívnych
exteriérových priestoroch štvoricu dramatických diel. Chceme prilákať divákov na večerné
divadelné predstavenia v príjemnom prostredí pred niekdajším domom záhradníka - Chateau
Mignon. Veríme, že ľudia si prídu užiť príjemné večery s krásnym výhľadom a nasýtiť sa
kultúry bez reklamy. Divadlo na večeru neuškodí postave, ale nasýti ducha. V ponuke sú
kvalitné slovenské amatérske a profesionálne divadlá. Odporúčam aj augustový koncert
Collegium Musicum tribute, na ktorý sa obzvlášť teším. Kvalitná hudba, interpreti a
atmosféra nádvoria prinesú jedinečný kultúrny zážitok. Siedmy deň v týždni sú pripravené
Nedeľné oddychovky pre priaznivcov dychovej hudby a šlágru,“ vysvetlil vedúci oddelenia
kultúry Richard Benech.

K najväčším letným udalostiam roku bude už tradične patriť trojlístok najväčších podujatí.
Stred leta bude patriť multižánrovému Babylonu ART PARK JBM, august Ilešháziovským
panským hodom a záver leta 27. ročníku Dubnického folklórneho festivalu.
Kultúrne leto 2021 v Dubnici nad Váhom je jedným veľkým festivalom pozostávajúcim z
menších festivalov, nedeľných koncertov v centre mesta, detských divadielok na zelenej
tráve, filmov pod hviezdnym nebom, divadlom pri západe slnka a veľkým stretnutím s
umením a kultúrou s dobrými priateľmi. Srdečne všetkých pozývame!
V knižnici štyrikrát za životné prostredie
Autor: Samuel Valuch
Mestská knižnica má za sebou úvodný diel cyklu Planéta Zem je naším domovom, ochraňujme
ju. V sobotu 19. júna sa deti a ich rodičia stretli so zero-waste propagátorkou a spisovateľkou
Dankou Moderdovskou. Všetci ekologicky zmýšľajúci Dubničania i ľudia z bližšieho či
širšieho okolia sa môžu tešiť ešte na trojicu ďalších podujatí.
„Ahojte, deti! Volám sa Zem a som planéta, na ktorej žijete. Niekedy sa usmievam, ale
niekedy aj plačem. Viete prečo?“ Čítaním zo svojej knihy Planéta Zem sa usmieva začína
Danka Moderdovská program, zameraný na tých, ktorí môžu najväčšmi ovplyvniť budúcnosť
sveta ako ho poznáme – na deti. Čítanie pokračuje príbehom o uvedomelých súrodencoch
Olívii a Filipkovi, ktorí v reštaurácii odmietnu slamku. O malú chvíľu sa už v rukách
spisovateľky a propagátorky bezodpadového štýlu objavia rozmanité verzie ekologických
slamiek – z kovu, papiera či slamy.
Danka Moderdovská vie, že hovoriť s deťmi na tému odpadu nie je ľahké, aj preto si vybrala
im blízku formu príbehov. Na hovorené slovo sa vždy snaží nadviazať tvorivými dielňami.
Kým deti vyrábali rybičky plávajúce v čistej vode, smerovanie podujatia sa zvrtlo smerom k
dospelákom. Práve im boli určené praktické tipy na zníženie produkcie odpadu v rámci
komplikovanej disciplíny zvanej rodičovstvo. Nech sa páči, tu je stručné zhrnutie pre tých, čo
neprišli: Hračiek netreba kupovať veľa, lepšie je vymieňať si ich, to isté platí aj o oblečení.
Školské potreby doma vždy nájdete, stačí dobre pohľadať, niektoré, ako napríklad lepidlo, si
môžete dokonca úplne ekologicky vyrobiť. Ak sa už rozhodnete niečo kúpiť, uprednostnite
kvalitné produkty, ktoré môžu vydržať aj celé generácie. A čo zásadná téma sladkostí? Viac
pečte, a keď aj nakupujete, dajte prednosť výrobkom v recyklovateľných jednoobaloch. A tak
ďalej...
Pre väčší zážitok z podujatia vytvorili knihovníci pod stromami knižničnej záhrady príjemnú
oddychovú zónu, zbraňou proti horúčave boli okrem tieňa stromov aj limonády s ovocím a
bylinkami.
Spisovateľku z hlavného mesta pozvala knižnica vďaka grantu z Fondu na podporu umenia.
