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Veľký prehľad upriami vašu pozornosť
na stavebné úpravy, rekonštrukcie či
obnovu športovísk. Pozrieme sa
na štadión, križovatky, oporný múr
kaštieľa či na systém zdieľaných bicyklov.

Na sídlisku Pod kaštieľom vznikne nové
parkovisko s 10 parkovacími státiami,
ďalšia parkovacia plocha sa rozšíri
o 30 miest. Na sídlisku Pod hájom
ich pribudne až 44.

Spolu 20-tisíc eur rozdelí mesto
medzi štyri projekty, ktoré získali najviac
hlasov v deliberatívnom fóre a verejnom
hlasovaní. Dubničania odovzdali
prihláseným projektom 5 501 hlasov.
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Pred nami je farebný svet jesene
Milí priatelia, uplynulé letné mesiace na mňa
urobili dojem, akoby sme sa všetci snažili dobehnúť to, čo nám predošlý náročný rok vzal.
Viac sme sa stretávali s priateľmi, trávili čas
vonku, deti sa rozhodli časť prázdnin venovať
letnej škole a celé rodiny vo veľkom navštevovali kultúrne podujatia, ktoré sa víkend čo
víkend objavovali ako huby po daždi. Ich organizátori predsa tiež chceli využiť priaznivé
obdobie na realizáciu svojho podujatia a ja si
veľmi vážim, že ste svojou účasťou podporovali aj koncepty, ktoré boli súčasťou dubnického
Kultúrneho leta.
Naozaj čulým ruchom žije naše mesto aj
z hľadiska investičného rozvoja. Kolegovia pripravili prehľad investičných akcií (nájdete ho
na stranách č. 4 a 5), ktorý, myslím si, veľmi
dobre odzrkadľuje rozsah, v akom mesto modernizujeme a rozvíjame. To, čo dnes môžete
v uliciach vidieť, sú rekonštruované parkoviská a priľahlé komunikácie na sídliskách Pod
hájom a Pod kaštieľom, obnovované športoviská, odstraňované poškodenia komunikácií,
budovanie stojísk na bikesharing alebo polopodzemné kontajnery.
To, čo navonok nevidieť, sú ďalšie prípravné
práce na mnohé budúce projekty, ktoré deň čo
deň prebiehajú na mestskom úrade i v uliciach
mesta. Ja osobne sa veľmi teším na pripravovanú obnovu historického centra mesta. Radi
by sme súčasný dvor Jarmočniska zrekonštruovali a vytvorili z neho moderný, no útulný
priestor, v ktorom by mohli vzniknúť napr. kaviarne, reštaurácia či zmrzlináreň. Ľudia by si
potom mohli občerstvení vychutnať prechádzku v Parku J. B. Magina, v ktorom by však

boli upravené chodníky a zrenovované verejné osvetlenie, ktoré už naozaj nie je v dobrom
stave. V širokom okolí by sme len ťažko hľadali
taký pekný park a zelenú zónu priamo v centre
mesta. Verím preto, že sa nám tieto vízie podarí v horizonte jedného – dvoch rokov pretaviť
postupne do reality a zvýšiť turistický potenciál a atraktivitu tejto unikátnej zóny.
Teším sa aj z pokrokových zelených a
smart projektov, ktoré sú už pre Dubnicu
nad Váhom realitou. Pri školách kontrolujeme s ohľadom na zdravie detí kvalitu ovzdušia,
snažíme sa konať a myslieť čo možno najekologickejšie, využívať elektromobily a vytvárať
aj prostredníctvom bikesharingu či postupného budovania cyklotrás podmienky na to, aby
bolo aj pre Vás, Dubničanov, jednoduchšie
a rýchlejšie presúvať sa po meste na bicykli a
nie autom. A to sa, verím, vo finále prejaví aj
na kvalite ovzdušia (nielen) v okolí našich
škôl.
V jednom z rozhovorov som raz dostal otázku,
čo ma ako primátora mesta najviac vyrušuje. Aj pri tejto téme by som sa rád nakrátko
pristavil. Funkcia primátora mesta, hoci aj starostu obce, je 24-hodinovým úväzkom 7 dní
v týždni. Hlavným predstaviteľom mesta,
ktorý má naozaj všetku zodpovednosť na svojich pleciach, neprestanete byť po 16.00 h ani
po 18.00 h, cez víkendy ani cez Vianoce. Musíte byť vizionár, stratég, právnik, mediátor a
zároveň riešiť každodenné bežné starosti. To
však nikomu z nás, zástupcov samosprávy,
verím, neprekáža, s predstavou služby občanom sme predsa prijímali tento mandát. Čo
ma však osobne mierne ruší, je neúcta jedné-
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ho občana k druhému. Tá sa prejavuje v bežnej
komunikácii, osočovaní, neschopnosti alebo
neochote rešpektovať základné pravidlá slušnosti, ako napr. pozdrav či poďakovanie. Preto
sa vždy snažím apelovať na vzájomnú slušnú,
dôstojnú komunikáciu občana voči občanovi a
občana voči úradníkovi. Veľmi by som si prial,
aby sme si boli všetci schopní predstaviť si seba
na mieste toho druhého a až potom vynášať
súdy. Zdá sa to ako maličkosť, ktorá však vie
výrazne ovplyvniť náš každodenný život. A ja
verím, že k sebe dokážeme byť milší.
Na záver by som chcel privítať všetky deti,
učiteľov i nepedagogických zamestnancov
späť v kolobehu školského života a popriať
im mnoho príjemných zážitkov, podnetných
priateľstiev, obohacujúcich vedomostí, ako
aj zdravia. Pokiaľ ide o zdravie, verím, že sa
epidemická situácia nebude zhoršovať a ja
vás budem môcť či už ako divákov, alebo
priamych účastníkov stretnúť napríklad aj
na priateľskej jazde na bicykli za našimi priateľmi v Otrokoviciach.
Príjemný september všetkým!

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.
VYUŽITIE OBNOSENÉHO
ŠATSTVA

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či je možné
doniesť do mestského šatníka aj veľmi málo
používané posteľné prádlo alebo zachovalú
obuv? Ďakujem.
Odpovedá: Mgr. Alena Masárová,
odborný referent sociálnych vecí
Dobrý deň, ďakujeme za Váš záujem. Áno,
do mestského šatníka možno vždy v utorok

od 13.00 h do 16.00 h priniesť aj posteľnú
bielizeň, obnosené šatstvo a obuv v dobrom
stave. Sociálny šatník sa nachádza v budove domu kultúry a šatstvo z neho využívajú
sociálne znevýhodnené skupiny, odkázaní
občania, ľudia bez prístrešia či niektorí seniori. Odovzdávajte len nepoškodené šatstvo,
obuv či posteľnú bielizeň alebo deky a pod.
Ďakujeme.
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Na sídlisku Pod hájom pribudne 44 nových parkovacích miest
Text Veronika Rezáková Foto Veronika Rezáková

S rozširovaním parkovacích kapacít samospráva začína na sídlisku
Pod hájom pri bytových domoch
956 a 960. Nové parkovacie miesta
vzniknú tento rok aj v ďalších častiach Dubnice, ostatné dobuduje
v priebehu roku 2022.
• Na jednu domácnosť aspoň jedno
parkovacie miesto

Cieľom vedenia mesta je zvýšiť dostupnosť
parkovacích státí a vlastníkom motorových
vozidiel vytvoriť podmienky na bezpečné
parkovanie v súlade s platnými predpismi.
„Sústredíme sa najmä na miesta, kde evidujeme najväčšie problémy s nedostatočnými
kapacitami a zároveň nám priestorové
možnosti danej lokality, najmä z hľadiska
rozloženia inžinierskych sietí či rastúcich
drevín a zelene, umožňujú stavebný zásah.
Vychádzame z precízne zozbieraných a analyzovaných dát,“ priblížil primátor mesta Peter
Wolf.
Momentálne je situácia na niektorých sídliskách v statickej doprave taká nedobrá, že
na jednu bytovú jednotku pripadá menej ako
jedno parkovacie miesto. „Naším cieľom je postupnými krokmi dosiahnuť, aby mala každá
domácnosť k dispozícii v prepočte minimálne
jedno parkovacie miesto a aby sme postupne
dokázali eliminovať nesprávne parkovanie
pri stojiskách na zberné nádoby, pri žltých čiarach či v križovatke, čím sa sprejazdnia ulice aj
pre záchranné vozidlá. Ak tak chceme urobiť
s minimálnym zásahom do zelene, vyžaduje si
to strategické plánovanie a úpravy, preto všetkým ďakujem za trpezlivosť a zároveň opäť
občanov utvrdzujem v tom, že na riešení tejto
otázky pracujeme,“ doplnil primátor mesta.
Prvým krokom v oblasti zlepšovania situácie v statickej doprave je úprava parkoviska
Pod kaštieľom na systém zberného parkoviska
pre autobusy a dodávky, ktoré odľahčia situáciu na sídliskách minimálne o 60 parkujúcich
dodávok.

Nevyhovujúca situácia na parkovisku
pri bytovom dome č. 960

Ďalším krokom je rozšírenie parkovacích
kapacít na sídlisku Pod hájom pri bytových Komentár náčelníka mestdomoch 956 a 960. Sídlisko Pod hájom patrí skej polície Tibora Reháka:
z hľadiska statickej dopravy k tým najkomplikovanejším. Práce sú rozčlenené na tri časti. „Vodiči čelia nedostatku parkovacích miest
a utiekajú sa k takému spôsobu parkovania,
• Zvýšenie kapacít parkoviska ktorý je nielen v nesúlade s platnými predpisza bytovým domom 956, resp. 957 mi, ale najmä ohrozuje bezpečnosť premávky,
riadny vývoz odpadu či prejazd záchrannej
o 27 nových parkovacích miest
Nové parkovisko bude riešené samovsako- techniky. Vytváranie nových parkovacích kavacím systémom z betónovej dlažby, ktorý pacít preto vnímame ako nevyhnutné.“
zároveň slúži aj ako vodozádržné opatrenie.
Parkovisko bude lemované výsadbou 8 stromov a 36 kusov pôdopokryvných rastlín ako
izolačnej a estetickej zelene.
Práce by mali byť hotové v úvode novembra,
výsledkom bude 27 nových parkovacích miest.
V tomto časovom horizonte žiadame vlastníPráce na rozširovaní parkoviska
kov motorových vozidiel, aby svoje vozidlá
na sídlisku Pod hájom
parkovali na okolitých parkoviskách. Práce
na parkovisku pozostávajú z vybúrania existu- vo výške 2 500 eur zároveň budú v okolí novéjúcich plôch, rozšírenia parkoviska, osadenia ho chodníka vysadené nové stromy, osadené
ekodlažby a úpravy okolitých chodníkov.
lavičky a v ich blízkosti realizovaná výsadba
drobných rastlín.

Cestičku vyšliapanú v zeleni nahradí
riadny chodník

• Rekonštrukcia parkoviska pri bytovom dome č. 960
Úpravou parkoviska mesto zvýši kapacitu
parkovacích miest z 12 až na 29 s jedným
vyhradeným parkovacím miestom. Mesto
v rámci prác zároveň obnoví existujúci
chodník a popri parkovisku vybuduje nový.
Parkovisko bude lemované výsadbou 8 stromov. V koncovej časti je navrhovaná sadová
úprava 50 kusmi pôdopokryvných rastlín.

Začiatok prác je naplánovaný na mesiac
september. Súčasná plocha využívaná
na parkovanie je nevyhovujúca, má značné
spádovanie, spôsob radenia vozidiel je komplikovaný a terén je v mieste parkoviska
svahovitý.
• Výstavba chodníka pri bytovom
dome 953
V okolí bytového domu mesto buduje nový
chodník pre peších, ktorý bude odozvou
na prirodzený pohyb ľudí, keďže v danom
mieste viedol chodník vyšliapaný v zeleni.
V rámci grantu z Prvej stavebnej sporiteľne

Celkové náklady na všetky tri investičné akcie
z rozpočtu mesta predstavujú sumu 142-tisíc
eur s DPH. Na sídlisku Pod hájom tak pribudne 44 nových parkovacích miest, nové
chodníky, výsadba a obnoví sa časť existujúcich komunikácií pre peších.

Vedeli ste, že…?
• problémom s parkovaním čelí väčšina
(nielen) slovenských miest,
• podľa štatistík v našom meste
chýba asi 1 600 parkovacích miest,
• ak by aj mesto zabralo väčšinu zelene
na sídliskách (čo striktne odmieta),
nestačilo by to na vybudovanie
dostatku parkovacích státí,
• v oblasti parkovania preto
treba hľadať systematické
a udržateľné riešenie.

