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Dubnica bude
mať konečne
svoju plaváreň

60-ročné
verejné osvetlenie
čaká výmena

Úspech 2000
metrov
nad morom

O jej budúcej podobe rozhodne
do 3 mesiacov odborná porota
architektov z celého Slovenska.
Plaváreň vyrastie na mieste bývalej
práčovne, ktorú samospráva zbúra.

Existujúce verejné osvetlenie je zastarané a
poruchové, v mnohých lokalitách adekvátne pokrytie stĺpmi verejného osvetlenia
chýba. Tmavé kúty môžu mestu do 15.
októbra nahlasovať aj samotní obyvatelia.

„Nechcela som robiť atletiku, zdalo sa
mi nezmyselné krúžiť dookola,“ spomína
v rozhovore pre naše noviny na svoje
začiatky Alžbeta Ragasová, nedávna
účastníčka svetového šampionátu v Keni.
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Nájdime vzácne chvíle v každodennosti života
Ráno sa zobudiť do ruchu rodinného života.
Môcť zavolať mame, otcovi alebo sa pozhovárať nad šálkou čaju so starými rodičmi.
Mnohým z nás je takýto krásne obyčajný
luxus dopriaty, iným už, naopak, nie. Desiaty mesiac v roku nás vždy učí, aké je dôležité
pripomínať si nenahraditeľnosť tých, ktorí tu
boli už dávno pred nami a od ktorých sme sa
toľkému priučili. Prial by som si, aby sme tak
vedome robili v priebehu celého roka, nielen
v októbri.
Viac ako 26 % z obyvateľov nášho mesta tvoria
seniori. Úprimne sa teším z toho, akí aktívni
ľudia to sú. Stretávam sa s nimi nielen v kluboch dôchodcov, ale aj na kultúre, pomáhajú
pri realizácii mnohých mestských projektov
a angažujú sa v rôznych oblastiach života,
sú aktívni na sociálnych sieťach aj v kultúrno-spoločenskom dianí. Ich životná energia
a tiež dobrosrdečnosť je pre mňa osobne
v mnohých prípadoch vzorom. Všetkým skôr
narodeným ľuďom, ktorí čítajú tieto riadky, by
som chcel preto popriať veľa zdravia a obklopenosť svojimi najbližšími, ktorých majú radi.
Verím, že sa nám všetkým podarí aj osobne
stretnúť, napr. na koncerte Ľudovíta Kašubu,
na ktorý pri príležitosti mesiaca úcty k starším
srdečne všetkých pozývam.
Už je to mesiac, čo sme sa rozlúčili s letom a
vrátili sa k pracovným a školským povinnostiam. Verím, že všetci ostaneme zdraví, aby
sme sa mohli tešiť z bežných radostí života.
K tým určite patrí aj kvalitný oddych a možnosti na zábavu. Po športovom vyžití a zábave
v oblasti vodného sveta Dubničania volajú už
naozaj dlho. Teším sa preto, že sa nám podari-

lo pohnúť vpred a vyhlásiť architektonickú
súťaž na novú plaváreň. Zadefinovali sme si
na nové športovisko kritériá a odborná porota
architektov z celého Slovenska nám pomôže
vybrať ten najlepší návrh na budúcu podobu
plavárne. Výstavbou nového objektu plavárne
v areáli niekdajšej práčovne zároveň vyriešime
problém s chátrajúcim objektom, lákajúcim
zo spoločnosti vyčlenených ľudí.
Veľkou témou pre Dubnicu nad Váhom je
aj modernizácia verejného osvetlenia. Zrejme sami uznáte, že sú s ním vo viacerých
lokalitách komplikácie, či už ide o jeho poruchovosť, neestetickosť a najmä nedostatočné
pokrytie. Komplexná rekonštrukcia osvetlenia je projektom obrovského rozsahu, ktorý si
budeme musieť rozčleniť na etapy. S ohľadom
na bezpečnosť obyvateľov, ale aj modernizáciu
života v meste sa však teším, že sme sa do jeho
realizácie pustili. Určite nám nezabudnite dať
do polovice októbra vedieť, kde vám osvetlenie chýba alebo sa vám zdá slabé. Na základe
vykonaného auditu a postrehov, ktoré od obyvateľov zozbierame, sa do obnovy osvetlenia
postupne pustíme.
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Sedemdesiat jeden. To je číslo, resp. počet projektov, na ktorých práve pracujeme. Zahŕňa
parkoviská, športoviská, dopravné riešenia,
vnútrobloky sídlisk, mnohé rekonštrukcie a
revitalizácie celých území. Postupne vám ich
všetky predstavíme a priblížime. Držte nám
palce, aby sme pri ich príprave a následnej realizácii narážali na čo najmenej prekážok a krok
za krokom mohli robiť mesto krajšie, funkčnejšie a obľúbenejšie.
Na záver by som sa rád pristavil aj pri novej
rubrike, ktorú kolegovia nazvali Vyvraciame
mýty. Rovnako ako o mnohých celospoločenských témach, tak aj o tých dubnických,
lokálnych, prúdia medzi ľuďmi a tiež vo virtuálnom svete mnohé nepravdy, vymyslené
alebo vykonštruované príbehy. Rozhodli sme
sa preto na tie, ktoré zachytíme, reagovať a vysvetliť, ako je to naozaj. Samozrejme, aj týmto
spôsobom by som chcel obyvateľov nášho
mesta vyzvať, aby sa neváhali na čokoľvek
z oblasti samosprávy, čo ich zaujíma, spýtať
priamo nás, akýmkoľvek spôsobom si zvolia.
Pretože vzájomná a otvorená komunikácia je
jednou z dôležitých podmienok spokojného,
transparentného a férového komunitného života.

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.
DOBROVOĽNÉ VYZBIERANIE
ODPADU
Dobrý deň, chcem sa spýtať, kam mám

uložiť odpad, ktorý som dobrovoľne na- vopred. Stačí, ak nám lokalitu, v ktorej plánuzbieral na lúke, pri vode alebo v lese? Ďaku- jete odpad pozbierať, nahlásite na tel. čísle
0918 117 049 alebo e-mailom odpady@dubjem.
nica.eu. Následne sa dohodneme na presnom
Odpovedá: Mgr. Janka Beniaková, mieste, dostupnom pre techniku technických
služieb mesta, kde vyzbieraný odpad umiestreferát životného prostredia
nite, aby sme mohli zabezpečiť jeho odvoz.
Dobrý deň, ďakujeme za Vašu snahu V prípade potreby radi bezplatne poskytneme
o čistejšie životné prostredie. Budeme veľmi vrecia a rukavice na zber odpadu. Ďakujeme
radi, ak nám takéto aktivity budete hlásiť ešte raz veľmi pekne za Váš záujem.
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Čaká nás komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste:
nahlasujte tmavé kúty, ktoré by podľa vás mali byť osvetlené
• Centrum I pri kotolni
• Centrum I pred ZŠ s MŠ Centrum I
• Centrum I bytové domy 36, 37 a 38
• Bratislavská ulica (medzi bytovými domami,
garáže)
• Ulica kpt. Nálepku – garáže
• Okružná ulica
• Obrancov mieru
• križovatka ulíc Hasičská, Obrancov mieru
a Tajovského
• Pod hájom pred BD 1098 a 959
• Štúrova ulica (časť)
• Pod hájom – garáže
• Pod hájom pred BD č. 1087, 1088, 1091
a 1095
• Šafárikova ulica
• Nádražná ulica (smerom na Dukelskú štvrť)
• Palárikova ul. (časť)

Text Veronika Rezáková Foto odkazprestarostu.sk

Mesto Dubnica nad Váhom dalo
spracovať komplexný audit verejného osvetlenia v meste, ktorý
bude podkladom pre vypracovanie
projektovej dokumentácie na rozsiahlu rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia.
Na spoluprácu mesto vyzýva aj
obyvateľov. Upozorniť samosprávu
na neosvetlenú lokalitu možno
do 15. októbra 2021 e-mailom
na adresu dn@dubnica.eu. V správe uveďte presný názov lokality,
v ktorej podľa vás absentuje verejné osvetlenie alebo nie je dostatočné.
Nevyhnutná modernizácia po 60 rokoch
Niektoré stĺpy verejného osvetlenia v meste
sú dnes už staršie ako 60 rokov. Sú poruchové,
nemoderné a ich servis je nákladný, pričom
niektoré potrebné diely sa už nevyrábajú.
„V duchu modernizácie a rozvoja Dubnice
nad Váhom sme sa podujali na audit verejného osvetlenia. Naším cieľom je nielen zvýšiť
bezpečnosť v meste doplnením osvetlenia
do tzv. tmavých zón, ale aj modernizovať infraštruktúru. Výmenou zastaraných stĺpov
verejného osvetlenia za nové dosiahneme nielen úsporu na elektrickej energii či servise, ale
dokázali by sme pracovať aj so smart technológiami – od nabíjania elektrických vozidiel
cez zdieľanie verejného internetu a prispôsobovanie intenzity svetla podľa potreby až
po zber veľkého množstva dôležitých dát z hľadiska kvality ovzdušia či množstva vozidiel,
ktoré cez mesto prejdú,“ vysvetlil dubnický
primátor Peter Wolf.

V niektorých lokalitách, kde je osvetlenie
novšie, pôjde o modernizáciu osvetlenia,
teda napr. o realizáciu energetických opatrení, estetizáciu stĺpov, ich náter alebo drobné
stavebné a technické úpravy. Vo väčšine úzeSúčasný stav
verejného osvetlenia
Počet svietidiel

mia by však šlo o kompletnú výmenu stĺpov
verejného osvetlenia, existujúca sústava by
sa demontovala a nahradila modernejšou.
V tých lokalitách, kde verejné osvetlenie chýba
a priestor si ho z hľadiska bezpečnosti vyžaduje, bude osvetlenie doplnené. Vykonaný audit
a pritom berie do úvahy aj nebezpečné križovatky, priechody pre chodcov či parkovacie
plochy.
Ak ste lokalitu v meste alebo MČ
Prejta, ktorú považujete za tmavú,
Lokality, v ktorých sa počíta s vý- neosvetlenú, medzi vyššie uvedestavbou novej siete verejného nými miestami nenašli, dajte nám
osvetlenia:
o nej vedieť do 15. októbra 2021
• Ulica ČSA (medzi bytovými domami)
na adresu dn@dubnica.eu.
• pripájací pruh od kruhovej križovatky pri výstupe z mesta smerom na TN
Po osvetlení prídu na rad chodníky
• Okružná ulica
V súlade s obnovou verejného osvetlenia
• Kolačianska ulica + križovatka s Kvášovec- v meste samospráva plánuje aj položenie
kou ulicou
káblovej infraštruktúry pre rozvoj dátových
• sídlisko Pod hájom – komunikácia vedúca služieb. Po ukončení prác bude môcť mesto
k parkovisku pred ZVS
pristúpiť aj k oprave chodníkov a komuniká• Partizánska ulica (pred BD č. 1285 a komu- cií pre peších, ktoré by bolo nehospodárne
nikácia vedúca okolo polyfunkčného domu) rekonštruovať pred stavebnými zásahmi súvi• Štúrova ulica (časť)
siacimi s modernizáciou verejného osvetlenia.
• Ulica športovcov (za bytovkami)
Udeje sa tak podľa miery poškodenia danej
• hlavný cestný ťah od ÚVTOS po Prejtu
komunikácie a frekvencie jej využívania.
Lokality, v ktorých sa počíta s doplnením/posilnením verejného osvetlenia:
• Nad zábrehom I
• Bottova ulica (časť)
• Murgašova ulica (časť)
• spojnica medzi Ul. SNP a Gagarinovou ul.
• komunikácia vedúca ku Kostolu sv. Jakuba
• Námestie sv. Jakuba