„V rámci tohto projektu ešte privítame autorku knihy Koniec doby odpadovej Pavlu
Wernerovú, o téme klimatických zmien nám príde porozprávať doktor František Simančík z
Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV. Cyklus vyvrcholí popoludním so Zero Waste
Slovakia, plným prednášok a tvorivých dielní,“ hovorí vedúca knižnice Beáta Nemcová a
dodáva, „veríme, že týmto spôsobom môžeme aj my prispieť k zodpovednejšiemu prístupu
všetkých nás k životnému prostrediu. Stojíme zrejme pred najväčšou výzvou, akej kedy
ľudstvo čelilo.“
Veríme, že cyklus si nájde čo najširšie obecenstvo. Najbližšie sa spolu stretneme 16. júla o
16.00, kedy v knižničnej záhrade privítame Pavlu Wernerovú. Rozprávať sa budeme aj o

recyklácii, greenwashingu a o tom, čo môžeme spraviť pre zmiernenie stopy, ktorú každý z
nás zanecháva na životnom prostredí.

Po zápase s USA sa cítil strašne
Autor: Samuel Valuch
Súpiska slovenského tímu na nedávno skončený svetový šampionát v lotyšskej Rige zaujala
množstvom novým mien a nízkym vekovým priemerom. Hokejových priaznivcov v našom
meste potešila aj nominácia Dubničana Samuela Kňažka, ktorý si napriek nízkemu veku získal
dôveru trénera Ramsayho a zasiahol do všetkých stretnutí na turnaji, vrátane štvrťfinále proti
USA. Mladý hokejista má za sebou rušné obdobie, keď len niekoľko dní po skončení MS
podpísal zmluvu so zámorským klubom Columbus Blue Jackets.
Medzi seniormi a hneď na MS
V auguste bude mať 19 rokov, hráva v juniorskom mužstve fínskeho TPS Turku a vyskúšal si
už všetky majstrovstvá sveta. Tie posledné, vrátane prípravy, boli jeho prvým vážnym
kontaktom s mužským hokejom. „Prechod z juniorky medzi seniorov som moc neriešil.
Myslím si, že je to veľký skok, no nie až taký, aby ste zabudli hrať hokej. Na majstrovstvách
sveta som si zahral proti oveľa lepším hráčom, čo mi dáva motiváciu sa im vyrovnať alebo ich
raz prevýšiť,“ začína rozprávať o nedávnom šampionáte mladý obranca, pre ktorého bol
najpamätnejší hneď úvodný zápas proti Bielorusku. Naši v ňom nad súperom z východu
Európy zvíťazili 5:2.
Samuel patril medzi mladé pušky slovenskej súpisky, so začlenením sa do mužstva však
podľa vlastných slov ťažkosti nemal: „Zobrali nás, ako keby sme s nimi vyrastali, nebol s tým
žiadny problém, so všetkými som si rozumel.“ Šampionát sa pre Slovákov vyvíjal od úvodu
dobre, po trocha stretnutiach sa vyhrievali bez straty bodu na čele tabuľky osemčlennej A
skupiny. Turnaj bol však predsa len niečím zvláštny. Ak opomenieme problémy s ľadom,
čudné pocity vzbudzoval najmä pohľad na prázdne tribúny. „Popravde, diváci mi dosť
chýbali, s nimi je to oveľa lepšie a aj zábavnejšie. Ale v tejto situácii bolo hlavné turnaj vôbec
zorganizovať,“ hovorí mladý hokejista, ktorý sa s tímom napokon prebojoval do štvrťfinále.
Do vyraďovacej fázy sa naši pozreli prvý raz od roku 2013, zotrvali v nej však len na jeden
duel. Prehra v pomere 1:6 s USA bola trpkou rozlúčkou s podujatím. „Po tom zápase som sa
cítil strašne. Všetci sme si mysleli, že mužstvo malo na viac. S odstupom času sa na to
pozerám ako na úspech, keďže Slovensko dlho nepostúpilo do štvrťfinále. Prelomiť sa to
podarilo práve nám ako najmladšiemu tímu turnaja, za čo som určite rád,“ komentuje Samuel
Kňažko. Hoci na turnaji nebodoval, jeho výkony boli určite jedným z príjemných prekvapení.