• V okolí nových parkovísk mesto
počíta s masívnou výsadbou
Okrem nových stromov v okolí parkovísk samospráva vysadí aj stovky pôdopokryvných
rastlín. „Chceme, aby bolo okolie parkovísk
zelené, aby boli plochy v letných mesiacoch
chladnejšie a disponovali tieňom. Z plánovaných výsadieb spomeniem čerešne, duby,
buky, ale aj borovice, brezy či slivky alebo
hrušky a obľúbené čerešne pílkaté, ktorých
ružové koruny sú najmä na jar veľmi populárne,“ vysvetlila Daniela Gašparová z referátu
životného prostredia.
Samospráva
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Veľký prehľad prebiehajúcich investičných akcií
Text Veronika Rezáková Foto Veronika Rezáková

Stavebné úpravy, prebiehajúce rekonštrukcie a obnova komunikácií,
parkovísk, športovísk a verejných
priestranstiev. Investičnými akciami to v našom meste teraz naozaj
žije a mnohé ďalšie sú v procese
prípravy. Pozrite sa, ktoré sú to.
1. Rekonštrukcia atletického štadióna
Dvadsaťročný poškodený atletický povrch
nahradí moderný priepustný tartan, ktorý
bude bezpečným povrchom pre národné
i nadnárodné atletické podujatia. Práce sa
realizujú vďaka dotácii Slovenského atletického zväzu (250-tisíc eur) a mesta Dubnica
nad Váhom (cca 370-tisíc eur), hotové by mali
byť do konca tohto roku.

2. Zvýšenie bezpečnosti na križovatke pri športovom areáli
Rekonštrukčné práce na križovatke ulíc Športovcov a Kalinčiaka pri mestskom športovom
areáli sú už prakticky dokončené, chýba už
len osadiť konštrukciu autobusovej zastávky. Po rekonštrukcii funguje celá križovatka
ako spomaľovací prah, chodci ňou bezpečne
prejdú, doprava je spomalenejšia a chodníky
a autobusové nástupisko bezbariérové. Práce
vyšli mesto Dubnica nad Váhom na približne
100-tisíc eur.

3. Obnova parkoviska na sídlisku
Pod kaštieľom
Veľké parkovisko pri workoutovom ihrisku
sa zmení z nevyznačenej, tmavej betónovej
plochy s neorganizovaným parkovaním vozidiel všetkých kategórií vrátane kamiónov
004 Samospráva

na zberné parkovisko s jednoznačnou or- lisku Centrum II, pričom samospráva proganizáciou dopravy, vysadenou zeleňou, jekčne pripravuje aj ďalšie lokality.
prírodným tieňom a osvetlením. Z parkoviska zmiznú kamióny a po novom bude slúžiť
pre osobné vozidlá a dodávky, ktoré viac nebudú môcť využívať parkovacie státia v meste
na sídliskách. Do prestavby parkoviska, vďaka
ktorej sa na sídliskách uvoľní minimálne
60 miest využívaných dodávkami, mesto investuje bezmála 70-tisíc eur, hotová by mala
byť na prelome mesiacov august – september.
6. Vybudovanie oporného múru Dubnického kaštieľa
Nový oporný múr, ktorý vzniká pri niekdajšom sídle Ilešháziovcov, zabezpečí stabilitu
pamiatky, predíde jej prípadnému poškodeniu a správne odvedenie vody rovnako
zamedzí poškodzovaniu muriva a prípadnej
destabilizácii svahu. Touto investičnou akciou v hodnote 250-tisíc eur, ktorá by mala
4. Prestavba priestorov domu kultú- byť dokončená do konca septembra, mesto
deklaruje svoj záujem zachovať a postupne
ry pre potreby ZUŠ
S cieľom vytvoriť adekvátne a dôstojné pod- zveľaďovať Dubnický kaštieľ.
mienky pre činnosť základnej umeleckej školy
samospráva investuje zdroje vo výške 84-tisíc
eur aj do prestavby a obnovy časti interiéru
kultúrneho domu tak, aby sa čo najskôr mohol
stať novým sídlom vzdelávacej inštitúcie. Konkrétne ide o úpravy povrchov, rekonštrukcie
sociálnych zariadení, výmeny dverných výplní a ďalšie súvisiace práce na druhom, treťom,
štvrtom a piatom poschodí budovy. Pre oneskorené dodávky materiálov však zo strany
zhotoviteľa prác dôjde k ich miernemu omeškaniu.

5. Budovanie polopodzemných stojísk na komunálny odpad
Samospráva pokračuje vo svojom zámere vytvárať efektívnejšie, čistejšie a funkčnejšie
stojiská nádob na odpad, a to formou polopodzemných stojísk. Tie sa dobudovávajú
na Partizánskej ulici, ďalšie vznikajú
pri mestskej poliklinike a trojica aj na síd-

7. Zvýšenie kapacity parkoviska
na sídlisku Pod hájom
Pri bytových domoch 956 a 960 mesto úpravami dvoch parkovacích plôch zvýši počet
parkovacích státí o 44 miest. Rozšírené par-
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Jazykové
okienko

Urobím to za dve hodiny
alebo o dve hodiny?
Ako je to správne?
Text Veronika Rezáková

V tomto prípade sú správne obe predložkové
väzby, treba si však dať pozor na to, v akom
kontexte ich používame.
Ak máte v pláne nejakú činnosť, do ktorej sa
chcete pustiť po uplynutí dvoch hodín, spisovne by ste mali povedať, že to urobíte o dve
hodiny. Predložka o sa spája s akuzatívom
pri vyjadrení časového úseku, po ktorom nasleduje nejaká činnosť. K ďalším príkladom
správneho použitia predložky o patria napr.
vety Stretneme sa o pol hodinu alebo Nájdem
si na to čas až o týždeň.
koviská pri bytovom dome 957 a 960 budú
zhotovené z ekodlažby, mesto v ich okolí
opraví priľahlé chodníky a vysadí dreviny
i pôdopokryvné rastliny. Investície by mali byť
hotové v novembri a ich hodnota spolu s realizáciou nového chodníka pri bytovom dome
953 predstavuje 142-tisíc z mestskej kasy.

8. Zlepšenie parkovacích podmienok
na sídlisku Pod kaštieľom
Vytvoriť lepšie podmienky na zodpovedné
parkovanie sa samospráva rozhodla aj na sídlisku Pod kaštieľom pri bytových domoch č.
648 a 636. Parkovacie kapacity vzrastú o 40
nových miest, mesto upraví okolité chodníky a v okolí parkovísk vysadí dvanásť nových
stromov. Viac si o tejto téme môžete prečítať
na str. 7.

10. Ďalšie prebiehajúce investičné
akcie
K ďalším stavebným zásahom realizovaným
v rámci mestskej infraštruktúry patrí oprava výtlkov na komunikáciách pre motorové
vozidlá a peších, rekonštrukcia verejných toaliet na mestskej poliklinike či oprava strechy
a kanalizácie na ZŠ s MŠ Pod hájom.

Ak však chcete vyjadriť trvanie nejakého deja,
použijete predložku za, ktorou sa vyjadrí časový rozsah. Ak vám bude niečo trvať dve
hodiny, správna je formulácia Urobím to
za dve hodiny. K ďalším príkladom patrí napr.
Mám to hotové za malú chvíľku alebo Naučím
sa to za týždeň.

Pripravujeme na realizáciu
stretneme sa o pol hodinu, prídem
Investičné oddelenie mestského úradu, resp.
o 20 minút, urobím to o dve hodiny
(neskôr), opravím to za dve hodiny
oddelenie verejného obstarávania v tomto
(bude mi to trvať dve hodiny)
čase pripravuje podklady na realizáciu rekonštrukcie bývalého hotela Chateau Mignon,
dopravnej svetelnej signalizácie, obnovu verejného osvetlenia a chodníkov v Parku J. B.
Magina, obnovu celého objektu tzv. Jarmočstretneme sa za pol hodinu, prídem
za 20 minút, urobím to za dve
niska, výstavbu cyklotrasy do MČ Prejta,
hodiny
(po uplynutí dvoch hodín),
výstavbu cyklotrás na území mesta a rekonopravím to o dve hodiny (bude
štrukciu školských ihrísk na ďalších dvoch
mi to trvať dve hodiny)
základných školách, rekonštrukciu Námestia
Matice slovenskej, ale aj mnohé ďalšie investí- Ak by ste pre nás mali návrh, o čom by ste si
cie.
radi v Jazykovom okienku prečítali nabudúce,
neváhajte nám ho poslať napr. na e-mailovú
adresu dn@dubnica.eu.

9. Vybudovanie systému zdieľaných
bicyklov
Mesto Dubnica nad Váhom získalo grant z európskych fondov vo výške takmer 218-tisíc eur
na spustenie systému zdieľaných bicyklov tzv.
bikesharingu. Momentálne prebiehajú stavebné práce na 13 stojiskách, viac si o tejto téme
môžete prečítať na str. 6.
Samospráva

005

August

Dubnické noviny

2021

Začali sme s budovaním stojísk pre systém zdieľaných
bicyklov
ných parkov, ktoré sa v týchto lokalitách na- • Pred ZPS Dubina na sídlisku Pod hájom
chádzajú.

Text Mária Badačová

V druhej polovici augusta začal
zhotoviteľ s výstavbou 13 stojísk
pre systém zdieľaných bicyklov. Využívať sa začne po dodaní bicyklov.

Systém zdieľaných bicyklov (alebo bikesharing) je čoraz viac populárny v mnohých európskych, ale aj slovenských mestách. Dubnická samospráva chce taktiež ponúknuť obyvateľom alternatívnu a ekologickú formu dopravy. „Aj zavedenie systému zdieľaných bicyklov
v meste je jedným z krokov, ktorými chceme
Dubničanov a návštevníkov mesta motivovať
k tomu, aby vymenili autá za bicykle. Okrem
toho momentálne prebieha príprava verejného obstarávania, vďaka ktorému sa budeme
môcť v budúcom roku prepraviť do mestskej
časti Prejta po novej cyklotrase. Rovnako finalizujeme so zástupcami Cyklokoalície, o. z.,
plán trasovania a realizácie cyklotrás, ktoré by
mali prepojiť jednotlivé časti mesta,“ uviedol
primátor Peter Wolf. Ako dodal, cyklotrasy
v meste prepoja sídlisko Pod hájom od ZVS
so železničnou stanicou a Kolonky od OD
Tesco až po Rozptyl, vrátane škôl a priemysel-

Práce na budovaní stojísk začali v pondelok
16. augusta 2021. „Súčasťou prác je okrem rezania betónu a asfaltu aj pokládka chráničiek
a kabeláže. Zhotoviteľ musí rovnako osadiť
skrinky k stĺpom verejného osvetlenia a následne zabetónovať platne,“ priblížil vedúci
stavebného úradu Jozef Králik. Podľa informácií stavebného úradu muselo mesto pri výbere miest prihliadať okrem vhodnej lokality
predovšetkým na to, aby boli stojany umiestnené na mestských pozemkoch a aby boli
v blízkosti verejného osvetlenia, odkiaľ budú,
až na jednu výnimku, napájané.

• Pri potravinách na kopci na sídlisku
Pod hájom
• Pri banke na Námestí Matice slovenskej
• Na parkovisku pri workoutovom ihrisku
• Na Gagarinovej ulici na sídlisku Za traťou
• V Prejte pri ZPS Dubina
• Na parkovisku materskej školy na sídlisku
Centrum II

Suma za vybudovanie stojísk pre systém zdieľaných bicyklov predstavuje viac ako 43-tisíc
eur, pričom na projekt získala samospráva nenávratný finančný príspevok z Integrovaného
regionálneho operačného programu z dielne
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Podrobné informácie o forme pouTrinásť nových cyklostojanov, kto- žívania služby, ktorá bude dostupná po dodarých súčasťou bude 78 bicyklov, ní bicyklov, budeme občanom čoskoro komusa bude nachádzať v týchto lokali- nikovať.
tách:
• Sídlisko Centrum I pri OD ABC
• Pred budovou OD Máj
• Na ploche za trafikou na Ulici obrancov
mieru
• Pred domom kultúry
• Na chodníku pred miestnym gymnáziom
(Školská ul.)
• Pri Kostole sv. Jána Bosca

Dubnická samospráva využíva prvé dve vozidlá s elektrickým
nabitie. Využívanie elektrického vozidla po- Modernizácia vozového parku by v budúcpohonom
Text Veronika Rezáková Foto Erik Osvald

Prvý elektromobil začalo mesto
Dubnica nad Váhom využívať
v úvode roku 2021, druhý v závere
leta.

V rámci obnovy vozového parku samosprávy pristúpilo mesto Dubnica nad Váhom
ku kúpe dvoch vozidiel na elektrický pohon.
„Elektromobilita sa profiluje ako jeden z udržateľných spôsobov dopravy budúcnosti.
Kúpa vozidla na iný ako fosílny pohon je jedným z krokov, ktoré vykonávame smerom
k zelenšiemu mestu. Elektronizáciou obehu
úradných dokumentov, zriadením elektronickej úradnej tabule, ale aj podporou alternatívnych druhov dopravy sa aj my svojím
dielom snažíme prispieť k udržateľnejšiemu a
pre planétu menej náročnému spôsobu života,“ vysvetlil primátor Dubnice nad Váhom
Peter Wolf.
Elektrické vozidlá využívané samosprávou
majú dojazd 300, resp. až 500 km na jedno
006 Samospráva

zitívne vplýva vďaka šetreniu finančných
prostriedkov za pohonné hmoty na rozpočet
mesta, ale najmä na životné prostredie vďaka
nulovým emisiám. Mestské vozidlá sú na cestách poľahky identifikovateľné vďaka rozpoznateľnému grafickému polepu vozidiel.

nosti mohla priniesť ďalšie elektrické vozidlo, napr. aj pre mestskú políciu. Vedenie mesta však uvažuje aj o elektrických kolobežkách pre zamestnancov radnice ako
o udržateľnom spôsobe dopravy v rámci ich
pohybu v teréne.
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Nové parkovacie miesta vzniknú aj na sídlisku Pod kaštieľom,
mesto opraví aj priľahlé chodníky
rekonštrukcie parkoviska pri bytovom dome
Text Mária Badačová Foto Mária Badačová

Na sídlisku Pod kaštieľom pri bytovom dome číslo 648 sa začali
prípravné práce zamerané na rozšírenie existujúceho parkoviska.
Vzniknúť by tu malo 30 nových parkovacích miest.

biehajúcimi investičnými akciami zameranými na parkovaciu situáciu sa snažíme občanom jednotlivých sídlisk postupne umožniť
jednoduchšie a dostupnejšie parkovanie. Ďakujeme, že aj napriek obmedzeniam, ktoré
sprevádzajú fázu rekonštrukcie, sú občania
trpezliví,“ vysvetlil odborný referent investičnej výstavby Adam Minárech s tým, že počas

Okrem stavebných úprav jestvujúceho parkoviska pri bytovom dome 648 samospráva
vybuduje aj nové parkovisko, ktoré sa bude
nachádzať oproti Súkromnému centru voľného času Laura pri bytovom dome 636.
Parkovisko by malo obyvateľom priľahlých
panelových domov poskytnúť desať nových
parkovacích miest. „Súčasne s ďalšími pre-

číslo 648 nebude možné parkovaciu plochu
využívať.