Súčasná sieť
verejného osvetlenia

2 143

Počet nosičov

2 061

Náklady na deň

390 eur

Možná úspora
po modernizácii

55 %

Zastaraná, náhradné
diely sa už nevyrábajú,
poruchová, nákladná,
nerentabilná,
centrálne nepružné
ovládanie

Zmodernizovaná (nová)
sieť verejného osvetlenia

Úsporná, ekologickejšia,
modernejšia –
nabíjanie
pre elektromobily,
verejný internet,
monitoring okolia
a ovzdušia,
efektívne ovládanie

Samospráva
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Expozície Dubnického múzea zviditeľnia nové moderné
technológie – digitálne animácie i hologramy

2021

Jazykové
okienko

Vďaka získaným grantom sme realizovali už Igorovo rozhodnutie alebo
druhý ročník významnej medzinárodnej konDubnické múzeum v Dubnici ferencie Múzeá a galérie bez bariér (podporené Igorove rozhodnutie?
nad Váhom vo veľkej miere využíva sumou 10-tisíc eur), ďalšie financie sme využi- Ako je to správne?
na skvalitnenie poskytovania svo- li na ochranu zbierkových fondov vybavením
jich služieb, ochranu a rozširovanie depozitára (podporené sumou 5-tisíc eur) Text Veronika Rezáková
zbierkových predmetov aj mimo- a na sprístupnenie expozícií nášho múzea Koncovka privlastňovacieho prídavného
rozpočtové zdroje. V minulom roku pre návštevníkov s rôznym druhom obmedze- mena závisí od toho, s akým podstatným
sa múzeu podarilo z rôznych gran- nia (podporené sumou 11-tisíc eur).
menom sa viaže. Ak ide o podstatné meno
tových projektov a fondov získať
v singulári stredného rodu, správna prípona je
sumu 26-tisíc eur, v polovici tohto Sme za polovicou roku 2021 -ovo alebo -ino. Správne je preto Igorovo rozroku už môžeme hovoriť o takmer a múzeum už bolo úspešné v ďal- hodnutie, ako ďalšie príklady môžeme uviesť
dvojnásobku. Čo všetko múzeum ších piatich projektoch v hodnote napr. matkino prianie, Zuzanino dieťa, báspripravuje, sme sa spýtali jeho ria- takmer 48-tisíc eur.
nikovo dielo a pod. Šikovnou pomôckou je
Áno, v piatich žiadostiach nám bolo doručené náhrada daného slova ukazovacím zámenom
diteľky Moniky Schwandtnerovej.
kladné stanovisko, šiesty projekt máme poda- to (to rozhodnutie), ak to je možné, potom
Hoci bol aj chod Dubnického múzea ný na Fonde na podporu umenia v programe treba pracovať s príponami -ovo, -ino.
v čase pandémie obmedzený, Akvizícia múzeí. Ak uspejeme, budeme môcť
v roku 2020 ste získali financie nakúpiť zbierkové predmety do fondu múzea. V množnom čísle prirodzene využívame
na realizáciu viacerých aktivít. Poprípony -ove, -ine, teda napr. otcove slová,
važujete za dôležité získavať ďal- Skúsme teraz čitateľom priblížiť, čo Igorove rozhodnutia, matkine deti,
šie prostriedky nad rámec schvá- získajú návštevníci vďaka už schváleným piatim projektom.
leného rozpočtu?
Určite áno. Mimorozpočtové zdroje nám V prípade múzeí je dôležitá nielen atraktívna
umožňujú uskutočňovať aktivity, projekty prezentácia expozícií, ale aj správne uloženie
Igorovo rozhodnutie, matkino prianie,
alebo podujatia, ktoré by sa nám inak zrejme exponátov, ktoré momentálne nie sú vystavebásnikovo dielo
zrealizovať nepodarilo. Takýmto spôsobom né. Preto pokračujeme v našich aktivitách
vieme napredovať a návštevníkom poskyto- z minulého roku a zameriavame sa na ochranu zbierkových fondov. Na Fond na podporu
vať rok za rokom kvalitnejšie služby.
umenia sme úspešne podali tri žiadosti v hodIgorove rozhodnutie, matkine prianie,
note bezmála 10-tisíc eur. Za tieto financie
básnikove dielo
nakúpime depozitárny mobiliár, ktorý je navrhnutý tak, aby spĺňal prísne kritériá kladené Ak by ste pre nás mali návrh, o čom by ste si
na ochranu a odborné uloženie zbierkového radi v Jazykovom okienku prečítali nabudúce,
fondu. Pribudnú nám tiež germicídne žiariče neváhajte nám ho poslať napr. na e-mailovú
na zníženie a odstránenie škodlivých baktérií adresu dn@dubnica.eu.
a vírusov, odvlhčovače a záznamové vlhkomery. Ďalšou z aktivít v tomto smere je ošetrenie na vynovenie archeologickej expozície.
I napriek veľkému množstvu žiadateľov sme
významných zbierkových predmetov.
boli úspešní a dotácia nám bola schválená
V žiadostiach o nenávratné finančné prostriedky je múzeum naozaj Bude múzeum pokračovať aj v or- vo výške 28-tisíc eur. Cieľom je pomocou
výnimočne úspešné. Ide však zrej- ganizácii trojdňovej konferencie, moderných technológií zviditeľniť vybrané
me o časovo veľmi náročnú aktivi- zameranej na odstraňovanie bariér zbierkové predmety. Jednou z projektových
aktivít je vytvorenie digitálnych animácií a
v múzeách?
tu.
V tomto s vami musím súhlasiť. Príprava pro- Áno, sme radi, že nám Ministerstvo kultú- zvýšenie atraktivity expozície archeológie
jektu, jeho podrobná charakteristika, analýza ry SR na tento účel opäť poskytne 10-tisíc pomocou holografickej techniky, digitálrozpočtu, vypĺňanie predpísaných formulá- eur. Poskytnutie dostatočného množstva nych efektov a 3D vyobrazení. Hlavnou
rov a následne vyúčtovanie a vydokladovanie informácií a impulzov hlavne zo strany zne- cieľovou skupinou sú návštevníci Dubnicprojektu bývajú zdĺhavé a z pohľadu byro- výhodnených osôb nám môže napomôcť kého múzea, v rámci percentuálnej skladby
kracie zaťažujúce. Avšak získaná hodnota pri tvorbe a riešení debarierizačných aktivít ide prevažne o rodiny s deťmi, ale aj školské
organizované skupiny. Pre skupiny senioza našu investovanú snahu určite stojí za to, či v múzeách.
rov bude spracovaný materiál zameraný
už hovoríme o prínosných podujatiach, alebo
Ktorý projekt vy osobne vnímate na vzdelávanie tretieho veku.
nových prvkoch v našom múzeu.
ako najprínosnejší?
Kde konkrétne môže verejnosť vi- Prínosné sú, bezpochyby, všetky, avšak Za rozhovor ďakujeme riaditeľke Dubnickédieť prínos 26-tisíc eur, ktoré ste na jeden z nich, ktorý sme nazvali Prebudená ho múzea Monike Schwandtnerovej. Presný
úspešne pre múzeum získali v prie- archeológia, sa teším najviac. V januári sme popis jednotlivých schválených projektov
podali žiadosť na Fond na podporu umenia na rok 2021 nájdete na www.dubnica.eu.
behu minulého roku?
Text Veronika Rezáková Foto Veronika Rezáková
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Stavebné úpravy zberného parkoviska na sídlisku Pod kaštieľom
sú ukončené
So stavebnými úpravami zhotoviteľ skončil Po osadení dopravného značenia
Text Mária Badačová Foto Mária Badačová

Samospráva začala v polovici júla
so stavebnými úpravami parkoviska
v blízkosti workoutového ihriska.

Cieľom prác bolo vytvorenie zberného parkoviska, na ktorom budú po novom parkovať nákladné vozidlá s maximálnou nosnosťou do 15 ton, autobusy a minibusy. Naďalej zostáva ponechaná možnosť parkovania
aj pre osobné vozidlá. „Na sídliskách zaberajú nákladné vozidlá parkovacie miesta,
často bránia aj v prehľadnosti cestnej premávky. Na základe zistených štatistík sme
sa rozhodli sústrediť vozidlá vyššie spomenutých kategórií na jedno parkovisko, čím
sa na sídliskách uvoľní približne 60 parkovacích státí,“ vysvetlil vedúci stavebného úradu
Jozef Králik.

Text Veronika Rezáková

MÝTUS Č. 1 – NOVÝ PRIEMYSELNÝ
PARK
ČO SA HOVORÍ?
Mesto predalo úrodnú pôdu na výstavbu
novej priemyselnej zóny medzi Dubnicou
nad Váhom a Novou Dubnicou. Výrobné
priestory v areáli ZŤS chátrajú, mesto napriek
tomu podporuje výstavbu na úrodnej pôde
a investorom nechce poskytnúť nevyužívané
priestory v areáli ZŤS.
AKO JE TO NAOZAJ?
Mesto Dubnica nad Váhom nie je vlastníkom
pozemkov ani objektov v areáli ZŤS, preto
ich nemôže ponúkať na predaj, ani ich predať
či do nich investovať. Napriek tomu so záujmom o zlepšenie podmienok v meste vedenie
samosprávy už dlhodobejšie rokuje s vlastníkmi objektov v ZŤS o možnej spoločnej obnove areálu. Pozemky, na ktorých má vzniknúť
nový priemyselný park, sú v rukách súkromníka, nevlastní ich mesto Dubnica nad Váhom.
Predmetný priemyselný park bol do územného plánu mesta, ktorý určuje spôsob využitia
pozemkov (napr. na poľnohospodárstvo, výstavbu, priemysel, rekreáciu...), implementovaný už v minulosti. Zámer vybudovať nový
priemyselný park je preto v súlade s územným
plánom, ktorý neschvaľovalo súčasné vedenie

v úvode septembra. „Stavebné práce sa zdržali
z dôvodu doplnenia osvetlenia na parkovisku,
ktoré sme pridali nad rámec projektu, čím sa
rozšíril rozsah prác. Rovnako situáciu komplikovali aj osobné motorové vozidlá, ktoré občania aj napriek zákazu na ploche parkoviska
parkovali, tým pádom musel zhotoviteľ dorobiť aj niektoré parkovacie čiary či obrubníky,“
priblížil Jozef Králik.

pri každom vstupe do mesta bude
parkovanie na zbernom parkovisku
záväzné pre majiteľov dodávok, nákladných vozidiel do 15 ton bez prívesov, autobusy a minibusy.