Šok a ďalší splnený sen
Po majstrovstvách sveta, ktoré boli podľa jeho vlastných slov veľkou skúsenosťou a
odrazovým mostíkom do budúcna, sa vrátil späť na Slovensko. Aj tu sa však udiali zaujímavé
veci. „Hneď po turnaji mi písal agent, že sa chce so mnou stretnúť. Asi po hodine rozhovoru
mi pred oči vytiahol zmluvu z NHL, bol to šok a zároveň ďalší splnený sen,“ pokračuje v
rozprávaní mladý obranca, ktorý však zatiaľ nevie, kde odohrá budúci ročník. Platnú zmluvu
má totiž aj vo fínskom klube. „Teraz ma čaká sezóna v TPS Turku a ďalej neviem, ako to
bude s kempami a podobne,“ dodáva Samuel, ktorý sa v spomienkach vracia aj k
minuloročnému draftu: „Trocha som tušil, že si ma vyberie Columbus. A bol som veľmi rád,
keďže je to pekné mesto a majú super fanúšikov. Dúfam, že si pred nimi raz zahrám.“

V Dubnici si opäť zmerajú sily cyklisti z celého sveta
Autor: Veronika Rezáková
Preteky, na ktorých štartovali aj svetoví majstri Peter Sagan či Peter Velits, sa opäť vracajú do
Dubnice nad Váhom.
Na štart pretekárov z 20 rôznych krajín z celého sveta sa Dubničania môžu prísť pozrieť v
nedeľu 18. júla 2021 o 10.00 h. Pelotón s približne stovkou cyklistov odštartuje o 10.00 h spred
budovy mestského úradu na tretiu etapu pretekov; trať dlhú 131 kilometrov.
Medzinárodné dni cyklistiky napíšu tento rok svoj 58. ročník. Odštartujú sa už v piatok 16. júla
2021 časovkou v Trenčianskych Tepliciach, pokračovať budú v sobotu 17. júla 2021 druhou
121 kilometrov dlhou etapou z Ilavy. Tretí a zároveň posledný deň pretekov bude hostiť
Dubnica nad Váhom, ktorá v popoludňajších hodinách spozná aj celkových víťazov tohto
cyklistického podujatia s dlhou a slávnou históriou. „Medzinárodné dni cyklistiky sú štvrtým
najstarším športovým podujatím na Slovensku. Všetkých fanúšikov preto pozývame prísť sa
pozrieť na svetovú cyklistickú elitu a načerpať atmosféru pretekov,“ vyslovil riaditeľ podujatia
Stanislav Holec.
V čase konania podujatia je potrebné počítať s drobnými obmedzeniami na cestných
komunikáciách. Hoci sa preteky uskutočňujú za plnej cestnej premávky, v čase prejazdu
pelotónu budú dané úseky obmedzené, avšak len dočasne na pár minút. V Dubnici nad Váhom
sa obmedzenie dotkne aj Bratislavskej ulice, Ul. A. Kmeťa a Ulice nad zábrehom v nedeľu 18.
júla 2021, a to v čase od 10.00 h – 14.00 h.
Preteky organizuje Slovenský zväz cyklistiky v spolupráci so Športovým klubom cyklistiky
Dubnica nad Váhom a mestom Dubnica nad Váhom, ktoré organizáciu súťaže podporilo
prostredníctvom dotačného systému e-grant. Podrobnejšie informácie o pretekoch nájdete na
mdcdubnica.eu.
Športový prehľad
Autor: Samuel Valuch
Vytrvalec v drese dubnického Jogging klubu Miroslav Ilavský zaznamenal po období
pandémie úspešný návrat na maratónsku trať. 5. júna sa dobre popasoval s viac ako 42
km dlhou traťou v meste pod Urpínom a s časom 2:34:49 sa stal druhým najrýchlejším
mužom Banskobystrického maratónu. Vytrvalostné podujatie v metropole stredného
Slovenska píše svoju históriu len od roku 2012, no za necelé desaťročie sa už stihlo stať
pevnou a rešpektovanou súčasťou slovenskej maratónskej scény.
Svoje súťaže hrajú aj naši tenisti. Kým tím DuTaF Sport A sa snaží ako nováčik
etablovať v 2. lige, B-mužstvo túži naplniť postupové ambície. Tenisti A-tímu majú za
sebou štyri kolá, v ktorých zaznamenali domáce víťazstvo nad TC Slávia UPJŠ Košice 6:1,
prehru 4:3 s TK Ružomberok, ďalšiu domácu výhru nad TK GSM Prešov 4:3 a tesný
neúspech v súboji s MŠK Poprad-Tatry B 4:3. „Zápas v Poprade bol možno rozhodujúcim
súbojom o postup do 1. ligy. V emotívnom dueli sa ako už tradične v našom prípade
rozhodovalo v poslednej štvorhre. Tentokrát sme ťahali za kratší koniec a prehrali sme 4/6,
6/7. V poslednom kole ešte narazíme na tím z Vrútok, a potom bude čas bilancovať,“
komentoval HR manažér tímu Daniel Prekop. Ten následne zhodnotil aj dve víťazstvá hráčov
B-tímu, najprv vonku proti TK Žilina B 4:2, potom na Kysuciach v súboji s TK Kysucké
Nové Mesto 5:1. „V oboch stretnutiach pretavili naši hráči svoje postupové ambície, ktoré si
dali pred štartom sezóny, vo víťazstvo. Cieľom je postup do 2. triedy Stredoslovenského

tenisového zväzu a o tom, či sa to podarí, sa rozhodne v dvoch nasledujúcich zápasoch proti
tímom z Liptovského Mikuláša. Chlapcom držíme palce!,“ dodáva klubový funkcionár.