Okrem vytvorenia nového parkoviska pri bytovom dome 636 samospráva opraví aj priľahlé chodníky. „Súčasťou prác bude vybúranie
celej plochy komunikácie, frézovanie asfaltu a
odstránenie obrubníkov,“ ozrejmil Adam Minárech. Nové kolmé parkovacie státia sa budú
nachádzať na parkovisku so šírkou 6 metrov.
Celý povrch komunikácie bude z asfaltobetónu a parkovacie miesta budú riešené formou
zatrávňovacích tvárnic. Podľa informácií stavebného úradu bude súčasťou prác aj výsadba
12 stromov. Stavebné úpravy, s ktorými zhotoviteľ začal v závere augusta, vyjdú mestský
rozpočet bezmála 130-tisíc eur.

Na základných školách monitorujeme kvalitu ovzdušia
Text Mária Badačová

Noví
pomocníci
umiestnení
na troch základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
majú za úlohu sledovať znečistenie
ovzdušia v rámci štyroch parametrov.

Samospráva umiestnila v druhej polovici
augusta na dubnické základné školy merače
kvality ovzdušia. Monitorujú prítomnosť
prachových častíc, oxidu dusičitého, oxidu siričitého a oxidu uhoľnatého v ovzduší. Okrem
samotnej kontroly stavu kvality ovzdušia

v blízkosti škôl chce týmto krokom samospráva porovnať situáciu počas štandardného
školského týždňa, kedy sa pred školami kumuluje veľké množstvo áut, so situáciou počas
víkendu. „Je zrejmé, že počas školského týždňa sa v okolí škôl premelie veľké množstvo
áut. Tým, že postupne a aktívne vytvárame
podmienky na bezpečnú a ekologickejšiu
prepravu po meste, chceme rodičov a deti
motivovať, aby, pokiaľ je to možné, na cestu
do školy využívali alternatívnu formu dopravy a pomáhali tak udržiavať kvalitu ovzdušia
v dobrom stave,“ uviedla vedúca referátu
životného prostredia Janka Beniaková. Ako
dodala, zdravotné dôsledky znečisteného

ovzdušia sa môžu prejavovať najmä u detí a
starších ľudí.
Okrem systému zdieľaných bicyklov, ktorý sa
v meste čoskoro spustí, samospráva aktívne
komunikuje aj so zástupcami Cyklokoalície,
ktorí spripomienkovali pripravovanú štúdiu
trasovania cyklotrás v meste. Momentálne
čaká mesto na prípravu podkladov na spracovanie projektovej dokumentácie, ktorá má
cyklisticky prepojiť jednotlivé konce mesta
počnúc sídliskom Pod hájom od ZVS so železničnou traťou a Kolonky od OD Tesco
po Rozptyl, vrátane priemyselných parkov.
Stav kvality ovzdušia pri jednotlivých školách
je možné sledovať na webovom sídle mesta.

Neútulnú terasu premenia na zelenú záhradu pre seniorov
Aký je stav terasy pred realizáciou
projektu?
Z neútulnej terasy bez zelene vy- Terasa sa nachádza medzi dvoma budovami
tvoria bylinkovú záhradu vďaka zariadenia. Využívajú ju nielen mobilní, ale
dotácii Trenčianskeho samospráv- aj imobilní seniori. Aj napriek tomu, že je
neho kraja v hodnote 2-tisíc eur priestranná, slnečná, s krásnym výhľadom, je
z grantového programu Zelené oči. neútulná. Pôsobí chladne, pochmúrne, nie je
na nej žiadna zeleň.
Projekt, s ktorým bolo Zariadenie
pre seniorov DUBINA, m. p. o., úspešné, nesie
názov Zelená terasa pre seniorov. „Grantový
program predstavuje pre naše zariadenie veľkú
výzvu, pretože naši seniori sú príkladom toho,
že aj ľudia vo vyššom veku môžu mať záujem Počas pandémie v súvislosti s ochorením COo environmentálnu výchovu. Svojimi aktivi- VID-19 bola jedným z mála miest, kde mohli
tami a činnosťami môžu chrániť i zlepšovať seniori tráviť čas na čerstvom vzduchu. „Prestav životného prostredia a uvedomovať si svo- to sme sa rozhodli o jej zmenu, samozrejme,
ju závislosť od prostredia a prírody,“ uviedla s ohľadom na potreby našich klientov. Cieľom
inštruktorka sociálnej rehabilitácie Jana Urba- je zrealizovať zelenú záhradu pre seniorov,
v ktorej budú vyvýšené záhony, plné liečivých
novský.
Text Jana Urbanovský, inštruktorka sociálnej rehabilitácie Foto archív zariadenia
Edit Veronika Rezáková

byliniek, vypestovanej zeleniny či okrasných
kvitnúcich alebo zelených drevín. Chceme
ju špeciálne navrhnúť tak, aby vyhovovala
fyzickým, psychologickým, spoločenským a
duchovným potrebám seniorov, ako aj ich
opatrovateľom, rodinným príslušníkom a
priateľom. Terasa im tak ponúkne všetky
prvky, ktoré potešia ich zmysly. A ako sa
nám podarilo projekt zrealizovať si prečítate
v nasledujúcom čísle Dubnických novín,“ uzatvorila.
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Čo sa udialo v saleziánskom stredisku Kaťák a Laura počas prázdnin?
Text Vlado Plášek, SDB Foto Archív stredísk

V tomto článku vás chceme potešiť
tým, čo sa udialo v našom
saleziánskom stredisku počas tohtoročných letných prázdnin.
1. - 3. júla Minitábor: Vesmírne dobrodružstvo na Minitábore sa začalo
prieskumnými letmi raketou aj na planétu
Malého Princa. Deti mu pomáhali čistiť
sopky (čo patrí a nepatrí do našich sŕdc) a
trhať baobaby (plniť si svoje povinnosti a iné
úlohy). Pokračovalo na rôznych planétkach:
kráľa, pijana, márnivca, biznismana, zemepisca a lampára. Prežili sme aj meteoritický
dážď a boli sme aj v mobilnom planetáriu.
5. - 9. júla Prímestský tábor: Zdalo
sa, že prvý deň prímestského tábora začne leteckou katastrofou, ale malá havária a
následné stretnutie s pilotom nám otvorilo
krásny príbeh. Deti zažili mnoho hier, súťaží,
výletov a nakoniec pomohli Malému princovi
postaviť raketu. Na záver tábora sme mohli
oslavovať.
17. - 22. júla Tínedžerský tábor:
Celkovo 42 tínedžerov a 12 animátorov sa zúčastnilo tábora v obci Ostrý Grúň neďaleko
pohoria Vtáčnik. Tábor sa niesol v téme starovekého Grécka. Aténčania absolvovali
Spartan race, diskutovali o príprave na budúcnosť v rodine, podnikli výstup na horu
Olymp, zdokonalili sa v zručnostiach počas
tvorivých dielní či na olympijských hrách.

vačka: Dievčatá od tínedžerského veku
spolu s animátorkami prežili krásne tri dni
25. - 28. júla Duchovné cvičenia s dobre rozdeleným programom: športová,
chlapcov: V pokojnom prostredí Slavnic- zábavná, tvorivá, rozprávacia aj zážitková časť.
kého Podhoria sme strávili celkovo 4 dni
v oddychu od bežného tempa, v tichu a pre- 26. - 28. august Birmovanecké súmýšľaní nad večnými hodnotami v živote stredenie:
Birmovancov, ktorí sa
s témou duchovných cvičení, ktorou bola pripravujú na birmovku 25. 9. vo farskom
modlitba.
Kostole sv. Jakuba sme pozvali na sústredenie
pred týmto dôležitým okamihom ich života.

Telefonicky nás povzbudil aj Ján Volko.

5. - 8. august Chlapčenská chatovačka: Chlapci od 4. ročníka ZŠ sa spolu
s animátormi premenili na skupinu križiakov,
ktorí išli do Jeruzalema. Tam sa vycvičili
v schopnosti viesť boj nablízko s mečom,
strieľať z luku, uvariť si praženicu na raňajky
alebo putovať celý deň za nepriateľskou armádou.
17. - 19. august Dievčenská chato-

29. august Večné sľuby sr. Františky Martinkovej: Sr. Fany, ktorá počas
uplynulých rokov bola nezabudnuteľnou súčasťou školského klubu na cirkevnej škole a
mnohých krúžkov a stretiek v mládežníckom
stredisku Laura a súčasne zdatnou organizátorkou aktivít pre deti a mládež, zložila večné
sľuby v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Večné
sľuby znamenajú rozhodnutie na celý život
patriť Bohu a mladým v spoločnosti sestier
Panny Márie Pomocnice (sestry saleziánky).
Tešíme sa, že nám fandíte, a pozývame vás stať
sa akýmkoľvek spôsobom súčasťou nášho
strediska. Viac info na www.saldub.sk, FB saleziánske stredisko Kaťák a Laura a IG Katak
Dca.

Informácie ku zmenám v dotáciách na stravovanie v školskom
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo kto- Deti od 6 do 15 rokov
roku 2021/2022
rej príjem je najviac vo výške životného • majú nárok buď na dotáciu na stravu alebo
Text Sidónia Nováková

Plošná dotácia na obedy 1,20 €/
deň (tzv. obedy zadarmo) pre deti
základnej školy skončila 31. 7.
2021. Po tomto dátume majú ešte
nárok na obedy zadarmo plošne
deti v poslednom ročníku materskej školy, a to do 31. 8. 2021,
alebo deti, ktoré žijú v domácnosti,
ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo životnom minime.
Od 1. 9. 2021 budú mať nárok
na dotáciu na stravu vo výške 1,30
€ na deň:
• deti, ktoré navštevujú materskú alebo základnú školu a žijú v domácnosti, ktorej sa
008 Život v meste

minima. Túto skutočnosť preukazujú potvr- zvýšený daňový bonus, dokladujú škole čestdením z ÚPSVaR na Mestskom úrade ným vyhlásením
Dubnica nad Váhom - oddelenie školstva
Deti od 15 rokov v poslednom roč• deti, ktoré navštevujú posledný ročník ma- níku ZŠ
terskej školy alebo základnú školu a žijú • majú nárok na dotáciu na stravu aj základný
v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen do- daňový bonus, dokladujú škole čestným vymácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok hlásením
na sumu daňového bonusu na deti vo veku
Podrobnejšie informácie týkajúce sa zmien
od 6 do 15 rokov
v dotácii, ako aj informácie o tom, kto má náV praxi majú nárok na dotáciu rok na dotáciu, nájdete v článku Dotácia
na podporu výchovy k stravovacím návykom
na stravu 1,30€/deň:
dieťaťa od 1. septembra 2021, ktorý je uverejnený na www.dubnica.eu.
Deti 5-ročné (predškoláci)
• majú nárok na dotáciu na stravu aj dvojnásobný daňový bonus, dokladujú škole
čestným vyhlásením
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Stromy sadili s láskou, no nesprávne. Odstránenie havárie si vyžiadalo
investíciu 90-tisíc eur Ak by mesto kanalizáciu neopravilo, Arboristický posudok zrejme aj na základe
Text Veronika Rezáková Foto Veronika Rezáková

Neodborne vysadené dreviny môžu
časom spôsobiť viac starostí ako radosti. Tak ako v areáli ZŠ s MŠ
Pod hájom, kde ich koreňový systém
predstavoval jeden z faktorov, ktoré
sa podpísali pod poškodenie školskej kanalizácie.

Dreviny, vysadené na školskom dvore základnej školy na sídlisku Pod hájom v blízkosti
vstupnej brány, v minulosti zasadili s dobrým
úmyslom žiaci školy so svojimi pedagógmi.
„Bohužiaľ, myšlienka bola pekná, no pri sadení si nezistili, kadiaľ vedú inžinierske siete.
Stromy vysadili, tie rokmi prirodzene rástli
tak do výšky, ako aj do hĺbky a ich koreňové
sústavy sa ako jeden z faktorov podpísali
pod poškodenie kanalizácie,“ vysvetlila riaditeľka školy Marta Bardyová.