Samospráva aktuálne pracuje na projektových riešeniach, týkajúcich sa zlepšenia parkovacej situácie na viacerých sídliskách. Postupne sa snaží riešiť túto otázku tam, kde si
to situácia najviac vyžaduje. Momentálne prebiehajú stavebné úpravy parkoviska na sídlisku Pod hájom, kapacita parkovacích miest
sa aktuálne rozširuje aj na sídlisku Pod kaštieľom.

mesta. Využitie pôdy je už definované a ak in- dieb, divadielok pre deti, ale aj na koncert
vestor splní všetky zákonné podmienky, mesto Modrých hôr či čítačku Branislava Jobusa.
s týmto rozhodnutím už nemôže nič urobiť. Výnimkou sú väčšie koncepty podujatí ako
3FEST, Dubnický folklórny festival, Babylon
či Ilešháziovské panské hody, ktorých organiMÝTUS Č. 2 – VSTUPNÉ NA KUL- zácia si vyžaduje náklady aj niekoľko desiatok
TÚRNE PODUJATIA
tisíc eur. Vstupné, ktoré sa na podujatiach vyberie, nepokryje ani štvrtinu vynaložených
ČO SA HOVORÍ?
nákladov. V rámci hospodárneho nakladania
Mesto zarába na výbere vstupného na jednotli- s verejnými financiami sa však mesto snaží znivé kultúrne podujatia. Vstupné je predražené. žovať dopady na svoj rozpočet krokmi, ku ktoV minulosti sa za vstup na kultúrne podujatia rým patrí napríklad aktívne oslovovanie sponzorov, čerpanie grantov, ale aj výber vstupnénikdy neplatilo.
ho. Vstupné je však vždy stanovené na prijateľAKO JE TO NAOZAJ?
nú úroveň, často nižšiu ako v okolitých mesTakmer všetky podujatia usporadúvané tách, a v ponuke je okrem zľavneného vstupv rámci Kultúrneho leta – divadlá, koncerty, ného aj výhodné rodinné vstupné. Rovnako
predstavenia pre deti – sú návštevníkom do- neplatí, že by bol výber vstupného na podujastupné bezplatne. Napríklad toto leto mohol tiach novinka, to sa vyberalo napr. na folklórísť Dubničan zadarmo na štyri večerné diva- nom festivale i Ilešháziovských panských hodelné predstavenia, niekoľko dychových hu- doch aj v minulosti.
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Pri zbernom dvore vyrástla nová hala, má slúžiť na dotrieďovanie
odpadov
a odloženému projektu začali intenzívnejšie
Text Mária Badačová Foto Veronika Rezáková

Nová hala na zber a dotrieďovanie
drobného stavebného odpadu, objemného odpadu, olejov, textilu
a šatstva sa nachádza v areáli hlavného sídla technických služieb
mesta TSM Dubnica nad Váhom, s.
r. o., na Nádražnej ulici.

Výstavbu haly podporilo Ministerstvo životného prostredia SR v rámci žiadosti o nenávratný finančný prostriedok sumou viac ako
1,2 milióna eur. Spoločnosť sa na projekte podieľa spolufinancovaním vo výške 5 % z vlastných zdrojov. „Tento projekt bol podaný
na ministerstvo ešte v roku 2016, no jeho realizácia sa až do konca roka 2018 nezačala.
V roku 2019 sme sa teda rozpracovanému

venovať, vykonali sme v ňom nejaké drobné
úpravy a v máji 2021 sme ho úspešne dokončili,“ komentuje proces konateľka technických
služieb mesta Vladimíra Klačanská.

Vďaka projektu získali technické služby mesta
novú jednopodlažnú montážnu halu, ktorej
súčasťou sú sociálne zariadenia pre zamestnancov, kancelárie a technická miestnosť.
„Okrem toho nám bola v rámci projektu dodaná aj technika, a to traktor, mostová váha,
vysokozdvižný vozík, veľkokapacitné kontajnery či kontajner na olej a na šatstvo,“ doplnila Vladimíra Klačanská.
V druhej polovici mesiaca august bola stavba
skolaudovaná a v týchto dňoch by mala spoločnosť dostať kolaudačné rozhodnutie. Následne po získaní povolenia na prevádzkovanie z odboru starostlivosti o životné prostre-

die Okresného úradu Ilava bude hala uvedená
do prevádzky. „Pevne veríme, že aj vďaka
novým priestorom bude práca zamestnancov technických služieb mesta efektívnejšia
a miera zhodnotenia odpadu vyššia,“ uviedla
vedúca referátu životného prostredia Janka
Beniaková.
Podľa informácií konateľky technických služieb mesta má spoločnosť záujem halu využívať aj na ďalší účel. „Kontaktovali sme Ministerstvo životného prostredia SR s požiadavkou, či by bolo možné za dodržania všetkých
podmienok do novej haly premiestniť aj triediacu linku zo súčasného strediska triedeného zberu na Sládkovičovej ulici. Priestory
na triediacu linku v hale sú dostačujúce, zároveň by šlo aj o ekonomické riešenie, no rozhodné slovo má rezort životného prostredia,“
upresnila Vladimíra Klačanská s tým, že primárny účel využitia haly by, samozrejme, zostal zachovaný.
Na realizáciu projektu získali technické služby mesta nenávratný finančný príspevok
v hodnote 1 243 674,46 eur.

Takmer 270-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 268 670 eur. Naposledy boli dotácie pridelené nižšie uvedeným organizáciám, zoznam podporených klubov v predchádzajúcich mesiacoch nájdete v júnovom, júlovom a augustovom vydaní Dubnických novín. Postupne budú vyplácané aj ďalšie dotácie.

Názov organizácie

Poskytnutá dotácia

BOXING TEAM DUBNICA NAD VÁHOM, O. Z.

2 800 €

ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE FOLKLÓRNEHO SÚBORU VRŠATEC

7 000 €

ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE FOLKLÓRNEHO SÚBORU MLADOSŤ

5 700 €

DUBNICKÉ DIVADLO

2 300 €

FOLKLÓRNY SÚBOR SENIOR VRŠATEC

1 300 €
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Budovu bývalej práčovne mesto zbúra, namiesto nej postaví plaváreň
Text Veronika Rezáková Foto Mária Badačová

Odborná porota architektov, ktorá
bude hodnotiť súťaž o budúcu podobu novej plavárne s celoročnou
prevádzkou, zasadala v polovici
septembra.

O tom, ako bude vyzerať nový objekt a areál
plavárne s celoročnou prevádzkou v Dubnici nad Váhom, rozhodne odborná porota,
zložená z architektov z celého Slovenska.
„V tomto čase sme tesne pred spustením architektonickej súťaže. Vďaka nej bude spomedzi
súťažiacich vybraný víťaz a zhotoviteľ projektovej dokumentácie k pripravovanému projektu plavárne. Definovali sme si podmienky
a kritériá, ktoré budú súčasťou zadania súťaže.
K novej plavárni sme opäť o krok bližšie,“ vy-

svetlila Eva Granátová z oddelenia strategického rozvoja mesta a verejného obstarávania.
Samotná architektonická súťaž by mala trvať
tri mesiace. Po nej bude môcť mesto pristúpiť k rokovaniu s víťazom súťaže o uzatvorení zmluvy na realizáciu projektových prác.
Nová plaváreň by mala vyrásť na mieste
chátrajúcej práčovne pri zimnom štadióne.
Táto lokalita je vhodná z viacerých dôvodov.

Napr. prebytkové teplo zo zimného štadióna,
ktoré vzniká pri výrobe ľadu, by mohlo byť
využívané na ohrev vody v bazéne. Prevádzka
budúcej plavárne tak bude ekonomickejšia a
aj ohľaduplná k životnému prostrediu. V blízkosti sa taktiež nachádzajú parkoviská s kapacitou približne sto státí.
Budova bývalej práčovne je momentálne jedným z problematickejších objektov. Priťahuje
zo spoločnosti vyčlenených jedincov, zriedkavé nie sú ani zásahy polície. Budovu preto
mesto v blízkej dobe asanuje, a to najmä z hľadiska bezpečnosti obyvateľov, ktorí v tejto lokalite žijú alebo ňou prechádzajú.
Presný termín zbúrania budovy závisí od trvania potrebných prípravných prác a nevyhnutných administratívnych postupov.

Na sídliskách pribudnú okrasné čerešne, duby aj rozprávkové hamamely
Text Veronika Rezáková

Mesto Dubnica nad Váhom plánuje
výsadbu viac ako 153 stromov a
1 500 okrasných kríkov. Pozrite sa,
aké konkrétne druhy drevín doplnia
zeleň na našich sídliskách. Prinášame výber niektorých z nich.

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.

Agát biely
• Má veľký význam pre včelárstvo, zlepšuje
štruktúru pôdy, má málo škodcov a je odolný
voči chorobám.
• Lokalita výsadby: Centrum I 35
• foto www.atlasdrevin.sk

Čerešňa previsnutá
• V jarných mesiacoch sú zakvitnuté koruny
okrasných čerešní v mestskom prostredí skutočnou pastvou pre oči. Prevažná väčšina
odrôd pochádza z Japonska, v európskych
parkoch a záhradách sú obľúbené a rozšírené.
• Lokalita výsadby: Pod kaštieľom 363, ďalšie
odrody: pri ZŠ s MŠ P. Demitru a ZŠ s MŠ
Pod hájom
• na fotografii je čerešňa pílkatá

du i suchu, znáša mestskú klímu, vietor aj vlhkosť.
• Lokalita výsadby: Partizánska ul., Pod hájom pri poliklinike, Centrum I za OD Máj
• foto www.zahrada.sk

Hamamel mäkký
• Kvety tohto kra, pochádzajúceho z Číny
a podobného lieske, dokážu odolať mrazu,
snehu i vetru. Sýtožlté alebo oranžovočervené
kvety preto môžeme vidieť aj v zimných mesiaDub letný
coch, niekedy až do marca.
• Má robustnú korunu, jeho kôra sa využíva • Lokalita výsadby: pri ZŠ s MŠ P. Demitru
na liečenie mnohých kožných ochorení a vyrá- • foto www.mojdom.zoznam.sk
žok, žiadaný je kvôli tvrdému a ťažkému drevu
aj v stavebníctve.
• Lokalita výsadby: Pod kaštieľom 363, ďalšie
druhy dubov: Park. J. B. Magina
• foto www.atlasdrevin.sk

Slivka čerešňoplodá
• Mladé jarné listy tohto stromu sú tmavo-červenej farby, neskôr sa sfarbia až
do purpurova. Purpurový nádych im vydrží
celú letnú sezónu. Drevina je odolná voči chla-

Škumpa vlasatá
• Škumpa je ker s výraznými tmavými listami
bordovej farby, ktorý za vhodných podmienok môže vyrásť aj do výšky 5 metrov. Kvitne
od júna do júla, po odkvitnutí počas jesenných
mesiacov mení farbu na tmavočervenú a vďaka chĺpkom pôsobí, akoby bol v dymovom
opare.
• Lokalita výsadby: pri ZŠ s MŠ P. Demitru
• foto www.blog.sme.sk Igor Vozár
Samospráva
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Dopravu pri OD Tesco bude riadiť nový semafor
Text Mária Badačová Foto Mária Badačová

Signalizačné zariadenie pri obchodnom dome Tesco sa dočkalo
rekonštrukcie. Výraznejšie výpadky zaznamenala 17-ročná cestná
svetelná signalizácia predovšetkým v roku 2020.

Mesto stav semaforu pravidelne kontroluje a
v prípade porúch bol na opravu privolaný odborný pracovník. V uplynulom roku sa
ukázalo, že ide o poruchu na základnej
programovej doske. „Pre neuspokojivý stav
semaforu sme sa stretli s odbornými pracovníkmi z Okresného dopravného inšpektorátu
Okresného riaditeľstva PZ Trenčín a technickými odbornými pracovníkmi, ktorí navrhli
alebo čiastkovú opravu semaforu, alebo jeho

komplexnú obnovu,“ uviedol vedúci stavebného úradu Jozef Králik. Keďže čiastková
oprava by bola v prípade starého signalizačného zariadenia nehospodárna a neefektívna,
samospráva sa rozhodla semafor komplexne
zrekonštruovať. Nový semafor bude disponovať smart prvkami. Znamená to, že
signalizačné zariadenie bude samo monitorovať a vyhodnocovať aktuálnu dopravnú
situáciu. Na základe toho, koľko áut bude stáť
v kolóne v jednom jazdnom pruhu, bude vyhodnocovať a púšťať dopravu v ďalšom smere
jazdy. Modernizáciou prejde celý systém riadenia križovatky vrátane detekčného systému
a návestidiel svetelnej signalizácie. „Systém
riadenia križovatky bude využívať najmodernejšie technológie detekcie a bude takisto
doplnený aj o odpočty koncov zeleného a
červeného signálu,“ vysvetlil Jozef Králik.