Rady hokejistov HK Spartak Dubnica posilní skúsený obranca Juraj Cebák. Niekdajší
hráč Žiliny, Nitry, Zvolena, Banskej Bystrice, Košíc, Trenčína či Liptovského Mikuláša si
vyskúšal aj legionársky chlebík, keď v českej extralige hájil farby Liberca a Vítkovíc. 38ročný defenzívny hráč by mal za dubnické mužstvo nastupovať v sezóne 2021/2022.
Súboje na trati aj stretnutia s priateľmi
Autor: Samuel Valuch
Príprava Dubnickej hodinovky 2021 mohla tak trocha pripomínať beh cez prekážky.
Organizátori museli najskôr dúfať v zlepšenie pandemickej situácie a uvoľnenie
opatrení, potom zase pre rekonštrukciu atletickej dráhy hľadali náhradné dejisko
pretekov. Napokon sa rozhodli pre overené prostredie, a tak mohlo v podvečer 14. júna
vybehnúť na okruh v Parku. J. B. Magina 63 bežcov a bežkýň.
„Organizovať tieto preteky v parku bolo jednoznačne náročnejšie tak pre nás organizátorov,
ako aj pre samotných účastníkov. Ale pre skúsenú partiu z Jogging klubu a AK Spartak
Dubnica nad Váhom, ktorá pripravuje podujatia tohto druhu už viac ako 40 rokov, to až taký
problém nebol,“ komentoval zmenu dejiska hodinovky – pretekov s tradíciou siahajúcou až
do roku 1983 -, Ján Bakyta z dubnického Jogging klubu.
Rovina a mäkký podklad atletického oválu bez prudkých zákrut však poskytujú ideálnejšie
podmienky pre kvalitné výkony než park so sklonom a kamienkami na chodníkoch. Hoci teda
bežci spravidla nenakrútili toľko metrov, ako by nabehali na tartane, podľa šéfa
organizačného tímu na druhej strane ocenili chládok v tieni stromov a dobrú kulisu podujatia.
Šesťdesiatminútové krúženie je oproti klasickému behu v meniacom sa prostredí náročnejšie
najmä pre hlavu pretekára, zásadná je aj dobrá taktika. „Každý si musí určiť primerané tempo,
aby zvládol bežať celú hodinu. Najťažšie je to na psychiku. Nemenovaný klasik bežeckého
hnutia kedysi povedal: Vyštartuješ naplno, potom zrýchliš, predĺžiš krok a posledných 5
minút finišuješ. A výsledok sa isto dostaví,“ hovorí s úsmevom Ján Bakyta, ktorý vyjadril aj
radosť z možnosti znovuusporiadania pretekov: „Už len stretnúť sa po dlhom období s
bežeckými priateľmi, podebatovať, posťažovať na zranenia, naplánovať účasť na bežeckých
podujatiach bolo veľmi príjemné.“
Ciele a očakávania jednotlivcov na štarte sa dosť líšili. Kým niektorí si prišli len zašportovať,
overiť si svoje schopnosti či stretnúť sa s kamarátmi, iní mali v pláne zabojovať o čo najlepšie
umiestnenie. Medzi nimi sa najviac darilo domácemu vytrvalcovi Miroslavovi Ilavskému,
ktorý dominoval v hlavnej kategórii mužov s výkonom 17 367 m, pričom za vlastným
osobným rekordom zaostal len o 261 m. Medzi ženami uspela v najsledovanejšej kategórii
Veronika Bakalárová (BK Lysá pod Makytou) s 13 542 metrami. Skvelý výkon podal aj
junior Michal Staník (BK Lysá pod Makytou), jeho 17 149 m znamenalo druhý najlepší
výkon podujatia. Hranicu 15 km sa podarilo zdolať trinástim pretekárom.