Vplyvom nadmerných lokálnych zrážok v posledných rokoch sa zmenili základové pomery
a došlo k sadnutiu pozemku v časti trasovania
ležatej kanalizácie. „Následne sa preveril stav
potrubia sondou, ktorá preukázala prelomenie ležatej splaškovej kanalizácie na dvoch
miestach. Monitoringom bolo tiež zistené, že
v kanalizačnom potrubí je prítomný koreňový systém stromov, ktoré rástli všade
na danom potrubí a značne potrubie poškodzovali. Pri nutnej oprave a výmene
kanalizačného potrubia v havarijnom stave
bolo potrebné stromy odstrániť,“ vysvetlila
podrobnosti situácie Eva Granátová z oddelenia verejného obstarávania a strategického
plánovania.

škola by musela ostať zatvorená
Ak by samospráva na haváriu v kanalizačnom
potrubí nezareagovala dostatočne rýchlo, brány školy by v septembri museli ostať
z hľadiska hygienických noriem zatvorené.
„Vzhľadom na haváriu sme zabezpečovali zákonné povolenie na výrub tých stromov,
ktoré rástli priamo nad kanalizačným potrubím, aby bola možná jeho výmena.
Zabezpečili sme vykonanie obhliadky drevín,
ktorá preverila potenciálne hniezdenie operencov, a na zvyšné dreviny si škola dala
vypracovať arboristický posudok,“ vysvetlila
vedúca referátu životného prostredia Janka
Beniaková.

Oprava poškodenej kanalizácie výmenou pôvodného zničeného potrubia za nové vyšla
mesto Dubnica nad Váhom na viac ako 89-tisíc eur, pričom na odstránenie havarijného
stavu mesto získalo dotáciu z Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky vo výške 81-tisíc eur. „Zničenú betónovú kanalizáciu v dĺžke približne
85 metrov sme vymenili za nové plastové potrubie, aby sa žiaci mohli štandardne
od septembra vrátiť do výchovno-vzdelávacieho procesu v škole, inak by z hygienických
dôvodov musela ostať zatvorená,“ dodala k téme riaditeľka školy.

nedobrých podmienok na rast drevín odhalil
zlý zdravotný stav niektorých z nich. Z dôvodu ochrany bezpečnosti detí navštevujúcich
školu sú viaceré z nich odporučené na výrub.
„Na asanáciu navrhujeme až 78 jedincov, čo
sa na prvý pohľad môže javiť veľmi veľa. Ide
však v drvivej väčšine prípadov z hľadiska architektúry priestoru, resp. kompozície
porastu, o nevhodné, neperspektívne mladé
jedince, vstavané do korún susedných hodnotnejších stromov. Tým narúšajú ich zdravý
vývoj a zhoršujú svetelné podmienky, čo
zapríčiňuje vysychanie hrubších konárov
v nižších etážach. To spôsobuje nielen
zhoršenie bezpečnostných podmienok
pod stromom, ale aj následné zhoršovanie
štíhlostného koeficientu stromov (koeficient
vyjadrujúci stabilitu jedinca),“ uviedol v posudku arborista Jozef Sklenár.
Stromy, rastúce v blízkosti oplotenia školy,
ktorý čaká v rámci riešenia dopravnej situácie
pred školou presunutie, arborista nepovažuje
za zvlášť spoločensky hodnotné a dve tretiny
z nich navrhuje pre zlý kondičný stav na výrub
s tým, že zdôrazňuje dôležitosť odbornej realizácie náhradnej výsadby drevín a ich
následnej údržby, aby sa neopakovala situácia
s poškodením kanalizácie, chodníkov či samotnej budovy školy.
porastu, ale skôr lesa, lesoparku s nedostatkom miesta na rast. Neostávalo im nič iné, len
sa ťahať za svetlom do výšky. Dnes tiež koreňovými sústavami poškodzujú chodníky
v areáli, samotné základy školy či jej oplotenia,“ uzatvorila Marta Bardyová.

Stromy poškodzujú i samotnú budovu školy
Dreviny, ktoré svojimi rozsiahlymi koreňovými systémami spolu so zrážkovou činnosťou
poškodili kanalizáciu, boli spolu s ostatnými
stromami na pozemku školy vysadené príliš
nahusto. „Nemajú tak charakter mestského

Trenčianske labky,
ktoré hľadajú domov
Darwin má približne 5 rokov. Je to psík s veľmi zlou minulosťou, a preto sa stále učí nanovo
dôverovať. Vhodný len do skúsených ľudských rúk, ktoré s ním budú vedieť pracovať a nezľaknú sa jeho svojských protestov. Je kompletne veterinárne ošetrený, kastrovaný a vhodný ako
zvierací jedináčik v rodine bez malých detí. Mix JRT a bulík, to sú jeho predkovia. Záujemcov
o jeho adopciu čakáme na telefónnom čísle 0904 960 192.
Život v meste
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Z udalostí riešených mestskou políciou
Zadržaný násilník
19. júla bolo krátko po 22.00 h na tiesňovú
linku mestskej polície oznámené, že na parkovisku pri jednom zo supermarketov dochádza k fyzickému napádaniu medzi viacerými
osobami. Realizačná hliadka mestskej polície
na mieste našla dvojicu mužov vo veku 30 a
44 rokov a 51-ročnú ženu, ktorí žijú v našom
meste ako bezdomovci. Uvedené osoby mali
tržné zranenia na tvári a zhodne uvádzali, že
ich fyzicky napadol 31-ročný muž, tiež bezdomovec, ktorý z miesta udalosti ušiel. Policajti
najskôr k zraneným privolali sanitku zdravotnej záchrannej služby, potom začali s pátraním
po podozrivom útočníkovi. Hliadka ho nakoniec našla a konfrontovala s napadnutými osobami. Útočník sa k svojmu nezákonnému ko-

naniu na mieste priznal. Nakoľko bolo vykonaným objasňovaním zistené, že podozrivý poškodených v priebehu niekoľkých dní napadol
opakovane, pričom sa im vyhrážal i fyzickou
likvidáciou, bol na mieste zadržaný a celá vec
so zistenými skutočnosťami bola odovzdaná
orgánom činným v trestnom konaní.

né. Muž držal ostrý nástroj a pokúsil sa na policajtov zaútočiť. Preto boli voči nemu použité donucovacie prostriedky a v záujme ochrany pacienta, policajtov i privolaných zdravotníkov mu boli založené putá. Zadržaný bol
po prvotnom ošetrení na mieste prevezený
k hospitalizácii na odborné nemocničné oddelenie. Nebude voči nemu vyvodená žiadna
Asistencia zdravotníkom
trestná zodpovednosť, nakoľko jeho konanie
Realizačná hliadka mestskej polície zasahovala bolo spôsobené psychickou indispozíciou.
aj 28. júla niekoľko minút pred polnocou, tentoraz v súčinnosti s hliadkou štátnej polície. Grafity v podchode
V jednom z rodinných domov na území Popoludní 5. augusta bolo telefonicky na opemesta sa 46-ročný muž, psychiatrický pacient, račné stredisko mestskej polície oznámené,
uzamkol v kúpeľni a vykrikoval, že spácha sa- že v podchode pod železničnou traťou sa namovraždu. Nakoľko nereagoval na výzvy, aby chádza niekoľko mladíkov, ktorí poškodzujú
z miestnosti vyšiel, museli byť dvere pre dôvod- steny podchodu nápismi. Policajti neboli ďanú obavu o jeho zdravie a život násilne otvore- leko a už o pár minút na danom mieste skontrolovali totožnosť mladíkov a rozsah poškodenia. Bolo zistené, že dvaja 15-roční študenti, jeden z Horného Srnia a druhý z Košíc,
„vyzdobili“ priestor na niekoľkých miestach
rôznymi nápismi. Vzniknutá škoda nebola
veľká, a tak policajti situáciu neriešili ako prečin poškodenia cudzej veci, ale ako priestupok
proti majetku. Policajti sa skontaktovali
s rodičmi detí a na mieste im ich odovzdali.
Na druhý deň obaja mladíci svoj výtvory
na stenách prekryli bielou farbou.

Všimli ste si?
Zmeny otváracích hodín matriky

Pripomíname, že od augusta vybavia občania matričné záležitosti (vystavenie
úmrtného, sobášneho či rodného listu) vždy len v utorok od 7.00 h do 15.00 h
a v piatok od 12.30 h do 13.30 h. Mimo uvedených termínov je potrebné obrátiť
sa na matriku na Mestskom úrade v Novej Dubnici (042/4433 524 124). Ostatné záležitosti mimo uvedených (napr. overovanie podpisov) naďalej vybavíte
v klientskom centre na mestskom úrade v Dubnici nad Váhom počas úradných
hodín, ktoré od septembra prechádzajú do štandardného režimu.
Oddelenie pre deti a mládež má nové knihy

Oddelenie pre menších Dubničanov v mestskej knižnici má opäť plnšie poličky.
Vďaka grantu z Fondu na podporu umenia, ktorý podporil knižničný projekt
s názvom Rastiem s knihou, zakúpili knihovníci do oddelenia pre deti a mládež
šesťdesiatku nových kníh. Už teraz sa tešia na svojich prvých čitateľov.
Práce na budovaní polopodzemných kontajnerov sú rozbehnuté

Zhotoviteľ v uplynulých dňoch dokončil práce na vybudovaní polopodzemných
kontajnerov na Partizánskej ulici, kde vznikli tri stojiská. Momentálne pracuje
na budovaní ďalších troch stojísk na sídlisku Centrum II, jedno sídlisko začal budovať v druhej polovici augusta aj na sídlisku Pod hájom pri mestskej poliklinike.
PCR testovanie je možné aj v našom meste

V priestoroch polikliniky CO Medika III, s. r. o., kde súčasne prebieha testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19 antigénovými testami, je od pondelka
do piatka od 8.00 h do 12.00 h k dispozícii aj testovanie prostredníctvom PCR
testu. Ten je spoplatnený sumou 55 eur, pričom záujemcovia o testovanie majú
na výber kloktací test, test zo slín alebo výter z nosohltanu.
010 Život v meste
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Poznáme víťazné projekty participatívneho rozpočtu 2021
Text Mária Badačová

V tomto roku odštartovala samospráva
premiérový
ročník
participatívneho rozpočtu. V rámci
neho mali Dubničania možnosť
svojimi hlasmi rozhodnúť, ktoré
projekty mesto podporí sumou
20-tisíc eur, pričom výška podpory
pre jeden projekt predstavovala
maximálne 5-tisíc eur.

V pilotnom ročníku sa do participatívneho
rozpočtovania zapojilo spolu 19 predkladateľov. Z devätnástich projektov postúpilo
po schvaľovacom procese 13 projektov,
za ktoré mohli občania hlasovať v termíne
od 12. júla do 25. júla 2021 elektronicky alebo
fyzicky prostredníctvom hlasovacieho lístka. „Hlasovanie bolo rozdelené na dve časti.
V rámci deliberatívneho fóra projekty hodnotili na základe piatich stanovených kritérií samotní predkladatelia a koordinátori. Toto
hodnotenie malo 50-percentnú váhu. Druhú
polovicu hodnotenia mali vo svojich rukách

občania v rámci verejného hlasovania, v ktorom mohli podporiť spolu 3 projekty,“ informovala koordinátorka projektu Andrea Blajsková. Ako dodala, stanovené kritériá v rámci
deliberatívneho fóra boli veľkosť a rozmanitosť cieľovej skupiny, udržateľnosť, originalita, edukatívny charakter a zvýšenie atraktivity mesta.

a zamestnaní boli len formálne. Úspech
na Pretekoch mieru sa stal pre mnohých najvyšším športovými cieľom.

Text Samuel Valuch foto Archív Dubnice nad Váhom

„Závod ZŤS si uctil športových hostí v rekreačnom stredisku na Vršatci. Na romantike

„Autorom víťazných projektov, ktoré samospráva finančne podporí, srdečne blahoželáme
a tešíme sa na realizáciu projektov. Ostatným
predkladateľom ďakujeme za účasť a skvelé nápady, ktoré v tomto ročníku predložili. Pevne
veríme, že do ďalšieho ročníka sa zapoja aj ďalší
spoluobčania a spoločne sa tak budeme snažiť
skvalitňovať život v meste aj vlastnými nápadmi,“ uzatvoril viceprimátor Tomáš Truchlý.

• Altánok so sedením a hojdačkami
(suma 5 000 eur)

Preteky mieru

Dva až tri týždne trvajúce podujatie s prezývkou Tour de France východu sa
v cyklistickom kalendári objavilo po prvý raz
v roku 1948. Preteky v tradičnom májovom
termíne sa stali najvýznamnejšou udalosťou
tohto druhu v ére socializmu, pamätníci často
zdôrazňujú najmä ich obrovskú obľubu a spomínajú na zástupy fanúšikov popri cestách a
na preplnené centrá cieľových miest. Takýto
slávny osud postretol aj Dubnicu nad Váhom,
kde končila jedna z etáp hneď štyrikrát (v rokoch 1965, 1973, 1979 a 1982).