Ako dodal, doprava v danom úseku bude
počas doby rekonštrukcie obmedzená minimálne na rozsah niekoľkých hodín, počas
ktorých dôjde ku výmene semafora. Ostatné
práce dopravu nebudú obmedzovať.

Rekonštrukcia semaforu pri OD Tesco bude
stáť mesto takmer 60-tisíc eur.

Začíname s druhou etapou výmeny dopravného zábradlia
zábradlie je vplyvom poveternostných
podmienok nielen neestetické, rovnako
Prvú etapu výmeny dopravného zá- z technického pohľadu už nespĺňa požadovabradlia pozdĺž štátnej cesty I/61 né normy. Staré zábradlie zhotoviteľ
samospráva realizovala v júni demontuje a ukotví na mieste nové zábrad2020, kedy vymenila takmer 560
metrov zábradlia od križovatky
pri Pionierskej ulici po križovatku
pri Ulici kpt. Nálepku.
Text Mária Badačová Foto Mária Badačová

Druhá etapa sa bude sústrediť na lokalitu križovatky Ulice kpt. Nálepku, Ulice ČSA
a Okružnej ulice v smere na svetelnú križovatku pri OD Tesco v oboch smeroch. „Pôvodné

lie,“ upresnil vedúci stavebného úradu
Jozef Králik. Montáž nového zábradlia
v dĺžke takmer 330 metrov sa začne
na prelome mesiacov september a október.
Výmena zábradlia v druhej etape bude stáť
mesto viac ako 45-tisíc eur.
Samospráva má v pláne ešte dve etapy výmeny
zábradlia vedúceho popri štátnej ceste I/61.
Tretia časť výmeny zábradlia sa bude týkať lokality v blízkosti svetelnej križovatky
pri Pionierskej ulici po okružnú križovatku,
štvrtá etapa sa zameria na dopravné zábradlie
od kruhového objazdu po mestskú časť
Rozptyl.

Múry mestskej knižnice viac nebudú vlhnúť
Text Mária Badačová Foto Mária Badačová

Návštevníci mestskej knižnice si
určite všimli, že súčasťou trávnatej
plochy pri detskom oddelení knižnice sú pracovné mechanizmy.
Rovnako zmizol aj vyvýšený pochôdzny chodník lemujúci náučné
oddelenie, ktorý čitateľov bezbariérovo doviedol až k dverám
oddelenia pre deti a mládež.

Predmetom stavebných prác je odizolovanie
troch obvodových stien mestskej knižnice,
ktoré vykazujú vysokú vlhkosť. „Súčasťou
prác je odkopanie základového múru, ktorý
vysúťažený zhotoviteľ následne odizoluje
pod úrovňou terénu a zhotoví nový
bezbariérový chodník s prepojením na detské
008 Život v meste

Podľa informácií vedenia DUMAT, m. p. o.,
sa bude finálny termín ukončenia prác odvíjať
od poveternostných podmienok – k naneseniu marmolitovej omietky je potrebné, aby
boli obvodové múry vysušené. Uvedené staNásledne vysúťažená firma obloží nadúrov- vebné úpravy však už nebudú prekážať
ňové obvodové murivo novou marmolitovou používaniu nového chodníka.
omietkou, ktorá zabezpečí vysokú odolnosť
muriva voči vode a poveternostným podmienkam. „Obvodové múry knižnice
vykazujú zvýšenú vlhkosť, z toho dôvodu sme
v predposledný augustový týždeň začali
s najnutnejšími opravami obvodových
stien,“ vysvetlila Iveta Jurisová. Ako
dodala, bude zhotovený nový chodník
zo zámkovej dlažby, ktorý bude poskytovať
komfortný prístup do detského oddelenia aj
mamičkám s kočíkmi či osobám so zdravotným znevýhodnením.

oddelenie,“ priblížila priebeh prác riaditeľka
mestskej príspevkovej organizácie DUMAT
Iveta Jurisová. Cena stavebných úprav predstavuje viac ako 22-tisíc eur.
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V Chateau Mignon by ste si mohli dať kávu už budúci rok
Text Veronika Rezáková Foto Mária Badačová

Záhradníkov dom, ktorý Dubničania
poznajú ako Chateau Mignon, mal
v nedávnej histórii pre mesto dôležitú úlohu z hľadiska cestovného
ruchu, ale aj príjemného trávenia
voľného času obyvateľov. Hotel
s reštauráciou a kaviarňou by mal
opäť ožiť už v priebehu budúceho
roku.

Budova, ktorá je historickou súčasťou Parku
J. B. Magina, pochádza z prvej polovice 17.
storočia a je národnou kultúrnou pamiatkou.
Mesto ju do svojho vlastníctva v rámci konkurzného konania získalo v prvej polovici
roku 2021. „Keďže nám od stavby chýbala

základná dokumentácia, najskôr sme zabezpečili jej dôkladné zameranie a pripravili
projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu,
ktorú konzultujeme s Krajským pamiatkovým úradom v Trenčíne. Momentálne
prebiehajú prípravné práce pred spustením
verejného obstarávania na zhotoviteľa rekonštrukčných
prác.
Zároveň
sme
v procese legalizácie stavieb, ktoré v okolí bývalého domu záhradníka vyrástli načierno,
bez potrebných povolení,“povedal na margo
zimnej záhrady a terasy dubnický primátor
Peter Wolf.
Rekonštrukčné práce sa budú týkať najmä
vnútorných rozvodov, aby bola budova
po obnove v užívateľnom stave. „Následne
pamiatku formou súťaže ponúkneme na pre-

nájom. Naším záujmom je zachovanie účelu
budovy, teda hotela s vyšším štandardom vrátane reštaurácie, kde si ľudia budú môcť
oddýchnuť v príjemnom prostredí parku,
dobre sa najesť alebo si vypiť kávu. História
i poloha vo výnimočnej lokalite tomuto účelu
veľmi prajú,“ vysvetlil ďalej primátor Dubnice
nad Váhom.
Park J. B. Magina je už v tomto čase významnou a vyhľadávanou lokalitou, jeho
atraktivitu
zvyšuje aj upravené jazierko v blízText Veronika Rezáková
kosti Grotty s vyhliadkovou vežou. Mesto
v ich okolí upravilo zeleň, inovovalo osvetlenie a pri jazierku nainštalovalo novú knižnú
búdku. Lokalita je denne navštevovaná desiatkami ľudí. Zámerom dubnickej
samosprávy je túto výnimočnú zónu v meste
ešte viac sprístupniť verejnosti uvedením
do prevádzky budovy bývalého hotela Chateau Mignon. „Chceme uchrániť kultúrne
dedičstvo a zároveň zabezpečiť, aby slúžilo verejnému záujmu,“ uzatvoril primátor mesta.
V tomto čase je renesančná stavba zabezpečená proti neželanému vniknutiu a poškodeniu
bezpečnostným a kamerovým systémom. Jej
rekonštrukciu bude z vlastných zdrojov financovať mesto Dubnica nad Váhom, dokončiť
by ju chcelo do konca roku 2021. Presný termín uvedenia zariadenia do prevádzky bude
závisieť od nového nájomcu, ktorý sa stane víťazným uchádzačom súťaže.

Mestský úrad aj knižnica sú k dispozícii opäť v štandardnom režime
Počas letných mesiacov júl a august upravil Mestský úrad v Dubnici nad Váhom spolu s mestskou
knižnicou úradné a knižničné hodiny. Od septembra 2021 sa úradné a knižničné hodiny vrátili späť
do štandardného režimu.

Aktuálne úradné hodiny
Mestského úradu v Dubnici nad Váhom:

Aktuálne otváracie hodiny
Mestskej knižnice v Dubnici nad Váhom:

Pondelok: 7.30 h – 15.30 h
Utorok: 7.30 h – 15.30 h
Streda: 7.30 h – 17.00 h
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30 h – 14.00 h

Pondelok: 10.00 h – 18.00 h
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 10.00 h – 18.00 h
Štvrtok: 10.00 h – 16.00 h
Piatok: 10.00 h – 18.00 h
Obedná prestávka: 11.30 h – 12.00 h

Občanom pripomíname, že matričné záležitosti ako vystavenie úmrtného, sobášneho či rodného listu vybavia
vždy v utorok od 7.30 h do 15.30 h a v piatok od 12.30 h - 14.00 h.
Mimo uvedených termínov je potrebné obrátiť sa na matriku na Mestskom úrade v Novej Dubnici na Trenčianskej ulici 45/41, tel. kontakt 042/4433 524 124. Ostatné záležitosti mimo vyššie uvedených (napr. overovanie
podpisov) aj naďalej vybavíte v klientskom centre na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom počas
úradných hodín.
Život v meste
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Z udalostí riešených mestskou políciou
Hodnotí náčelník MsP Tibor Rehák:
„V druhej polovici augusta nás po roku kultúrneho pôstu čakal naozaj nabitý program.
Rôzne podujatia kultúrneho leta, a najmä
tie s veľkou účasťou, kládli nové úlohy aj príslušníkom mestskej polície. Ilešháziovské
panské hody boli prvou akciou, ktorá nás preverila. Našťastie, veľký dobový sprievod ulicami mesta, nad ktorým mali policajti dozor
a celou cestou ho sprevádzali, ako aj podujatia v parku, sa zaobišli bez narušenia verejného poriadku. Aj Dubnický folklórny festival
a s ním spojený jarmok, ktorý sa konal
pod drobnohľadom mestskej polície, prebehol
bez podstatných rušivých vplyvov. Museli sme
síce rozdať niekoľko blokových pokút pre rušenie nočného pokoja z prevádzok pohostinstiev
i pre konanie jednotlivcov v meste a “ratovali”
sme zopár osôb, ktoré si pod vplyvom skonzumovaných alkoholických nápojov ustlali na verejnom priestranstve.“
Zranená žena
V piatok 27. augusta bola v popoludňajších
hodinách hliadka mestskej polície privolaná
k obytnej budove na Námestí Matice slovenskej, kde malo dôjsť k fyzickému napadnutiu
nájomníčky jedného z bytov. Policajti na mieste našli 40-ročnú ženu, ktorá uviedla, že ju
v byte fyzicky napadla jej 28-ročná spolubýva-

júca, ktorá jej aj odcudzila mobilný telefón
a v byte sa zamkla. Nešlo pritom iba o klasický fyzický útok, poškodená žena mala štyri rezno-bodné rany v oblasti chrbta a jednu v oblasti krku. Zranená potvrdila, že nožom ju napadla jej spolubývajúca. Po prvotnom ošetrení
zranenej a privolaní lekárskej služby sa policajti začali venovať podozrivej. Nakoľko táto nereagovala na výzvy, aby byt, v ktorom sa skrývala, otvorila a keďže vznikla dôvodná obava
o možné sebapoškodzovanie podozrivej,
bol byt v zmysle platných právnych noriem
otvorený a podozrivá zadržaná. Na miesto

bola privolaná hliadka OO PZ Dubnica
nad Váhom, vec prevzali do riešenia orgány
činné v trestnom konaní. Motív spáchania
tohto činu je pomerne banálny. Medzi oboma
ženami, ktoré boli pravdepodobne podnapité
alebo ovplyvnené inými omamnými látkami,
vznikol spor pre objednaný obed, čo mladšia
z nich riešila pobodaním svojej známej kuchynským nožom.

Všimli ste si?
Zničená knihobúdka je späť

V minulom čísle novín sme vás informovali o nových knižných búdkach. Žiaľ,
len nedávno sme našli jednu búdku v parčíku na sídlisku Pod hájom úplne zničenú. Technické služby mesta ju opäť opravili, mestská polícia zas nainštalovala
fotopascu, ktorá prípadného výtržníka pri ďalšom pokuse odhalí.
Ubehlo 10 rokov od smrti Pavla Demitru

V utorok 7. septembra sme si pripomenuli 10. výročie tragickej smrti významnej
hokejovej legendy – dubnického rodáka Pavla Demitru. Ten spolu s hokejovým
tímom Lokomotiv Jaroslavľ tragicky zahynul pri leteckom nešťastí 7. septembra
2011.
Rekonštrukcia atletického oválu napreduje

20-ročný poškodený atletický povrch je preč. V uplynulých dňoch prebiehala
na atletickom štadióne pokládla spodných vrstiev moderného priepustného tartanu, ktorý bude bezpečne slúžiť ako na národné, tak i nadnárodné atletické podujatia. Práce by mali byť hotové do konca tohto roka.
Okrem výtlkov opravujeme aj niekoľko častí chodníkov

V rámci aktuálnej etapy opráv výtlkov sa mesto zameralo aj na rekonštrukciu niekoľkých častí komunikácií pre peších či vstupov do bytových domov na sídlisku
Pod hájom. Okrem nich sa pozornosť venovala aj niekoľkým poškodeným obrubníkom na parkovacích plochách.
010 Život v meste

Malý vandal
V popoludňajších hodinách 30. augusta
bolo na útvar mestskej polície oznámené,
že skupinka detí šla v mestskom parku
za objekt grotty, odkiaľ bol počuť hluk rozbitého skla, po čom deti z uvedeného miesta
ušli. Policajti na mieste zistili rozbitie troch
kusov ozdobných vitrážových okien na objekte. Svedok udalosti poskytol pomerne
podrobný popis detí a tieto sa podarili policajtom po niekoľkých minútach nájsť. Iba
9-ročný chlapec uviedol, že vitrážové presklenie úmyselne rozbil on. Chlapec bol prevezený do miesta bydliska, kde policajti vyhľadali jeho matku, aby mohla byť prítomná
pri objasňovaní. Bolo zistené, že chlapec rozbil presklenie úmyselne, a to rúčkou dáždnika, ktorý predtým odcudzil v jednej z predajní
v meste. Motív svojho konania nevedel vysvetliť. Správca budovy uviedol, že na základe rozsahu poškodenia a špecifickosti presklenia odhaduje vzniknutú škodu na niekoľko stoviek
eur. Až po zistení skutočnej výšky škody bude
určené, či ide o priestupok proti majetku alebo
o trestný čin poškodzovania cudzej veci. Nakoľko maloletý nie je v uvedenej veci pre svoj
nízky vek trestnoprávne zodpovedný, nie je
možné udeliť žiadnu formu sankcie, zákonný
zástupca však bude musieť vzniknutú škodu
v plnom rozsahu nahradiť.
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Premena neútulnej terasy v zariadení pre seniorov
Text Jana Urbanovský, ZPS Dubina Foto Jana Urbanovský, ZPS Dubina

Už v minulom čísle Dubnických novín sme avizovali, že Zariadenie
pre seniorov Dubina, m. r. o., sa zapojilo do grantového programu
Zelené oči, ktorý je súčasťou podpory environmentálnych projektov
Trenčianskej župy. Projektom
s názvom Zelená terasa zariadenie
získalo finančnú podporu vo výške
2-tisíc eur na zútulnenie miesta,
kam seniori radi chodia.
Ako sa premenila neútulná terasa
po zrealizovaní projektu?
Zelená záhrada ponúka klientom všetky možnosti, ktoré potešia ich zmysly. Môžu privo-

Obrazy z minulosti
Domy na Filagore
Text Samuel Valuch foto Archív Dubnice nad Váhom

Okolo vŕšku Filagor sme v našej
rubrike už prechádzali. Dnes sa tu
však na malú chvíľu zastavíme, aby
sme sa prostredníctvom troch fotografií pozreli na život miestnych
ľudí, ktorý často nebol materiálne
bohatý a ani ľahký.

Nájsť miesta z publikovaných záberov bude
tentoraz ľahké, ako pomôcka nám postačia
dve slová – DuTaF Centrum. Tam, kde
sa dnes na umelej tráve alebo antuke mihajú
nohy futbalistov či tenistov, stáli pred desať-

ňať ku kvitnúcim kvetom, voňavým bylinkám,
vidieť ich nádherné živé farby, cítiť slnko, vietor, počúvať bzukot včiel a dokonca ochutnať aj to, čo si sami vypestovali. Zelená terasa
okrem toho priniesla aj možnosť zapojiť sa
do rôznych druhov terapií, ktoré sú dôležité
pre fyzické a psychické zdravie klientov. Pracovná terapia je uplatnená pri vyvýšených záhonoch, ktoré umožňujú venovať sa pestovaniu rastlín, dokonca aj v sede, napr. aj priamo
z invalidného vozíka.
Vzťah k rastlinám posilnil u mnohých ich
zraniteľné sebavedomie, vrátil ich životu opäť
zmysel, hodnotu a užitočnosť. Aromaterapia
– vôňa byliniek, kvetov a zeleniny, má priaznivé účinky na ich celkové zdravie. Príjemné
prostredie plné zelene je priam ideálne na bib-

lioterapiu – každodenné čítanie novín, časopisov alebo kníh. Ak sú seniori unavení, stačí
im oddýchnuť si aj len pohľadom na zeleň,
ktorá pôsobí upokojujúco. Vypitie kávy alebo
čaju pripraveného z vypestovaných byliniek
na slnečnej terase je úplne iné ako na izbe.
So svojimi priateľmi sa môžu pozhovárať a aj
zasmiať. Ak na chvíľu zavrú oči, môžu si vychutnať liečivú silu slnka a jeho lúčov. A to je
helioterapia, ktorá slnečnými lúčmi lieči, dodáva energiu, radosť, znižuje stres a napätie.

ženy s nošami, kto mal povoz, odviezol ho aj
na voze. Posteľ bola skôr výnimkou, ľudia spali na kavalcoch, laviciach, deti na teplých
peciach, kde sa možno len pred malou chvíľou
dopiekol chlieb. Na hygienu sa veľký dôraz
nekládol, často sa za ňu považovalo len
opláchnutie sa vodou. Ako však hovoria pamätníci, ľudia napriek tomu nebývali chorí.
ročiami domy a hospodárske budovy. Zrejme Okrem chalúp stáli na Filagore aj stodoly –
najznámejšou stavbou v tejto lokalite bývala pajty. Jednu si môžete všimnúť na druhej fotehelňa, my sa však pozrieme najmä tografii, pred jej vrátami stojí mladý pár
na príbytky obyčajných ľudí.
s dieťaťom.
Tie na Filagore boli v teréne rozmiestnené nepravidelne, mnohé z domov stáli vyššie Ani stodoly, ani domovy týchto robotných ľunad cestou. Tento výškový rozdiel ich mal dí neboli ušetrené a napokon museli zmiznúť,
pravdepodobne ochrániť pred prípadnou veľ- aby uvoľnili miesto v mene pokroku...
kou vodou z hôr, ktorá by mohla rozbesniť
inak pokojne tečúcu stužku potoka.
Prvá fotografia zo 60. rokov podáva svedectvo
o živote na týchto miestach. Tí, ktorí tu bývali, boli spravidla zamestnancami rôznych
podnikov. Pracoval, kto mohol, bez zamestnania ostalo len malé percento ľudí. Medzi
nimi napríklad ľudia fyzicky alebo psychicky
postihnutí, ktorí však v tých časoch tvorili pomerne početnú skupinu obyvateľstva.
Zariadenie chalúp bolo skromné. Izbu – kuticu, osvetľovala petrolejová lampa, varilo sa
na sporáku a kúrilo drevom. To zbierali často

Trenčianske labky,
ktoré hľadajú domov
Ria je 2-ročná fenka, skôr ustráchaná, submisívna a potrebuje čas, aby si zvykla na človeka
i nové prostredie. Je vhodná výhradne do pokojnej domácnosti a nevadilo by jej žiť ako
zvierací jedináčik. Hluk, priveľa zmien, cestovanie - to všetko prenechá radšej iným a ona
bude šťastný domased. Odčervená, odblšená, očkovaná, kastrovaná. Záujemcov o jej adopciu
čakáme na telefónnom čísle 0904 960 192.
Život v meste
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Energiu čerpali v arboréte aj hvezdárni
Text Jozefa Gašparová Foto archív denného centra

Končí sa leto, pre seniorov však nastávajú pekné dni. I keď stále zúri
pandémia, v auguste sa nám, členom denného centra č. 2, v zdraví
podarilo uskutočniť poznávací zájazd a prežiť pekný deň.

sme ukončili návštevou Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci. Do domovov
sme sa vracali naplnení novými poznaniami a
peknými spomienkami.

Na stretnutí v auguste sme sa dohodli
na aktivitách, ktoré robí Denné centrum číslo
3 svojpomocne. Okolie sv. Kríža na rázcestí
do Lieskovca prekrásne kvitne vďaka seniorkám, najmä pani Milke. Vyčistili sme aj
chodník a kvety pri pomníku padlým spoluobčanom v I. a II. svetovej vojne. Keďže

2021
Vítame:

Aktivity Denného centra č. 3 v mestskej
v našej mestskej časti prebehla rekonštrukcia
časti Prejta
domu smútku, zorganizovali sme aj brigádu
Po dlhej covidovej dobe konečne
nastal čas a my, seniori v Prejte,
sme sa mohli 6. júla stretnúť. Tešili
sme sa a dohodli, že si zorganizujeme piknik na futbalovom ihrisku.
V piatok 30. júla sme strávili príjemné popoludnie. Chlebík s cibuľkou
na privítanie všetkým chutil, opekanie špekáčikov, spoločné hry,
občerstvenie – všetci, nielen seniori, ale aj naše vnúčatá, mali radosť
z príjemne strávených chvíľ.

August

Ema Voříšková
Daria Dolinajová (júl)

Navštívili sme Arborétum Tesárske Mlyňany, kde sme v prostredí prírody načerpali
sily. Naša cesta ďalej viedla do Nitry. Tu sme
na Kalvárii navštívili Misijné múzeum s prekrásnymi exponátmi z celého sveta. Náš výlet

Text Agnesa Malovcová Foto archív denného centra
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na upratanie našej historickej kaplnky. Navyše
sme vyhrabali lístie a vyčistili okolie zberných
kontajnerov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili.

Blahoželáme:
Helena Smahová – 80 rokov

Spomíname:
Oldřiška Besedová ( 76)
Bernardína Filková ( 93)
Albína Florenová ( 94)
Ľudmila Hipčová ( 77)
Ján Morong ( 70)
Miroslav Šoltýs ( 41)

V závere augusta sme sa stretli, vyčistili
a vyzdobili priestory nášho domu smútku
na dôstojný priebeh hodovej sv. omše, ktorá
bola v nedeľu 29. augusta. Pri sv. omši hrala
hudobná skupina Nemšovanka, popoludní
hrala aj do tanca na miestnom futbalovom ihrisku.

Pripomíname všetkým občanom, ktorí by
chceli do spoločenskej rubriky uverejniť
svojich príbuzných, prípadne svoje jubileá,
aby prišli osobne na referát matriky, prípadne
sa ozvali na e-mail dn@dubnica.eu.
Z uvedeného e-mailu vám následne zašleme
súhlas so spracovaním osobných údajov,
ktorý je potrebné zaslať vyplnený a
podpísaný. Uverejňujeme len mená osôb,
ktoré majú vyplnený súhlas. Ďakujeme
za porozumenie.

Pro Dubnica rozbehla spoluprácu s potravinovou bankou
Potrebujete pomoc? Obráťte sa
na nás e-mailom na produbnica@
gmail.com alebo na tel. čísle 0908
692 924.

Okrem potravinovej pomoci, ktorú sa snažíme
distribuovať podľa potreby a možností rovnomerne, nám do zoznamu žiadateľov o pomoc
pribúdajú stále noví spoluobčania, ktorí potrebujú finančnú pomoc.