• Moje sídlisko (suma 5 000 eur)

Prostredníctvom fyzického a elektronického
hlasovania Dubničania odovzdali prihláseným
projektom spolu 5501 hlasov. Po sčítaní vyjadrenej podpory prostredníctvom on-line hlasovania (25 %) a hlasovacích lístkov (25 %) ako
aj deliberácie (50 %) sa víťaznými projektami
participatívneho rozpočtovania 2021 stali Podrobný zoznam výsledkov tohtoročného participatívneho rozpočtovania nájdete
projekty:
na www.dubnica.eu.
• Cesta k studienke (suma 4 800
eur)

Obrazy z minulosti
Obrazmi z minulosti sú zväčša niekoľko desiatok rokov staré
fotografie, dokumentujúce nielen
niekdajšiu architektúru, ale aj život
v uliciach a spoločenské udalosti,
napríklad aj tie športové. Medzi
najvýznamnejšie z nich určite patria slávne Preteky mieru, pevne
prepojené aj s naším mestom.

• Vychádzkový priestor pre psov/
cvičisko (suma 4 921 eur)

čarovného prostredia pridávali ešte vatry, reflektory, osvetlený bazén a najmä vystúpenie
folklórneho súboru Vršatec. Známy cyklistický expert, 57-ročný redaktor L´Humanité E.
Beson, celý očarený, sa zmohol len na slovo:
Unikátne!“ napísal denník Pravda po dojazde
pelotónu do nášho mesta v roku 1973.
Oficiálne amatérske podujatie s Picassovou
holubicou mieru v znaku však bolo mimo východného bloku, a nie celkom neprávom,
vnímané ako politicky motivované. Mnohé
krajiny zo západu sem teda posielali len skutočných amatérov a začínajúcich cyklistov
(výnimkou boli majster svet Jean Stablinski a
víťazi Tour de France Laurent Fignon a Miguel Indurain alebo dopingom poškvrnený
Jan Ulrich). Krajiny východného bloku však
postavili na štart vždy najlepších pretekárov,
ktorí boli stále považovaní za amatérov, aj napriek tomu, že sa cyklistikou živili

Pohľad na pelotón v dubnických uliciach
ponúka prvá fotografia, vyhotovená
pri niekdajšom internáte strednej priemyselnej školy, na druhom zábere vidno
dekorovanie víťazov v cieli na štadióne. Práve
dojazdy na atletických ováloch boli pre Preteky mieru príznačné – cyklistov mohlo
v záverečných metroch vidieť naraz veľké
množstvo divákov. Rýchle a nebezpečné špurty na škvare však už menej obľubovali samotní
pretekári.
Osud podujatia, strácajúceho od roku 1990
svoju prestíž, dokonali finančné problémy.
Posledný raz sa uskutočnilo v roku 2006, už
však bez bývalej slávy...
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Opravujeme výtlky a niektoré poškodené
stránky odkazprestarostu.sk, prípadne
chodníky
e-mailom na adam.minarech@dubnica.eu,“
Text Mária Badačová Foto Veronika Rezáková

V druhej polovici júla začala
samospráva prostredníctvom vysúťaženého dodávateľa s opravou
poškodených mestských komunikácií a chodníkov.

Výtlky začalo mesto opravovať na sídlisku
Za traťou, pokračuje postupne v ďalších častiach mesta na základe terénnych obhliadok
a stavu komunikácií. „Údržba mestských
komunikácií sa vykonáva spravidla dvakrát
ročne, pričom najvýraznejšie nedokonalosti
na cestách badáme na jar po ukončení zimnej
sezóny,“ vysvetlil odborný referent investičnej výstavby Adam Minárech.
Oprava výtlkov a poškodených chodníkov
sa vykonáva na základe terénnych obhliadok, rovnako aj na základe podnetov
od občanov. „Samozrejme, že nie je v našich
silách zaznamenať každý jeden výtlk, ktorý
na ceste vznikne. Budeme preto radi, ak občania nahlásia miesta, kde vznikli výtlky, jamy
či prepadnuté časti dlažby prostredníctvom
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uviedol Adam Minárech s tým, že podnet
mesto zaeviduje a v rámci nadchádzajúcej
plánovanej opravy, prípadne v rámci aktuálnej opravy, bude nedobrý stav komunikácie
napravený. Oprava jednotlivých výtlkov pozostáva z frézovania a vybratia podkladu,
vyčistenia, nanesenia spojovacieho náteru
a uloženia podkladových vrstiev so zhutnením. Následne prebehne výšková úprava
obrubníkov, po ktorej vysúťažený dodávateľ
– BTI, s. r. o., položí asfaltový betón.
Poškodeným plochám väčšieho rozsahu sa
bude zhotoviteľ venovať po oprave výtlkov.
Oprava výtlkov a poškodených chodníkov sa
uskutočňuje na území celého mesta v súlade
so stanoveným harmonogramom, do ktorého samospráva priebežne dopĺňa aj podnety
od občanov.
Pokiaľ ste vo svojom okolí či po ceste
do práce zaregistrovali výtlk, prosíme, aby ste
ho nahlásili e-mailom na adam.minarech@
dubnica.eu, prípadne prostredníctvom platformy www.odkazprestarostu.sk. Ďakujeme
za spoluprácu.

Júl

2021
Vítame:
Ella Doričková
Liliana Sahajová

Spomíname:
Margita Hejduková ( 68)
Alžbeta Juhasíková ( 73)
Anna Juranová ( 68)
Juraj Ladecký ( 61)
Alžbeta Mišovcová ( 70)
Stanislav Rajec ( 88)
Anna Rábeková ( 66)
Mária Štefinová ( 59)
Gabriela Tapušíková ( 52)
Helena Zigová ( 84)

Termín

Lokalita
Sídlisko Za traťou

opravené

Sídlisko Pod hájom

opravené

Sídlisko Centrum II

opravené

Sídlisko Centrum I + Nad kostolom

opravené

Časť od Partizánskej ulice po Námestie Matice slovenskej
Stred mesta

13. – 17. 9. 2021

Dolné Kolonky

20. – 24. 9. 2021

Háje + Horné Kolonky

Keď sa šport spojí s dobrou myšlienkou
Text Mária Badačová

Potrebujete pomoc? Obráťte sa
na nás e-mailom na produbnica@
gmail.com alebo na tel. čísle 0908
692 924.

Do 8. ročníka Partizán CUP-u bolo zapojené
aj občianske združenie Pro Dubnica. Chalani
z Partizánskej ulice nás oslovili s tým, že by
radi pomohli a venovali dobrovoľný výťažok
z podujatia Dubničanom, ktorí aktuálne zažívajú neľahkú životnú situáciu. V rámci nášho
združenia sme teda vybrali dve rodiny - rodinu
Jarky a rodinu Petra, ktorých sme spomínali
012 Život v meste

6. – 10. 9. 2021

v júlovom vydaní Dubnických novín. Pre každého z nich sa podarilo vyzbierať 120 eur.
Zo srdca ďakujeme ako partii z Partizánskej
ulice, tak aj všetkým ľuďom, ktorí sa rozhodli
podporiť tieto rodiny.

27. 9. – 1. 10. 2021

je kvôli prekonanej detskej mozgovej
obrne na vozíku, je zabezpečenie bezbariérovosti bytu, so zbierkou pokračujeme.
Po nenáročných úpravách bytu, v ktorom
žije so svojou sestrou a matkou, ktorá je
na dôchodku, by bol život pre ne omnoho jednoduchší. Svoj dobrovoľný finančný príspevok
môžete posielať na transparentný účet združenia s poznámkou “Jarka”.

Pre dcérku pána Petra sa nám podarilo vďaka
sponzorovi zohnať nový notebook, ktorý jej
výrazne uľahčí nový študentský život. ĎakujePro Dubnica, o. z.
me firme MAURIT, s. r. o., za ochotu a zabezĎakujeme všetkým, ktorí pomáhajú pomáhať.
pečenie nového notebooku.
Aj v mene tých, ktorým je pomoc určená.

Číslo transparentného účtu združenia:
Zbierka pre Jarku pokračuje
Keďže najväčšou túžbou Jarky, ktorá SK91 8330 0000 0026 0192 6940

Na prednáške
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Približne 300 detí trávilo letné prázdniny v škole
Text Veronika Rezáková Foto Foto archív škôl

Do projektu Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR s názvom Letná škola sa zapojili všetky
tri základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica
nad Váhom. Leto v škole trávilo
bezmála 300 detí I. aj II. stupňa.

Základné školy zriaďované mestom využili na organizáciu Letnej školy dovedna
13 600 eur z dotácie Ministerstva školstva,

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Počas letných prázdnin v týždenných blokoch
takmer tristovka detí prekračovala prah školy
od 9. augusta až do konca letných prázdnin.

2

V priebehu školského voľna však deti nesedeli
v triedach. Navštívili rôzne inštitúcie v meste,
športovali s profesionálmi, učili sa piecť chlieb,
orientovať sa v teréne či riešiť dopravné situácie. „Sme veľmi radi, že tento rok sa do výzvy
ministerstva zapojili všetky tri naše školy
a aj v priebehu leta vytvárali pre deti podnetné
vzdelávacie, ale aj zábavno-náučné prostre-

1
die. Najmä po ťažkom školskom roku, ktorý
bol poznačený pandemickými obmedzeniami, to vnímame ako veľmi dôležité,“ vysvetlila
Mária Balážová zo Školského úradu v Dubnici nad Váhom.

3

1. Na ZŠ s MŠ Centrum I sa venovali rôznym vzdelávacím činnostiam, pohybovým hrám či aktivitám, rozvíjali svoje
komunikačné schopnosti, učili sa o zdravom stravovaní, ľudskom tele, ekológii či Slovensku.
2. V rámci Letnej školy na ZŠ s MŠ Pod hájom žiaci získavali informácie o zdravej výžive, pripravovali si raňajky, piekli
chlieb, športovali. Jednou z prioritne využívaných foriem bolo projektové vyučovanie.
3. Na ZŠ s MŠ Pavla Demitru sa zamerali na matematické, jazykové, literárno-dramatické a pohybové kompetencie,
a to napr. v rámci spolupráce s Dubnickým technologickým inštitútom, mestskou knižnicou či Dubnickým múzeom.

Základná škola s materskou školou Centrum I bude
modernejšia, získala dotáciu 30-tisíc eur
Text Mária Badačová

Základná škola s materskou školou Centrum I 32, rovnako ako
ostatné základné školy v meste,
sa aktívne snaží modernizovať a
zatraktívňovať svoje priestory aj
z mimorozpočtových zdrojov. V poslednej výzve z dielne Ministerstva
školstva, vedy výskumu a športu
Slovenskej republiky bola úspešná v rámci dotácie zameranej
na inovatívne prístupy priestorových
riešení
a
výučby
na základných a stredných školách.

Žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci projektu „Modernejšia škola“ zaslalo ministerstvu
1845 subjektov. Z nich odborná komisia
po posúdení výberových kritérií podporí 144
žiadateľov celkovou sumou 3,5 milióna eur,
medzi nimi aj Základnú školu s materskou
školou Centrum I 32. „Našej škole chýbajú
miestnosti, ktoré by mohli žiaci využívať len
na oddych, zábavu alebo záujmovú činnosť.
Preto sme uvítali možnosť zmodernizovať
priestory školy, vyčleniť oddychové kútiky
na chodbách, revitalizovať triedy a vytvoriť
centrálnu oddychovú zónu,“ uviedla riaditeľka školy Jana Vargová. Súčasťou projektu
bude aj nové moderné vybavenie najväčšej
triedy druhého stupňa variabilným školským

nábytkom a relaxačnými segmentmi. „Centrálnu oddychovú zónu by sme radi vytvorili
vo vstupnom vestibule. Jej súčasťou bude
stále sedenie v átriu s niekoľkými kútikmi
po obvode, kde budú mať možnosť stretávať sa
menšie skupinky žiakov. Budú si tu môcť len
tak posedieť, oddýchnuť, zahrať spoločenské
hry, prečítať knihu či porozprávať sa so spolužiakmi. Rovnako bude priestor vhodný aj
na organizovanie prednášok či spoločenských
podujatí,“ doplnila Jana Vargová.
Výška príspevku určeného na modernizáciu
vnútorných priestorov predstavuje 30-tisíc
eur, priestory školy by mali byť zmodernizované do polovice októbra 2021.
Zo života študentov
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Babylon už Dubničania poznajú a majú čoraz radšej
Text Veronika Rezáková Foto Veronika Rezáková

Keď sa pred tromi rokmi v júni
otvorili brány Parku J. B. Magina, v ktorom prvýkrát prebiehal
multižánrový festival Babylon Art
Park, Dubničania boli zdržanliví.
Chvíľku im trvalo, kým si takpovediac vybudovali dôveru k novému
formátu podujatia. Po treťom
ročníku festivalu, ktorý sa uskutočnil v predposledný júlový víkend,
s radosťou konštatujeme, že si ho

obľúbili malí, veľkí, domáci aj cez- si profesionálne divadlo pod holým nebom a
hudobné koncerty, ktoré zo stoličiek zdvihli
poľní.
snáď každého. Popri tom, čo sa pri rozmaniV tieni niekoľkostoročných pompéznych dre- tých aktivitách a workshopoch zabavili celé
vín sme sa vcítili do výtvarného umenia, užili rodiny, trochu vážnejšie sme sa počas diskusie pozhovárali na tému pandemickej izolácie
od spoločensko-kultúrneho života. Do života
sme stihli uviesť nové knižné búdky, prečítať
si z hororovej literatúry aj nakúpiť na remeselnom trhu.

Už teraz sa tešíme na ďalšie letné dni a 4. ročník tohto festivalu pre všetkých.

ZUŠ vyhlasuje II. kolo prijímacích skúšok
Druhé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční v pondelok 6. septembra 2021
od 14.00 h do 17.00 h a v stredu 8. septembra 2021 od 14.00 h do 17.00 h na troch
miestach; v hlavnej budove mestského domu kultúry, na elokovanom pracovisku
ZŠ s MŠ Centrum I 32 a na elokovanom pracovisku ZŠ s MŠ Pod hájom 967. Bližšie
informácie získate telefonicky na čísle 042 44 211 91, prípadne e-mailom
na zus.dca@dubnica.sk alebo riaditel.zusdca@gmail.com.

Centrum voľného času pozýva na zápis na dvore
Centrum voľného času Dubnica nad Váhom pozýva všetky deti na zápis na dvore, ktorý
sa uskutoční 8. septembra 2021 od 10.00 h do 17.00 h. Pripravené sú ukážky
záujmových útvarov, skákacie hrady, cukrová vata a hry. CVČ je prijímateľom
vzdelávacích poukazov, ktoré je potrebné odovzdať do 25. septembra 2021. Informácie
získate na www.cvcdubnica.sk, prípadne telefonicky na čísle 042 442 27 65. Prihlášky
na záujmové útvary je potrebné odovzdať do 14. septembra 2021.
Zápis na záujmové krúžky prebieha denne od 2. do 14. septembra
2021 od 9.00 h do 17.00 h.

Program kina na september 2021
15:30

ŠTV
2.9.

PIA
3.9.

Labková patrola vo filme
CA, 2D, SD, MP, 88, 5/4€, animovaný

SOB
11.9.

After: Tajomstvo
17:30 BON, 2D, ČT, 15, 99, 6/5€, romantický, dráma

13:00

19:30 Večierok
CON, 2D, ČJ, 12, 85, 5/4€, komédia

15:00

17:30 Večierok

NED
12.9.

CON, 2D, ČJ, 12, 85, 5/4€, komédia

15:00

Baby šéf: Rodinný podnik
CA, 2D, SD, MP, 107, 5/4€, animovaný, komédia

17:30 Večierok

19:30 Shang-Chi: Legenda o desiatich prsteňoch
CA, 2D, ST, 12, 120, 6/5€, akčný, fantasy

PIA
17.9.

Baby šéf: Rodinný podnik (3D)
15:00 CA, 3D, SD, MP, 107, 6/5€, animovaný, komédia
Shang-Chi: Legenda o desiatich prsteňoch (3D)
17:30 CA, 3D, ST, 12, 120, 7/6€, akčný, fantasy

SOB
18.9.

Jedine Tereza
Zátopek

Známi neznámi
17:30 IT, 2D, SJ, 12, 95, 6/5€, komédia, dráma
19:30 Láska pod kapotou

19:30 Večierok
CON, 2D, ČJ, 12, 85, 5/4€, komédia
13:00 Labková patrola vo filme
CA, 2D, SD, MP, 88, 5/4€, animovaný
15:00
17:00

014 Kultúra

Labková patrola vo filme
CA, 2D, SD, MP, 88, 5/4€, animovaný

Zátopek
BON, 2D, ČJ, 12, 130, 6/5€, životopisný, dráma

Jedine Tereza

19:30

Vyšehrad: Seryjál

15:00

NED
19.9.

17:00
19:00

FT, 2D, SJ, 12, 85, 5/4€, dokumentárny

After: Tajomstvo
17:30 BON, 2D, ČT, 15, 99, 6/5€, romantický, dráma

17:30

PIA
24.9.

17:30
19:30

CON, 2D, ČJ, 12, 85, 5/4€, komédia

Martin a tajomstvo lesa
BON, 2D, SD, MP, 80, 5/4€, rodinný

Vyšehrad: Seryjál

17:00

PIA
1.10.

SOB
2.10.

Matky
Mainstream

CA, 2D, SD, MP, 88, 5/4€, animovaný

Atlas vtákov
CA, 2D, ČJ, 12, 90, 6/5€, dráma

17:00

Útek cez hranice

ASFK, 2D, SD, MP, 7, 4/3€, rodinný, vojnový

Atlas vtákov
CA, 2D, ČJ, 12, 90, 6/5€, dráma

Správa
CON, 2D, SJ, 15, 94, 5/4€, dráma, vojnový, historický

Atlas vtákov
CA, 2D, ČJ, 12, 90, 6/5€, dráma

Správa
CON, 2D, SJ, 15, 94, 5/4€, dráma, vojnový, historický

Zbožňovaný
CON, 2D, SJ, 12, 98, 5/4€, komédia

NED
3.10.

Správa
CON, 2D, SJ, 15, 94, 5/4€, dráma, vojnový, historický

19:00 Nie je čas zomrieť

FF, 2D, ST, 15, 163, 6/5€, akčný, krimi, thriller

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

15:00 Útek cez hranice

ASFK, 2D, SD, 7, 96, 4/3€, rodinný, vojnový

17:00 Zbožňovaný
CON, 2D, SJ, 12, 98, 5/4€, komédia

13:00

FE, 2D, ČT, 12, 94, 5 €, dráma, komédia

Labková patrola vo filme

CON, 2D, SJ, 15, 94, 5/4€, dráma, vojnový, historický

19:30 Gunda

19:00

BON, 2D, ČJ, 12, 95, 6/5€, komédia, romatický

CON, 2D, SJ, 15, 94, 5/4€, dráma, vojnový, historický

19:30

13:00

MAG, 2D, ČJ, 15, 83, 6/5€, komédia, paródia

Správa

Správa

FT, 2D, ČT, 15, 93, 4/3€, dokumentárny

FF, 2D, ČJ, 15, 99, 6/5€, romantický, dráma

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

15:00

ŠTV
30.9.

17:30

Chyby

13:00 100% vlk

SOB
25.9.

17:30

MAG, 2D, ČJ, 15, 83, 6/5€, komédia, paródia

Večierok

17:00

STR
29.9.

IT, 2D, ST, 12, 90, 6/5€, dráma
CA, 2D, ČJ, 12, 102, 6/5€, komédia, romantický

15:00

19:00

BON, 2D, ČJ, 12, 130, 6/5€, životopisný, dráma

Predtuchy

17:00

NED
26.9.

CA, 2D, ČJ, 12, 102, 6/5€, komédia, romantický

19:30

19:00

20:00 Vtelenie zla
CON, 2D, ČT, 18, 111, 5/4€, horor

SOB
11.9.

CA, 2D, SD, MP, 107, 5/4€, animovaný, komédia

Malý Yeti 2
15:00 FF, 2D, SD, MP, 89, 5/4€, animovaný

13:00 Dračia krajina
MAG, 2D, SD, MP, 92, 5/4€, animovaný, dobrodružný

PIA
10.9.

Baby šéf: Rodinný podnik

19:00

13:00 100% vlk
BON, 2D, SD, MP, 96, 5/4€, animovaný, rodinný

CA, 2D, SD, MP, 88, 5/4€, animovaný

Chyby
17:30 FF, 2D, ČJ, 15, 99, 6/5€, romantický, dráma

ŠTV
16.9.

SOB
25.9.

Labková patrola vo filme

13:00 Labková patrola vo filme

CON, 2D, ČJ, 12, 85, 5/4€, komédia

ŠTV
9.9.

CA, 2D, ČJ, 12, 102, 6/5€, komédia, romantický

20:00

CA, 2D, SD, MP, 88, 5/4€, animovaný

NED
5.9.

17:00

Jedine Tereza

19:30 Vtelenie zla

CON, 2D, ČT, 18, 111, 5/4€, horor

SOB
4.9.

19:30

15:00
17:00

Nie je čas zomrieť
FF, 2D, ST, 15, 163, 6/5€, akčný, krimi, thriller

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

Baby šéf: Rodinný podnik
CA, 2D, SD, MP, 107, 5/4€, animovaný, komédia

Nie je čas zomrieť
FF, 2D, ST, 15, 163, 6/5€, akčný, krimi, thriller

20:00 Minúta večnosti

CA, 2D, ČJ, 12, 81, 6/5€, dráma, thriller

Pre viac info navštítve našu stránku www.kino.dubnica.eu
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Pripravované podujatia-september 2021
Zakúpené vstupenky na predstavenia zostávajú v platnosti na uvedené termíny.

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

Koncert Ľudovíta Kašubu

Koncert pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
17. 10. 2021 / 15.00 h / veľká sála domu kultúry

Koncert hudobnej skupiny Sokoly
26. 2. 2022 / 18.00 h / veľká sála domu kultúry
Vstupné: 12 € / 14 € v deň podujatia
Vstupenky na zmenené termíny spoplatnených
podujatí zostávajú v platnosti. Viac informácií
na www.kultura.dubnica.eu.

FESTIVAL
Konverzia

Nový formát umeleckého festivalu v meste
máj - október 2021 / celé mesto

ŠPORT
Pohár Janka Zacharu, 80 rokov
boxu v Dubnici nad Váhom
4. - 5. 9. 2021

Cyklojazda 2021 / 5. ročník
cestnej hobby jazdy do Otrokovíc

25. 9. 2021 / štart 10.00 h z Dubnice n/V
Dĺžka trasy 87 km. Registrácia na www.otrokovickabeseda.cz

INÉ
Dubnická noc literatúry

3. 9. 2021 / 16.00 h / Park J. B. Magina, za zlého
počasia v dome kultúry / vstup voľný
Mestská knižnica opäť vyženie literatúru do ulíc. Branislav
Jobus číta deťom, čítačka Radšej zošalieť v divočine spojená

s vystúpením fujaristu a píšťalkára Jozefa Barana a Modré hory
akustik.

4x za našu Zem

18. 9. 2021 / od 14.00 h / záhrada mestskej
knižnice, za zlého počasia v knižnici / vstup voľný
Program Petry Slezákovej zo Zero Waste Slovakia na celé
popoludnie, ktorý má význam hneď štyrikrát, je vyvrcholením
knižničného environmentálneho cyklu. Zero waste domácnosť.
Zjeme si planétu? Šatník plný odpadu? Workshop upcyklácie.

Tradičné rodinné zvykoslovie prednáška etnologičky Kataríny
Nádaskej
21. 9. 2021 / 17.00 h / Kino Lastovička

Biela pastelka

24. 9. 2021 / v uliciach mesta
Verejná zbierka v uliciach slovenských miest na podporu
nevidiacich a slabozrakých.

PRIPRAVOVANÉ PODUJATIA
V SALEZIÁNSKOM
STREDISKU KAŤÁK A LAURA:

Otvorenie saleziánskeho strediska Kaťák a Laura

5. 9. 2021 / Aj v tomto školskom roku vám ponúkame v
našom saleziánskom stredisku Kaťák
a Laura príležitosť zapísať sa na niektoré stretko alebo krúžok.
Je to príležitosť nielen sa zdokonaliť v nejakom športe, ale aj
spoločne niečo zažiť a pomáhať si ako “dobrá partia”.

Dubnická púť

10. 9. - 12. 9. 2021 / Každoročná Dubnická púť ponúka
príležitosť zastaviť sa na začiatku školského roka, dať si do
poriadku svedomie, pomodliť sa, a tak nadchádzajúci rok prežiť
dobre a s úžitkom.

Návšteva sv. Otca na Slovensku

12. 9. - 15. 9. 2021 / Pápež František sa stretne
v utorok 14. 9. s mladými v Košiciach a v stredu
15. 9. s veriacimi v Šaštíne. Na tieto dve podujatia pôjdeme
ako organizovaná skupina aj z Dubnice

FS VRŠATEC
HĽADÁ NOVÝCH ČLENOV

FOLKLÓRNY SÚBOR VYHLASUJE KONKURZ NA POZÍCIE TANEČNÍK,
TANEČNÍČKA, CIMBALISTA/TKA, HUSLISTA/TKA. KONKURZ SA KONÁ
KAŽDÝ UTOROK A PIATOK POČAS MESIACA SEPTEMBER O 19.00 H
V PRIESTOROCH KLUBOVNE FS VRŠATEC V DOME KULTÚRY, VCHOD
ZOZADU. PRÍĎTE DOPLNIŤ SKVELÚ PARTIU. TEŠÍME SA NA VÁS. INFORMÁCIE NA E-MAILE FSVRSATEC@FSVRSATEC.SK, PRÍPADNE
NA WWW.FSVRSATEC.SK ALEBO NA TELEFÓNNOM ČÍSLE
+421 903 244 996.

2021

a srdečne každého pozývame. Viac info je na našej webovej
stránke www.saldub.sk.

Prvé stretnutie prvoprijímajúcich
detí
12. 9. 2021 / Aj tento rok pripravujeme deti
zo všetkých škôl v Dubnici na prijatie prvého svätého
prijímania v máji budúceho roka.

Cyklokros

18. 9. 2021 / Minulý rok sme museli toto tradičné podujatie
kvôli nepriaznivej pandemickej situácii zrušiť. Avšak tento rok
vás opäť všetkých radi pozývame na túto otvorenú akciu
pre všetkých mladých z Dubnice a okolia. Info o registrácii
je na našej stránke www.saldub.sk.