Radi by sme sa s našimi priateľmi a podporovateľmi podelili o skvelú správu – pred mesiacom sa nám podarilo rozbehnúť spoluprácu
s potravinovou bankou, vďaka ktorej posúvame pravidelne potravinovú pomoc tam, kde je
to potrebné. Týmto by sme chceli poďakovať
spoločnosti Tesco Stores, a. s., a Potravinovej
banke Slovenska.

Stredoškoláčka prišla aj o otca,
zostala sama
Alica navštevuje strednú školu v Dubnici
nad Váhom. Donedávna žila s dlhoročne
chorým otcom, ktorý pred niekoľkými dňami
zomrel a dievča zostalo samo. O matku prišla
v mladšom veku.

Text Mária Badačová

012 Život v meste

Stredoškoláčka tak zostala na všetko sama –
nájomné, stravu v škole, oblečenie a školské
potreby si bude musieť hradiť sama minimálne dovtedy, kým jej priznajú nárokovateľné
dávky. Celý proces bude trvať dlhšie, keďže
ešte nie je plnoletá.
Pro Dubnica, o. z.

V mene tých, ktorým je pomoc určená, ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú pomáhať.
Číslo transparentného účtu združenia:
SK91 8330 0000 0026 0192 6940

Na prednáške
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Do školských lavíc sa po prázdninách vrátilo 1 600 detí
a Centrum II, ale aj pri plánovanej úprave or- Mesto Dubnica nad Váhom do prestavby
priestorov druhého, tretieho, štvrtého a piaganizácie dopravy pred školami.
Školský rok 2021/2022 sa na troch
teho poschodia v dome kultúry investuje
základných školách v zriaďova84-tisíc eur. Základná umelecká škola mala
teľskej pôsobnosti mesta otvoril
školský rok 2021/2022 otvoriť už v nových
celkovo pre 1 632 detí, do prvého
priestoroch, došlo však k posunu termíročníka nastúpilo 172 prváčikov.
nov. „Omeškanie vzniklo pre oneskorenie
dodávky stavebných materiálov i následne
Po 2-mesačných letných prázdninách sa
samotných stavebných prác. Rodičom, žiavo štvrtok 2. septembra 2021 školské arekom, i pedagógom ďakujeme za trpezlivosť
ály opäť zaplnili školopovinnými deťmi.
a súčinnosť pri sťahovaní a ako odškodné
Na tri základné školy, zriaďované mestom Nový školský rok privítali aj na ZUŠ za mierne omeškanie hľadáme spôsob, ako
Dubnica nad Váhom, nastupuje viac ako V tomto školskom roku sa na štúdium na Zá- žiakom aspoň do doby, kým sa škola presťa1 600 žiakov. Žiakom, učiteľom, nepedago- kladnej umeleckej škole v Dubnici nad Váhom huje, odpustiť školné. Samozrejme, v súlade
gickým zamestnancom škôl i rodičom detí zapísala približne päťstovka študentov. „Vzde- so zmluvou so zhotoviteľom prác pristúpime
prajeme úspešný školský rok, prežitý v zdra- lávať sa budú v 26 triedach v 4 odboroch k uplatneniu zmluvných sankcií za omeškaví a príjemnej atmosfére. Všetkým zároveň pod vedením 31 učiteľov. Nové priestory nie,“ vyslovil primátor mesta Peter Wolf
ďakujeme za trpezlivosť pri plánovaných in- v dome kultúry, do ktorých sa presťahujeme, s tým, že škola aj naďalej pôsobí vo svojom
vestičných zásahoch do školských budov sú veľkolepé a umožnia nám prijať aj o stovku pôvodnom sídle. Budova na Ulici obrancov
či areálov, a to najmä pri rekonštrukcii škol- žiakov viac,“ vyjadrila vo svojom príhovore mieru, ktorá sa po presťahovaní ZUŠ uvoľní,
ských športovísk, ktorá po ZŠ s MŠ Centrum k žiakom, rodičom i pedagógom riaditeľka bude zrekonštruovaná na bytový dom s cieI čaká aj základné školy na sídlisku Pod hájom školy Naděžda Provazníková.
ľom tvorby dostupného nájomného bývania.
Text Veronika Rezáková Foto Veronika Rezáková

ZUŠ opäť úspešná na zahraničnej pôde
míne od 1. do 5. septembra 2021.
Text Naděžda Provazníková, riaditeľka ZUŠ Foto archív ZUŠ

Dievčatám z Dansation Dance
Company pri ZUŠ v Dubnici
nad Váhom sa po úspešnej kvalifikácii s umiestnením na 1. mieste
darilo aj na svetovom finále súťaže
Dancestar v chorvátskom meste
Opatija, ktoré sa uskutočnilo v ter-

Nine Kukučkovej, Eme Osúchovej a Vivian
Profantovej sa pod vedením Ľudmily Tancerovej podarilo dosiahnuť víťazstvo, keď
s choreografiou Going somewhere v juniorskej
kategórii contemporary dance duo-trio-kvarteto získali 1.miesto. Srdečne gratulujeme
a ďakujeme za reprezentáciu.

V rámci grantu získali tablety, venovali ich centru sociálnych služieb
Text Mária Badačová Foto Mária Badačová

O finančnú podporu v rámci grantu,
ktorý chce znižovať digitálnu priepasť, sa uchádzal aj neinvestičný
fond ED-IT.sk, ktorý vďaka príspevku 3 500 eur venoval šesť tabletov
klientom Centra sociálnych služieb
AVE v Dubnici nad Váhom.

Okrem samotných tabletov zabezpečujú členovia neinvestičného fondu spolu so spre-

vádzajúcim sociálnym pracovníkom deviatim klientom aj základné vzdelanie v oblasti
digitálnej gramotnosti. „Neinvestičný fond
ED-IT.sk sme založili spolu s pánom Ľubošom Valtom s cieľom podpory vzdelávania
v oblasti IT technológií. Zámerom projektu, ktorý vďaka grantu aktuálne realizujeme
v centre sociálnych služieb na Ulici športovcov, je, aby ľudia neboli vylúčení z našej
spoločnosti a naučili sa komunikovať aj digitálne,“ priblížil jeden zo zakladajúcich
členov Marián Stráňavský. Ako dodal,
v rámci projektu členovia neziskovej organizácie s klientmi absolvujú vzdelávací program,
prostredníctvom ktorého ich naučia používať
komunikačné aplikácie, sociálne siete, či vyhľadávač. Jedného zo stretnutí sa zúčastnil aj
viceprimátor Tomáš Truchlý, ktorý členom
neziskovej organizácie poďakoval za prínosnú
aktivitu a prácu s obyvateľmi centra sociálnych
služieb: „Rozvoj digitálnych zručností u klien-

tov je naozaj praktická a skvelá myšlienka. Je
vidieť, že klientov projekt oslovil a baví ich prajem im, aby využili všetko, čo ponúka.“
Projekt vníma pozitívne aj riaditeľka CSS –
AVE Dubnica nad Váhom Anna Kancirová.
„Naši klienti môžu rozvíjať svoje zručnosti
a zlepšovať sa v digitálnej gramotnosti, čo
považujem za veľmi dôležité nielen pri komunikácii s rodinou, ale aj v prípade ich zapojenia
do pracovného procesu v budúcnosti,“ uviedla Anna Kancirová.
V rámci neinvestičného fondu ED-IT.sk sa
členovia venujú aj programu zameranému
na podporu vysokofunkčných autistov a detí
s aspergerovým syndrómom.
Projekt sa uskutočnil vďaka finančnému príspevku z grantového programu Digitálny svet
pre každého Nadácie Orange.
Zo života študentov
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27. ročník Dubnického folklórneho festivalu je úspešne za nami
Text Mária Badačová Foto Mária Badačová / Veronika Rezáková

Približne päťstovka účinkujúcich
milovníkov a priaznivcov folklóru
sa predstavila dubnickému publiku
v sobotu 28. augusta 2021
na nádvorí Dubnického kaštieľa
i uprostred tradičného jarmoku.

Pre návštevníkov jedného z najväčších
podujatí kultúrneho leta bol pripravený
pestrý kultúrny program pre všetky vekové
kategórie. Na nádvorí kaštieľa sa predstavili okrem šikovných detských folklórnych
súborov aj Fidlikanti s vystúpením pre deti,
heligonkárka Vlasta Mudríková, FS Krakus
z Krakova, FSk Brezinky z Polomky, no
nechýbali ani dubnické folklórne súbory
Vršatec, Mladosť a Senior Vršatec či Folklórna spevácka skupina Dubnička.

DFF Tomáš Truchlý. Za úspešný priebeh
27. ročníka Dubnického folklórneho festivalu patrí poďakovanie predovšetkým mestu
Dubnica nad Váhom, oddeleniu kultúry a
knižnice, organizačnému výboru, DUMAT,
m. p. o., Dubnickému kaštieľu, všetkým vedúcim dubnických folklórnych súborov, všetkým
účinkujúcim či návštevníkom, ale aj mestským
inštitúciám a organizáciám, ktoré sa zapojili
do sprievodných podujatí.
„V najbližších mesiacoch začneme
pracovať na tom, aby sme ďalší
ročník Dubnického folklórneho
festivalu posunuli opäť
o kúsok ďalej. Veríme, že konečne nám epidemická situácia dovolí
priniesť návštevníkom podujatia
koncept programu, na ktorý boli
pred obdobím pandémie zvyknutí,“

Festival z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia. Ďakujeme sponzorom
podujatia: Trenčiansky samosprávny kraj,
Marpex, s. r. o., TSS GROUP, a. s., Marius
Pedersen, a. s., DNV ENERGO, a. s., Jamp
Svorada, s. r. o., TNS, s. r. o., Aquatec VFL,
s. r. o., Poľnohospodárske družstvo Dubnica
nad Váhom, ZŤS – ŠPECIÁL, a. s., Global
Okrem nich mali diváci možnosť vidieť vy- priblížila vedúca oddelenia kultúry a knižnice Network Systems, s. r. o. a Konzult - DCA,
s. r. o.
stúpenia FS Poľana zo Zvolena, FS Zemplín Zuzana Múkerová.
z Michaloviec a Štefana Šteca so skupinou
Fajta. Súčasťou programu bola aj vernisáž výstavy linorytových obrazov dubnickej rodáčky
Zuzany Líškovej. Výstava “VyKROJené”
je sprístupnená v priestoroch Dubnického
múzea do 26. novembra 2021.
„Program spestrovali aj sprievodné podujatia, rovnako sme radi, že
Dubničania mohli zažiť aj tradičný
jarmok, ktorý sa tiahol
od starej tržnice až ku kaštieľu.
Jeho súčasťou bol aj bezplatný
kultúrny program pre všetkých.
Pre širokú verejnosť vystúpili
pred kaštieľom Opatovskí harmonikári, Dychová hudba Bodovanka
a Zborovskí heligonkári,“

uviedol viceprimátor a riaditeľ 27. ročníka
014 Kultúra
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Pripravované podujatia - október 2021

INÉ

Zakúpené vstupenky na predstavenia zostávajú v platnosti na uvedené termíny. Rozprávkové kamene

FESTIVAL

DIVADLO / KONCERT
Koncert Ľudovíta Kašubu

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

Konverzia

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

ŠPORT

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.

Verejné korčuľovanie

Podľa rozpisu ľadovej plochy spravidla každú
nedeľu / zimný štadión
Vstupné 2 €. Termíny rozpisu ľadovej plochy sú
zverejnené na www.mhkdubnica.hockeyslovakia.sk

Program na október 2021
PIA
1.10.

17:00

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

Nie je čas zomrieť
19:00 FF, 2D, ST, 15, 163, 6/5€, akčný, krimi, thriller
13:00 100% vlk
BON, 2D, SD, MP, 96, 5/4€, animovaný, rodinný

SOB
2.10.

viac info na www.kino.dubnica.eu

NED
10.10.