Kultúrny tip
4-krát
za našu Zem

Vedeli ste, že priemerný Slovák vyprodukuje 421 kg odpadu ročne? Že
tretina vyrobených potravín končí
v koši a textilný priemysel je po petrochemickom druhým najväčším
znečisťovateľom na svete? Nielen
na tieto fakty reaguje nový formát
podujatia v knižničnej záhrade.
Svojou trochou k zlepšeniu už viac ako alarmujúcej situácie môže prispieť každý z nás.
Práve tejto myšlienky sa chopila aj naša mestská knižnica, ktorá pripravila ďalší zaujímavý
program s názvom 4x za našu Zem. Ide
pritom o veľké vyvrcholenie cyklu, zrealizovaného z prostriedkov Fondu na podporu
umenia.
Odpad z domácností, plytvanie potravinami,
dopad živočíšnej výroby na ekosystém, jedálniček, ktorý neničí naše zdravie ani planétu,
tabuizovaná téma textilného priemyslu, neľudské pracovné podmienky vo vzdialených
továrňach, šialené množstvo vody, potrebné
na vyprodukovanie jediného kusu oblečenia,
výroba tašky zo starého trička. To všetko 1x
za našu Zem vo workshope Zero-waste domácnosť, 2x v Zjeme svoju planétu, 3x
v Šatníku plnom odpadu a 4x vo workshope
upcyklácie pre malých aj veľkých. Program
Petry Slezákovej zo Zero Waste Slovakia
na celé poobedie, ktorý má význam hneď štyrikrát.

V sobotu 18.9.2021 od 14.00 h v záhrade mestskej knižnice, v zlom
počasí v knižnici, vstup voľný
Kultúra
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Exkurzie do histórie sa zúčastnilo rekordných
1 600 návštevníkov
Text Mária Badačová Foto Mária Badačová

Po roku sme cestovali v čase.
V rámci Ilešháziovských panských
hodov sa priestory historického
Parku Jána Baltazára Magina a nádvorie Dubnického kaštieľa opäť
zaplnili kráľovskou rodinou, tancujúcou
šľachtou,
rytiermi,
remeselníkmi, kaukliarmi, lukostrelcami, sokoliarmi a ďalšími
účinkujúcimi, ktorí dotvárali autentickú
atmosféru
obľúbeného
dubnického kultúrneho podujatia.

Najmenší účastníci podujatia trávili väčšinu
času pri dobývaní slameného hradu, na drevenom kolotoči či pri koňoch a dravcoch.
Na svoje si prišli aj v rámci programu – ich

Nové kinoplátno
pre dubnické kino

veľkú priazeň si získali zábavní kaukliari, rytieri, šermiari či sokoliari, no najmä Rytiersky
turnaj Normani a Rytiersky turnaj Gaston de
Camarque. „Veľmi nás tešia pozitívne reakcie
účinkujúcich a návštevníkov, ktorí ďakovali
predovšetkým za skvelú atmosféru a dobrú
organizáciu. Sme naozaj radi, že už teraz sa
tešia na ďalší ročník podujatia,“ uviedla riaditeľka Dubnického múzea a organizátorka
podujatia Monika Schwandtnerová.
Celodenný program otvoril dobový sprievod
mestom, po ktorom pokračovali vystúpenia
v parku a na nádvorí kaštieľa. Súčasťou
programu bola aj prehliadka Grotty s vyhliadkovou vežou a komentovaná prehliadka
Dubnického múzea. Nechýbala ani tradičná
šutelica – takmer 200 litrov polievky varili
počas celého dňa šikovné členky Dubnického
divadla. Práve šutelica, ktorú mohli zadarmo
ochutnať všetci účastníci programu, je už tradičnou súčasťou Ilešháziovských panských
hodov. „Myšlienka Ilešháziovských panských
hodov je založená na vzájomnej ľudskej pomoci. Bol to práve Štefan II. Ilešházi, ktorý
počas hladomoru rozdával Dubničanom šutelicu, a ja by som bol veľmi rád, keby si túto
myšlienku ľudskosti odnesieme aj do našich
životov. Teší ma, že aj napriek epidemickej situácii sme sa tu mohli zísť v takomto počte a
že ste svojou účasťou opäť ukázali, že Ilešháziovské panské hody patria medzi trojlístok

Kino Lastovička sa zapojilo do výzvy Audiovizuálneho fondu,
prostredníctvom ktorej získalo na obnovu plátna v kine finančnú
podporu vo výške 2 200 eur. Päť rokov prevádzky kina sa podpísalo
pod poškodenie povrchu premietacej plochy, odrazovej vrstvy a navíjacieho systému. Vďaka podpore bude môcť kino naďalej zlepšovať
filmový zážitok a kvalitu projekcie.
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najnavštevovanejších podujatí v našom
meste,“ vyjadril počas úvodného príhovoru
primátor mesta Peter Wolf.
Podujatie počas celého dňa navštívilo rekordných 1 600 návštevníkov. „Ďakujeme
všetkým, ktorí sa rozhodli túto sobotu stráviť
spoločne s nami. Veľmi nás teší, že na podujatie si nachádzajú cestu aj obyvatelia okolitých
miest, ktorí sa sem radi vracajú. Veríme, že aj
pozitívna spätná väzba od účastníkov je znamením, že obdobné podujatia majú mať
v našom meste svoje stále miesto,“ uzatvorila
riaditeľka Dubnického múzea.
Poďakovanie patrí; firme Marpex, s. r. o., Poľnohospodárskemu družstvu Dubnica
nad Váhom, firme Posrche Werkzeugbau, s.
r. o. a Poľskému klubu - spolku Poliakov a ich
priateľov na Slovensku, MK Dubnica
nad Váhom.

Pripomenuli sme si obete
rómskeho holokaustu
V novembri 1944 vznikol v areáli ZVS zaisťovací rómsky tábor,

v ktorom bolo umiestnených viac ako 700 rómskych mužov, žien
a detí. Po vypuknutí týfusu v tábore bolo 23. februára 1945 na mieste zavraždených 26 Rómov. Členovia občianskeho združenia In
Minoritas tu v roku 2007 osadili pomník a každoročne sa zasluhujú
o organizáciu pietnej spomienky na obete.
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Na jeden večer bližšie ku hviezdam
Text Samuel Valuch Foto Samuel Valuch

August je pre priaznivcov divadla
na nebeskej oblohe mesiacom Perzeíd
a
niekoľkých
iných
meteorických rojov. A hoci svetelné znečistenie nerobí z miest
práve ideálne priestory pre ich pozorovanie, v sobotu 7. augusta sa
jedno také uskutočnilo aj v Dubnici
nad Váhom. Organizovala ho mestská knižnica, no poriadne ďaleko
od knižnice. Tam, kde už lampy nesvietia zo všetkých strán, no kde
sa dá ešte stále poľahky dostať.
Za sídliskom Účko.

Je 20.30 h a na mieste stretnutia už posedáva
niekoľko desiatok ľudí, ktorí tu spolu čakajú
na tmu. „Pred samotným pozorovaním sme
sa poučili o meteoroch, povedali sme si niekoľko zaujímavých vecí z histórie,“ hovorí
astronóm Jozef Drga, „potom sme preskúmali letnú oblohu a jej súhvezdia, večer nám
spestrili meteory roja Perzeíd a delta Akva-

ríd.“ Práve pracovník Vysokého učení technického v ČR previedol celým večerom
približne osemdesiat záujemcov o hviezdnu
oblohu. Nečakane vysoký počet účastníkov
bol v pozitívnom slova zmysle najväčšou
komplikáciou pozorovania, pretože zvyšoval
čas čakania na pohľad do útrob zrkadlového
ďalekohľadu. Než sa celkom zotmelo, namierili sme jeho tubus na alfa hviezdu súhvezdia
Lýra Vegu, na hviezdnu sústavu Albireo a
do mliečnej cesty. Pred jedenástou hodinou,
práve, keď nad stromami vyšli planéty Jupiter
a Saturn, zrejme dva najvďačnejšie objekty
na pozorovanie ďalekohľadom, zastreli nebo
mraky. Akcia skončila, no počas balenia sa
ešte obe planéty na malú chvíľu ukázali, a tak
si Saturnove prstence či mesiace Jupitera
mohlo pozrieť aspoň niekoľko tých, ktorí sa
neponáhľali domov.

Divadlo na večeru
o láske a s humorom

V rámci programu Kultúrneho leta sa v prvej polovici augusta dubnickému publiku predstavilo Divadlo Hugo z neďalekého Pruského
s novou tragikomédiou A čo láska?, ktorá je akousi satirou na zneužívanie slov súvisiacich s láskou. Hra o troch hercoch z pera Murraya
Schisgala sa pokúša znázorniť komickosť, keď ľudia predstierajú, že
tento cit prežívajú, no netušia, čo je jeho podstatou.

„Z vesmíru sme vzišli, z vesmíru sme stvorení.
Skoro každý atóm nášho tela bol niekedy súčasťou hviezdy. Prírodné vedy nám
poodhaľujú tajomstvo, kde sme, k čomu smerujeme a aký je zmysel života,“ hovorí o túžbe
ľudí skúmať hviezdnu oblohu astronóm Jozef
Drga.
Pozorovanie plánujeme zopakovať, predbežným termínom by mohla byť prvá polovica
októbra. Podrobnejšie informácie prinesieme
včas
na
FB
knižnice,
stránke
www.kniznica.dubnica.eu a na stránkach
Dubnických novín.

Nádvorím kaštieľa zneli
skladby
Mariána Vargu
Predposledný augustový kultúrny víkend sa nádvorím kaštieľa rozlie-

hali skladby z repertoáru legendárneho Mariána Vargu, pod ktoré
sa podpísali napríklad aj František Griglák či Fedor Frešo. Skladby,
ktoré prevrátili naruby pohľad na hudbu v niekdajšom Československu, odohrala pod hviezdnou oblohou štvorčlenná banskobystrická
kapela Collegium musicum tribute.
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017

August

Dubnické noviny

2021

#našportenámzáleží: Registrácia na priateľskú cyklojazdu
do Otrokovíc je otvorená
sa spolu s priateľmi spoza hraníc stretneme
organizátorom je mesto Otrokovice a mesto
Dubnica nad Váhom, sa môžu účastníci tešiť
Tradičnú cyklojazdu do partner- na 87-kilometrovú trasu, ktorá bude precháského mesta Otrokovice nám mi- dzať cez Horné Srnie, Brumov-Bylnice, Bojkonulý rok prekazila epidémia. Tento vice, Uherský Brod a Bílovice až do Otrokovíc.
rok nám snáď už nič nezabráni „Cyklistické hobby preteky medzi partnerskýv tom, aby sme v sobo- mi mestami už majú svojich priaznivcov. Boli
by sme veľmi radi, ak by sa k nim pridali aj ďalší
tu 25. septembra 2021 vyfanúšikovia športu a jazdy na bicykli. Veríme,
sadli
na
bicykle
a
spolu že epidemická situácia ostane priaznivá a my
s priateľmi spoza hraníc prekonali
na dvoch kolesách takmer 90 cestných kilometrov.
Text Veronika Rezáková

Obľúbené športové podujatie, počas ktorého
cyklisti spoznávajú naše moravské partnerské mesto Otrokovice, si svoje miesto v kalendári nachádza už päť rokov. Ak ste sa hobby
cyklojazdy ešte nezúčastnili, radi vás spolu
so skalnými priaznivcami privítame tento rok.
Štartujeme o 10.00 h spred budovy Mestského
úradu v Dubnici nad Váhom, cieľom jazdy je
druhé najväčšie mesto v okrese Zlín.

na štarte," vyslovila riaditeľka pretekov Annamária Duvačová, referentka pre mládež a šport
mesta Dubnica nad Váhom.

Počas cyklojazdy bude zabezpečená zdravotná
služba RZP Trenčín, rovnako budú k dispozícii aj občerstvovacie stanice. Pretekov sa môžu
zúčastniť aj osoby mladšie ako 18 rokov, no
len s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Štartovné sa neplatí, podmienkou účasti je
však dobrý zdravotný stav.
Pripomíname, že cyklistická hobby jazda sa
až na pár výnimiek uskutoční pri zachovaní
plnej cestnej premávky, preto je potrebné dbať
na bezpečnosť a dodržiavať pravidlá cestnej
premávky. Organizácia pretekov sa bude riadiť aktuálnymi epidemickými nariadeniami.
Na cyklojazdu sa môžete zaregistrovať
na tomto odkaze: https://my.raceresult.com/173216/
Registrácia je otvorená do 20. septembra
2021. Účastníkom zároveň pripomíname, že
je zabezpečená bezplatná autobusová doprava späť do Dubnice nad Váhom. Nakoľko je
však počet miest limitovaný, je potrebné zarezervovať si miesto pri on-line registrácii.

Počas piateho ročníka cyklistickej jazdy
z Dubnice nad Váhom do Otrokovíc, ktorej

Zrekonštruované školské ihrisko sa riadi novým prevádzkovým
poriadkom
Prevádzkový poriadok počas
Text Veronika Rezáková

Aby mohlo nové moderné športovisko na ZŠ s MŠ Centrum I slúžiť
naozaj všetkým a aby čo najdlhšie ostalo nepoškodené, bezpečné a čisté, jeho prevádzka sa riadi
novým prevádzkovým poriadkom.
Ďakujeme, že ho rešpektujete.

Prevádzkový poriadok nájdete aj priamo
v areáli športoviska. Športový areál je určený
výhradne na športové aktivity. Prajeme príjemné a bezpečné športovanie.

školského roka (september – jún)

verejnosť

víkend / sviatok

verejnosť

Nenechajte sa uviesť do omylu
Text Veronika Rezáková

Predovšetkým na sociálnych sieťach sa rýchlo šíria informácie,
ktoré môžu byť neoverené, neúplné alebo dokonca zavádzajúce či
nepravdivé.

018 Šport

Na platformách ako Facebook a Instagram je
vytvorených množstvo neoficiálnych účtov,
ktoré vo svojom názve nesú označenie Dubnica nad Váhom alebo DCA a snažia sa pôsobiť ako relevantné informačno-spravodajské
zdroje. V diskusiách pod príspevkami na
týchto profiloch obyvatelia mesta často kladú
k danej téme mnoho otázok, no nebýva im odpovedané, pretože správcovia daných profilov
zväčša nedisponujú informáciami potrebnými
na odpoveď.

Dubničanov by sme preto opäť chceli informovať, že jedinými oficiálnymi profilmi mesta
Dubnica nad Váhom, na ktorých dostanú
odpovede na svoje položené otázky, sú na Facebooku Dubnické noviny a na Instagrame
mesto_dubnica. Ďakujeme za porozumenie.
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Na Vršatec za titulmi majstra Slovenska
V nedeľu 8. augusta vybehli pretekári už po tridsiaty siedmy raz
zo štartu v obci Pruské, aby absolvovali trasu dlhú 8,5 kilometra
s prevýšením takmer 600 metrov.
Horský kros Pruské – Vršatec s cieľom pod známymi bielokarpatskými
bradlami bol nielen Majstrovstvami
SR v behu do vrchu, ale už druhý
rok aj spomienkou na rozhodcu,
hlásateľa na dubnickom štadióne
a propagátora atletiky Jozefa Tichého.

lepku Majstrovstiev SR v behu do vrchu, sa stal
Marek Hladík z klubu Bratislavský maratón
s časom 39:13, medzi ženami dominovala
Lucia Pelikánová zo ŠK Dukla, o. z., Banská Bystrica (48:55). Trať úspešne zdolalo
aj viacero členov Jogging klubu. „Naši bežci
tentokrát na stupne víťazov nevystúpili, no
v pretekárskom poli sa nestratili. V kategórii žien nad 35 rokov obsadila štvrté miesto
Eva Mareková, medzi 50-ročnými bola Jana
Rajtarová piata, Vendo Bugáň skončil medzi
mužmi nad 50 rokov šiesty. Lepšie sa darilo
bežcom AK Spartak Dubnica, ich Barbora
Gombárová dobehla v kategórii junioriek
na 3. mieste a získala bronzovú medailu
v rámci MSR,“ komentoval Ján Bakyta.

„38. ročník hodnotím ako úspešný. Všetci pretekári, ktorí sa postavili na štart na námestí
v Pruskom, dobehli do cieľa, a hlavne nezranení a bez ujmy na zdraví. To je pre nás najhlavnejšie,“ zhodnotil hlavný organizátor Ján
Bakyta, ktorý sa obzrel aj za počtom účastníkov a dosiahnutými časmi, „pretekov sa zúčastnilo 163 bežcov, čo je na tomto horskom
krose priemerná účasť. Výsledné výkony boli
v porovnaní s minulými rokmi slabšie, ovplyvnil ich blatistý terén na niektorých úsekoch
ako dôsledok ranného dažďa.“
Víťazom podujatia, ktoré tento rok nieslo ná-

Organizátori nezabudli ani na malých bežcov
z radov predškolákov a žiakov, pre ktorých pripravili preteky Malý Vršatec. Na trati dlhej
400 a 800 m si zmeralo sily 46 detí.
Horský kros však nebol posledným podujatím, chystaným pod taktovkou dubnických
organizátorov v aktuálnej sezóne. „26. septembra sa uskutoční 26. ročník behu na Butkov
so štartom o 10.30 h pred Obecným úradom
v Ladcoch. Pretekári môžu využiť aj autobus,
ktorý odchádza od Strednej priemyselnej školy
o 8.00 h. Pozývame všetkých Dubničanov aj
mimodubnikých,“ dodáva Ján Bakyta.

Text Samuel Valuch Foto Archív Jogging klub
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Športový
prehľad
Text Samuel Valuch

Juniori dubnického ŠK Victory
Stars obsadil na turnaji Salming
Cup na Ostrove v Trenčíne (21. 22. 8.) konečné šieste miesto. Naši
hráči, ktorí si z minuloročnej edície turnaja
odniesli strieborné medaily, si tentoraz v základnej A skupine pripísali za remízu s AS
Trenčín 4:4 a prehru s bratislavskými Snipers
4:9 iba jediný bod. V súboji o šieste miesto napokon nestačili na FBC Grasshoppers Uniza
Žilina a podľahli im 3:7.
Miroslav Ilavský sa stal 14. augusta absolútnym víťazom polmaratónskych pretekov v rámci prestížneho
podujatia Rajecký maratón. S časom
1:14:20 nemal v súboji o zlato žiadneho vyrovnaného konkurenta a dokázal, že mu beh stále
chutí. Naše mesto malo zastúpenie aj na maratónskej trati, Miroslav Letko skončil s časom
3:09:15 celkovo ôsmy, Eva Mareková dobehla
do cieľa za 3:32:30 ako šiesta a zo svojej kategórie si dokonca odniesla bronzovú medailu.
Strieborný lesk malo zase vystúpenie Dubničana Mariána Cypriana v kategórii mužov nad
70 rokov (4:45:38).
Rady HK Spartak Dubnica posilní
pred novou sezónou aj skúsený navrátilec – odchovanec Peter Sojčík,
ktorý strávil posledných päť rokov
v Dukle Trenčín. 34-ročný hráč má
na konte takmer šesť stoviek štartov v najvyššej súťaži. Dres nášho tímu si obliekal naposledy ako žiak, jeho úlohou v tíme bude zúročiť
svoje skúsenosti, ale aj odovzdať ich mladým
hráčom.

Takmer 250-tisíc eur z dotačného
systému je už v rukách klubov
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 249 570 eur. Naposledy boli dotácie pridelené nižšie uvedeným
organizáciám, zoznam podporených klubov v predchádzajúcom mesiaci nájdete v júnovom
a v júlovom vydaní Dubnických novín. Postupne budú vyplácané aj ďalšie dotácie.

Názov organizácie

Poskytnutá dotácia

ZO JDS - 01 DUBNICA NAD VÁHOM

500 €

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH ILAVA

420 €

SRDIEČKO, O. Z., PRI CVČ

1 250 €

KOLKÁRSKY KLUB FESA DUBNICA NAD VÁHOM

350 €

PARTIZÁN CUP

300 €

OBČIANSKE ZDRUŽENIE DETSKÉHO FOLKLÓRNEHO SÚBORU VRŠATČIARIK
FSSK DIEVKY
KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV DUBNICA NAD VÁHOM

350 €
1 050 €
500 €

Členka AK Spartak Dubnica
nad Váhom Alžbeta Ragasová zažila na vlastnej koži atmosféru
majstrovstiev sveta juniorov v Kenskom Nairobi (17. – 22. 8.). V pretekoch v chôdzi na 10 000 m vo vysokej
nadmorskej výške okolo 1800 m n. m. zabojovala a s časom 52:34:58 obsadila konečnú
17. priečku. „Som spokojná, konečne som
šla preteky čisto, oplatilo sa cvičiť a prispôsobiť tréning technike. Nebola som navyknutá
na nadmorskú výšku, nabudúce, ak sa dostanem na takéto podujatie, budem vedieť a doladíme to. Je to obrovská skúsenosť, pocity
mám zmiešané. Chcela som ísť rýchlejšie, no
zase som nečakala, že skončím do dvadsiateho
miesta, takže som spokojná,“ povedala Alžbeta bezprostredne po pretekoch pre Slovenský
atletický zväz.
Šport
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Minuli sa vám kompostovateľné vrecká na kuchynský
niekde je produkcia tohto druhu odpadu vyšbioodpad?
šia, niekde zas nižšia. Domácnosti, ktorým
JESENNÝ ZBER
Text Mária Badačová

V priebehu letných mesiacov samospráva distribuovala prostredníctvom domových dôverníkov
do domácností v bytových domoch
košíky na biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad.

Okrem košíka dostala každá domácnosť aj
25 kompostovateľných vreciek, do ktorých
môžu občania tento druh odpadu vhadzovať a následne ho v kompostovateľných vreckách vyhadzovať do hnedých zberných nádob
na kontajnerových stojiskách. „Každá domácnosť dostala 25 kompostovateľných vreciek,
pričom domácnosti by jedno vrecko malo
vydržať približne jeden týždeň. Samozrejme,

Envirorada
Kam patria obaly z liekov?

Väčšina ľudí vyhadzuje prázdne
obaly od liekov do komunálneho
odpadu. Aj napriek tomu, že ide
o viacvrstvový kompozitný obal
zložený z hliníkovej fólie a plastu,
v tomto prípade obaly z liekov
triedime do plastu, keďže plast
tvorí väčšinovú zložku obalu.

sa kompostovateľné vrecká minuli, odporúčame, aby odpad do hnedých zberných nádob
vyhadzovali zabalený v papierových novinách
alebo v papierových vreckách. Okrem toho je
možné kompostovateľné biovrecká zakúpiť aj
vo väčších drogériách či veľkých obchodných
reťazcoch, prípadne na internete po zadaní
biologicky rozložiteľné vrecká na 10-litrové
nádoby,“ uviedla vedúca referátu životného
prostredia Janka Beniaková.
V prípade, že niektoré bytové domy ešte
stále nemajú košíky na bioodpad, prosíme
domových dôverníkov, resp. zástupcov bytového domu, nech kontaktujú referát životného prostredia na e-mailovej adrese
janka.beniakova@dubnica.eu a dohodnú
sa na prevzatí košíkov pre bytový dom.
Ďakujeme za spoluprácu.
OTVÁRACIE HODINY MESTSKEJ
KOMPOSTÁRNE
(UL. ŠPORTOVCOV 673):
V priebehu mesiacov apríl až november
môžu obyvatelia bezplatne odovzdávať
bioodpad na mestskom kompostovisku:

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA

10.00 H - 17.00 H
10.00 H - 17.00 H
10.00 H - 17.00 H
10.00 H - 17.00 H
10.00 H - 17.00 H
8.00 H - 12.00 H

OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA
12.00 H - 12.30 H
OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO
DVORA (NÁDRAŽNÁ UL. 4007):
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA

7.00 H - 16.00 H
7.00 H - 16.00 H
7.00 H - 17.00 H
7.00 H - 16.00 H
7.00 H - 16.00 H
7.30 H - 11.30 H

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

PAPIER

PLASTY

LOKALITA

TERMÍN

LOKALITA

TERMÍN

DUBNICA MESTO

ŠTVRTOK 16. 9. 2021

DUBNICA MESTO

ŠTVRTOK 2. 9. 2021

PREJTA, KOLONKY

STREDA 22. 9. 2021

PREJTA, KOLONKY

STREDA 8. 9. 2021

DUBNICA MESTO

ŠTVRTOK 13. 10. 2021

DUBNICA MESTO

PREJTA, KOLONKY

STREDA 20. 10. 2021

PREJTA, KOLONKY

OBJEMNÉHO ODPADU

LOKALITA

TERMÍN

SÍDLISKO ZA TRAŤOU

PONDELOK 6. 9. 2021

POD KAŠTIEĽOM, DOLNÉ
KOLONKY,
HORNÉ KOLONKY, HÁJE,
KVÁŠOVEC

PONDELOK 13. 9. 2021

PREJTA

PONDELOK 20. 9. 2021

CENTRUM II, ŠTÚROVA UL.

PONDELOK 27. 9. 2021

CENTRUM III, POD HÁJOM,
PARTIZÁNSKA UL.,
FÁNDLYHO UL.

PONDELOK 4. 10. 2021

CENTRUM I, KOLLÁROVA UL.,
UL. NAD KOSTOLOM,
CINTORÍNSKA UL.,
NÁDRAŽNÁ UL.,
ŠKOLSKÁ UL.

PONDELOK 11. 10. 2021

STRED MESTA,
BYTOVKA 105, UL. A. KMEŤA,
ŠAFÁRIKOVA UL.,
MOYZESOVA UL.,
NAD ZÁBREHOM,
PIONIERSKA UL.,
BRATISLAVSKÁ UL., ORION

PONDELOK 18. 10. 2021

OBJEMNÝ ODPAD MÔŽU OBYVATELIA VYKLADAŤ
KU KONTAJNEROVÝM STOJISKÁM V PREDVEČER ZBERU
V DANEJ LOKALITE, NAJNESKÔR RÁNO V DEŇ ZBERU DO 6.30 H.

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

TERMÍN

PONDELOK 25. 10. 2021

KOVY A OLEJ
LOKALITA

TERMÍN

STREDA 29. 9. 2021

DUBNICA MESTO

ŠTVRTOK 28. 10. 2021

STREDA 6. 10. 2021

PREJTA, KOLONKY

PIATOK 29. 10. 2021

Info
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