ŠTV
14.9.

15:00 Útek cez hranice
ASFK, 2D, SD, 7, 96, 4/3€, rodinný, vojnový
17:00 Minúta večnosti
CA, 2D, ČJ, 12, 81, 6/5€, dráma, thriller

PIA
15.10.

SOB
9.10.

Bielokarpatský ovocný poklad
(Plody Dubnických záhrad 2021)
17:00
+ DISKUSIA
N/A, 2D, SJ, MP, 54, ZDARMA, dokumentárny

15. -16. 10. 2021 / CNO v areáli knižnice
Výstava a súťažná prehliadka ovocia, zeleniny a jesenných
aranžmánov.

Swapuj s Cevečkom

16. 10. 2021 / 10.00 h - 14.00 h / CVČ Dubnica
nad Váhom
Prineste svoje zachovalé kúsky oblečenia, ktoré už nenosíte,
vymeňte ich za nové a popri tom sa dobre zabavte a
porozprávajte sa s ostatnými.

SOB
23.10.

17:30 Venom 2: Carnage prichádza
IT, 2D, ST, 15, 98?, 6/5€, akčný, sci-fi

19:30 Duna

CON, 2D, ST, 12, 155, 5/4€, sci-fi, dobrodružný

14:30

NED
24.10.

Ron má chybu (3D)
CA, 3D, SD, MP, 106, 6/5€, animovaný, komédia

Duna
17:00 CON, 2D, ST, 12, 155, 5/4€, sci-fi, dobrodružný
Halloween zabíja

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

Vlk a lev
15:00 BON, 2D, SD, MP, 99, 5/4€, rodinný, dobrodružný

na špičkách
17:30 Láska
CON, 2D, ČD, MP, 93, 5/4€, romantický, komédia

15:00 Baby šéf: Rodinný podnik

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

IT, 2D, ST, 15, 98?, 6/5€, akčný, sci-fi

SOB
16.10.

17:00

Iná Svorka + Milý tati

17:30 Zbožňovaný
CON, 2D, ČJ, 15, 98, 5/4€, komédia
19:30

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

15:00 100% vlk
BON, 2D, SD, MP, 96, 5/4€, animovaný, rodinný
17:00

NED
17.10.

Supernova
CON, 2D, ČT, 12, 93, 5/4€, dráma, romantický

STR
20.10.
ŠTV
21.10.
PIA
22.10.

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

15:00 Labková patrola vo filme
CA, 2D, SD, MP, 88, 5/4 €, animovaný

17:00

Zbožňovaný

CON, 2D, ČJ, 15, 98, 5/4€, komédia

SOB
23.10.

STR
27.10.

CA, 2D, ST, 12, 152, 6/5€, historický, dráma

IT, 2D, ST, 15, 98?, 6/5€, akčný, sci-fi

ASFK, 2D, ČT, 15, 111, 4/3€, dráma

Supernova
19:30 CON, 2D, ČT, 12, 93, 5/4€, dráma, romantický

17:00 Posledný súboj

20:00 Venom 2: Carnage prichádza

17:00 Nie je čas zomrieť

19:00 Správa

NED
10.10.

Cenzorka
19:30 FT, 2D, ST, 15, 90, 5/4€, dráma

Plody dubnických záhrad

20:00

20:00 Minúta večnosti
CA, 2D, ČJ, 12, 81, 6/5€, dráma, thriller

PIA
8.10.

MAG, 2D, ČT, 12, 88, 6/5€, komédia

17:30 Festival pána Rifkina
MAG, 2D, ČT, 12, 88, 6/5€, komédia

28. 8. 2021 - 26. 11. 2021 / Dubnický kaštieľ
Výstava linorytových obrazov rodáčky z Dubnice nad Váhom
Zuzany Líškovej. Výstava je sprístupnená počas bežných
otváracích hodín Dubnického múzea.

19:30 Venom 2: Carnage prichádza

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

ŠTV
7.10.

Festival pána Rifkina

Vykrojené

19:00 Nie je čas zomrieť

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

SOB
3.10.

19:00

4. 10. 2021 / 15.30 h / mestská knižnica
Príďte si pokresliť malý kúsok neživej prírody motívom
z obľúbenej knižky.

17:00
19:00

Láska na špičkách

ŠTV
28.10.

CON, 2D, ČJ, MP, 93, 5/4€, romantický, komédia

Posledný súboj
CA, 2D, ST, 12, 152, 6/5€, historický, dráma

17:30 Zbožňovaný
CON, 2D, ČJ, 15, 98, 5/4€, komédia

PIA
29.10.

Láska na špičkách
CON, 2D, ČJ, MP, 93, 5/4€, romantický, komédia

Titán (Be2Can 2021)
19:30 FE, 2D, ČT, 18, 108, 5/4 €, dráma, mysteriózny, thriller

SOB
30.10.

ASFK, 2D, ČT, 15, 101, 4/3€, dráma

15:00

CA, 2D, SD, MP, 106, 5/4€, animovaný, komédia

CON, 2D, ČJ, MP, 105, 5/4€, dokumentárny

Ľúbil som svoju ženu

(Be2Can 2021)

FE, 2D, ČT, 15, 169, 5/4 €, dráma, romantický

17:30 Kurz manželskej túžby
CA, 2D, ČJ, 12, 90, 6/5€, komédia

19:30

15:00

Parožie
CA, 2D, ST, 15, 99, 6/5€, horor

Ron má chybu
CA, 2D, SD, MP, 106, 5/4€, animovaný, komédia

17:30 Paralelné matky

15:30

CA, 2D, ST, 15, 105, 6/5€, horor

Ron má chybu

Jan Werich

MAG, 2D, ČT, 12, 120, 6/5€, dráma

Halloween zabíja

13:00 Vlk a lev
BON, 2D, SD, MP, 99, 5/4€, rodinný, dobrodružný

19:30

(Be2Can 2021)

FE, 2D, ČT, 15, 112, 5/4 €, dráma, psychologický, thriller

manželskej túžby
20:00 Kurz
CA, 2D, ČJ, 12, 90, 6/5€, komédia

18:00 Quo vadis, Aida?
20:00

17:30

Nitram

13:00 Rodina Adamsovcov 2
FF, 2D, SD, 7, 94, 5/4€, animovaný, komédia

Prirodzené svetlo (Be2Can 2021)
19:30 FE, 2D, ČT, 15, 103, 5/4 €, dráma, vojnový, historický
17:30

19:30

CA, 2D, ST, 15, 105, 6/5€, horor

NED
31.10.

17:30
19:30

Rodina Adamsovcov 2 (Halloween v Lastovičke)
FF, 2D, SD, 7, 94, 5/4€, animovaný, komédia

Parožie

(Halloween v Lastovičke)

CA, 2D, ST, 15, 99, 6/5€, horor

Halloween zabíja (Halloween v Lastovičke)
CA, 2D, ST, 15, 105, 6/5€, horor

#našportenámzáleží: Zrekonštruované školské ihrisko osvetlíme
Text Veronika Rezáková Foto Veronika Rezáková

V júni tohto roku sme slávnostne otvorili zrekonštruované školské športovisko v areáli ZŠ s MŠ
Centrum I. Jeho obnovu v hodnote 200-tisíc eur financovalo
z vlastných zdrojov mesto Dubnica
nad Váhom.
Športovci sa riadia prevádzkovým
poriadkom
Za približne tri mesiace prevádzky si obnovené ihrisko našlo množstvo svojich priaznivcov.
Samospráva v spolupráci s vedením školy vypracovala prevádzkový poriadok ihriska, ktorý
umožňuje vo vymedzených časoch využívať
trávnatú plochu a atletickú dráhu s pridruženými prvkami tak žiakom školy, ako aj športovým klubom a verejnosti.

Zvýši sa komfort aj bezpečnosť
Teraz chce mesto komfort športovcov ešte
zvýšiť. Zrekonštruovaný areál športoviska pokryje verejným osvetlením a kamerovým systémom. „Vďaka osvetleniu bude možné využívať
ihrisko aj v neskorších hodinách po zotmení,
resp. ráno pred začiatkom vyučovania. Kame-

rový systém v kombinácii s kontrolovaným
vstupom do areálu školy cez vstupné turnikety nám umožní dohliadať na stav ihriska, resp.
predísť jeho poškodzovaniu a ničeniu,“ vysvetlila Annamária Duvačová, koordinátorka pre
mládež a šport mesta Dubnica nad Váhom.
Výška investície na pokrytie areálu verejným
osvetlením, kamerovým systémom a turniketmi je odhadovaná na približne 100-tisíc eur.
Financovať ju bude v záujme ochrany rekonštrukciou zhodnoteného majetku mesto Dubnica nad Váhom.
Vstup pre verejnosť ostane aj po osadení
vstupných turniketov nespoplatnený. Mesto
výhľadovo uvažuje aj o doplnení sociálnych
zariadení (toalety, sprchy) priamo v areáli
školy ako doplnkových službách pre športujúcu verejnosť.
Kultúra / Šport
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Odpadkový fantóm, samotári zo Šumavy a bratislavskí raperi
Text Samuel Valuch Foto Mária Badačová

Dubnickú noc literatúry pripravila
naša knižnica s cieľom pokúsiť sa
posunúť obvykle introvertnú formu
umeleckého zážitku medzi ľudí.
Vedľajším výsledkom tejto snahy
bolo okrem iného zistenie, ako
priam bytostne dokážu ešte aj
dnes knihy pootočiť smerovane
ľudského života. Presne tak, ako
sa to prihodilo všetkým, ktorí sa
3. septembra v mestskom parku
priamo či nepriamo podieľali na realizácii pestrého programu.

Mňa vlastne ani nič iné nebaví,“ hovorí Tony,
žijúci viac ako desaťročie v maringotke
prepchatej knihami. Písané slovo ovplyvnilo
aj osud druhého zo samotárov, Romana, no
celkom iným spôsobom. „Po vydaní knihy
som stratil domov. Bolo to zlé celú dobu,
Radšej zošalieť v divočine
Kvôli druhému programu sa sťahujeme na a potom dupľovane. Je tam opísaná moja
grottu, ďalej od centra diania, možno nie cel- manželská kríza i moje putovanie po lese,“
kom náhodou. Pod kamenným múrom vraví muž, prespávajúci celoročne pod stroodznejú v komornej atmosfére tri rozhovory mami v hustých horách. Príbehy, ktoré
s ľuďmi, ktorých rôzne príčiny vyhnali do sa- zaznamenal v diele Radšej zošalieť v divočine
moty hôr. Ukazuje sa, že ani ich život neostal Aleš Palán, sugestívne podali Mária Badačonepoznačený literatúrou. „Čítal som odma- vá, Peter Domáň a Samuel Valuch. Tóny
lička, ale až tu na to bol naozaj vhodný pokoj. intímnej hudby hôr a salašov v podaní fujarisvykonal on. Rozprávanie a spev v pre neho typickom nárečí funguje aj na rodičov, ktorí
v útulnej atmosfére za kaštieľom neraz vybuchnú do úprimného smiechu.

Neriadená strela z Vrbového
„To je výborný nápad. V mojej tretej knihe
o Odpadkovom fantómovi by mohli v každom meste deti vyrábať takýchto fantómov,
ktorí by pomáhali robiť poriadok,“ rozpráva
nám Braňo Jobus pri bráne do parku,
na ktorú lepíme koláž plagátov na Dubnickú
noc literatúry, keď zistí, aké tvorivé dielne pre
malých návštevníkov chystáme. Na plagátoch
je aj jeho tvár, čo znamená, že práve hudobník, ktorý skončil s pitím a vrhol sa na písanie
kníh pre detských čitateľov, je súčasťou
programu, dokonca ho o šestnástej otvára.
Zjav z Vrbového onedlho na to previedol malých aj veľkých svojím vlastným svetom,
v ktorom sa už na prvý pohľad mizne hranica
medzi rozprávkou a skutočnosťou. Braňo
svoje knihy žije, robí to, čo robia knižné
postavy, alebo jeho knižné postavy robia, čo

Pripomenuli sme
si 77. výročie SNP

V nedeľu 29. augusta si primátor mesta Peter Wolf spolu s poslancami mesta, zástupcami okolitých samospráv a zástupcami Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov uctili pamiatku všetkých hrdinov,
ktorí obetavo bojovali v rámci Slovenského národného povstania.

016 Kultúra

Mesto obnovilo vozový
park Dubiny v Prejte

Rokmi opotrebované a dosluhujúce auto v Špecializovanom zariadení v Prejte, využívané predovšetkým na prevoz klientov na vyšetrenia,
nahradí automobil, ktorý mestskej rozpočtovej organizácii poskytlo
mesto. Keďže samospráva nedávno obnovovala vozový park mesta,
jedno z vozidiel zverila do správy zariadeniu pre seniorov Dubina.
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tu a píšťaľkára Jozefa Barana ponúkli rovnakú
mieru samoty, ale aj neurčitej túžby.
Zhudobnené odporúčanie literatúry
Po čítačke sa vraciame pred kaštieľ. Deti medzitým vyrobili odpadkových fantómov,
na akých by snáď nestačila ani nekonečná fantázia Branislav Jobusa. Na pódiu končí skúška
kapely Modré hory. Lyrik a Bene, dvojica raperov so svojim textami rovnajúcimi sa
modernej poézii, si do Dubnice priviedli aj
živú rytmickú sekciu – ozajstné bicie a basgitaru. Chalani okrem iného vydávajú aj knižky
a dokazujú, ako blízko má textárske remeslo
k literatúre. Zhudobnené odporúčanie kvalitných románov či básní sa začína.

„Literatúru máme radi, však aj dosť často
na ňu odkazujeme v našich textoch. Myslím
si, že čítame dosť kníh, našťastie sa stále píšu
a vydávajú skvelé veci, skôr nás desí to, že tie
všetky knihy hodné prečítania nestíhame
čítať. Sme radi, že naše texty dokážu zaujať aj
mimo hudby, a tým pádom nás pozývajú aj
na podujatia ako napríklad Dubnická noc literatúry,“ vyznali sa aj zo svojho vzťahu
ku knihám Bene a Lyrik.
Na jeden večer sa mohlo zdať, že literatúre sa
dá vyhnúť, iba ak človek veľmi chce, a to sa
nám – knihovníkom, veľmi páčilo. A hoci je
najlepšie, keď sme s knihou sami, je možné
podeliť sa o tento výsostne osobný zážitok,
tak ako na Dubnickej noci literatúry. Máte
pravdu, možno to ani nie je tak úplne nevyhnutné. No snáď môžeme aspoň občas urobiť
výnimku.
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Plody dubnických
záhrad
Text Samuel Valuch

Leto v Dubnici je tradične spojené
s festivalmi či letným kinom, s príchodom septembra sa však mnohí
z nás začnú obzerať smerom
do sadov, kde medzitým nenápadne
zreli jablká. V novom koncepte vám
prinášame prepojenie kultúrno-spoločenského podujatia a tematiky
jesennej záhrady.

2021

práce pred zvedavými zrakmi širokej verejnosti a získať niektorú z cien v hlasovaní
poroty či návštevníkov. Niť rozmanitých
sprievodných aktivít sa bude vinúť piatkom
aj sobotou. Už prvý deň prinesie prednášku
o správnom skladovaní ovocia či poradňu pestovateľa, ale aj premietanie filmu
Bielokarpatský ovocný poklad a diskusiu
s jeho autorom Jakubom Cíbikom. Sobota
ponúkne prednášku ovocinára Bohumíra
Mojžiša, ukážku vyrezávania dekorácií z ovocia a zeleniny, ochutnávku muštu či varenie
jablčného pyré, ale aj tvorivé dielne pre deti.
Príďte sa presvedčiť, že nie leto, ale jeseň je naozaj pestrá, šťavnatá a chutná.
Viac informácií o programe, ako aj propozície
výstavy nájdete na www.kniznica.dubnica.eu,
na FB Dubnické noviny či na kniznica@dubnica.eu.

Ťažiskom dva dni trvajúceho programu bude
výstava a súťažná prehliadka ovocia, zeleniny
a jesenných aranžmánov. Záhradkári a pesto- 15. – 16. 10. 2021 v CNO a knižnici,
vatelia sa budú môcť popýšiť plodmi svojej vstup voľný

Koryto Dubnického
potoka je vyčistené

Po niekoľkých apeloch na Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý
má vo svojej správe Dubnický potok, sa štátny podnik v úvode septembra podujal vyčistiť koryto potoka na sídlisku Za traťou. Dohromady
vyviezol viac ako 40 vlečiek bahna a nánosov. Ďakujeme aj všetkým
dobrovoľníkom, ktorí sa do čistenia koryta púšťajú počas priebehu
roka.

V divočine by prežili
aj
malí čitatelia
V posledný augustový pondelok sa v záhrade Mestskej knižnice

Dubnica nad Váhom stretli všetci zdatní zálesáci. V spolupráci
so študentkami gymnázia si pre nich pracovníci knižnice pripravili
zaujímavé popoludnie zamerané na prežitie v prírode. Okrem stavania stanu napríklad rozoznávali stopy zvierat či zakladali skutočný
oheň.
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Šesť kilometrov z pretekov si nepamätám
Dostávame sa k samotným pretekom...
18-ročná Alžbeta Ragasová zažíva Už v príprave to pre mňa nebolo jednodupestré športové obdobie. Chodky- ché. Dlhšie som mala problém s technikou,
ňa AK Spartak Dubnica len nedáv- tak sme sa s trénerom dohodli, že bude lepšie
no absolvovala operáciu kolena, ostať v Dubnici a pracovať s fyzioterapeutom
napriek tomu sa tento rok predsta- intenzívne práve na nej. Pôvodne som mala ísť
vila na dvoch veľkých podujatiach. na dva týždne do Tatier, aby som sa prispôsoNevydarené majstrovstvá Európy bila výške okolo 2000 m n. m., ktorá ma čakaa problémy s technikou jej na po- la. Rozhodli sme sa Tatry vynechať s tým, že
hode nepridali, na majstrovstvách mám netrénované a snáď preteky utiahnem
aj z toho.
sveta do 20 rokov v Nairobi v druhej
polovici augusta však podala výborA ako to nakoniec vyšlo pri ostrom
ný a bojovný výkon na 10 km trati
štarte?
a prekonala vlastné očakávania. Utiahla som to, ale nie v takej kvalite, ako by
S Alžbetou, ktorá okrem chôdze to mohlo byť. V Keni sa spočiatku javilo, že
zbiera body pre klub aj v behu všetko bude v pohode, aj na tréningoch, no
cez prekážky, sme sa porozprávali tie boli iba také nalaďovacie, neporovnateľné
najmä o svetovom šampionáte, ale so súťažnou desiatkou. V pretekoch som šla
prvé tri kilometre tempom, aké som si s tréneaj o smerovaní jej kariéry.
rom stanovila. Potom prišiel behom sto metro
Účasť na majstrovstvách sveta taký sek, že som sa nevedela nadýchnuť. Prišlo
do 20 rokov v tak populárnom špor- mi zle, nemohla som dýchať, točila sa mi hlava.
te, akým je atletika, musí byť výni- Začala som spomaľovať, v hlave som mala
len – drž si svoju dráhu, dôjdi do cieľa a neodmočným zážitkom. Aká cesta ťa
padni. Na štarte nás bolo 34, asi desať dievčat
doviedla až do Nairobi?
odpadlo a nedokončilo.
Toto veľké podujatie malo byť v roku 2020,
ale pre pandémiu sa nekonalo. Limit som mala
splnený už skôr, musela som ho však potvrdiť,
to sa mi podarilo vo februári 2021 na tureckom šampionáte. V druhej polovici augusta
som teda odletela do Kene so slovenskou výpravou. Tá bola oproti iným veľmi malá, mala
iba päť členov.
Text Samuel Valuch Foto Archív Alžbety Ragasovej

Dejisko podujatia na teba zrejme
po prílete zapôsobilo dosť exoticky...
Prvý dojem bol zvláštny. Keď sme prišli, všetci
mali tmavú pleť, na uliciach aj na bilboardoch,
čo bol nezvyk. Navyše, práve tam mali zimu,
ľudia nosili čiapky, chodili v bundách. A my
maximálne v mikinách, teplota tam bola približne 20 stupňov.
Počas nášho pobytu v Keni sme žili v bubline,
každý druhý deň nás testovali, nemohli sme sa
stretávať s inými výpravami ani ísť do mesta.
To by sme asi však nemohli ani tak.
Prečo nie?
Nepôsobilo to tam dobre. Skoro každý mal samopal alebo pištoľ. Náš hotel bol nádherný,
ale keď sme vyšli za jeho bránu, videli sme neskutočnú biedu. Všade zápach, špina, odpadky
– mesto vyzeralo ako veľká skládka. Štandard
života ľudí tam bol úplne iný ako tu. Na nás
sa pozerali, akože čo tam robíme, že oni žijú
v chudobe a na nás športovcov sa míňajú peniaze. Aspoň tak sa mi to zdalo. Ale štadióny
mali krásne, také som ešte nevidela. Nikde.
018 Šport

Ty si to však vydržala.
Napriek mojej kríze som niektoré baby sťahovala, takže na tom boli asi ešte omnoho horšie než ja. Tabuľkovo som bola 25. alebo 26.,
došla som na 18. mieste, čo som absolútne nečakala. Plus takým bonusom bolo, že som dokončila absolútne bez terčíkov – napomenutí
za zlú techniku. Bola som šťastná. Ale, úprimne, šesť kilometrov z pretekov si nepamätám.

obzrieť aj naspäť. Kedy si vôbec
s chôdzou začala?
Do deviateho ročníka na základnej škole som
nerobila žiadny šport, nechcela som. Aj tak
som však chodila zo školy na cezpoľné behy
a tie sa mi darilo nejakým spôsobom vyhrávať. Nakoniec ma učiteľka doslova dovliekla
na štadión, že by som to mala skúsiť. Nechcela som, zdalo sa mi nezmyslené krúžiť dookola. Týždeň alebo dva som tam chodila na silu,
potom som šla na MSR v cezpoľnom behu,
skončila som v prvej desiatke. Tréner vtedy
povedal, že to so mnou skúsi, pretože vidí, že
mám vytrvalostné predpoklady. Od začiatku
do mňa však rýpal, že ma chce na chôdzu.
Koľko mu trvalo, kým ťa presvedčil?
Pobehala som si tak pol alebo trištvrte roka,
vyskúšala som si dlhé disciplíny, krátke mi
nešli. Potom prišiel môj tréner s tým, že chce,
aby som sa dostala na ME, ale ako chodkyňa. Po dvoch mesiacoch trénovania som šla
na MSR v hale, v chôdzi na 3000 m som vyhrala svoju kategóriu a vtedy som si asi po prvý raz
povedala – tohto sa budem držať.
Od úplných začiatkov si sa posunula až na svetový šampionát. Tento
rok si skončila dubnické gymnázium, aké životné, ale aj športové
méty ťa čakajú v najbližšom období?
Odchádzam do Banskej Bystrice, kde budem
študovať na vysokej škole odbor ekonomika
a manažment podniku. Ostávam členkou
AK Spartak Dubnica, no budem zmluvnou
športovkyňou Dukly, kde budem aj trénovať.
Veľmi sa na to teším, máme tam k dispozícii
plaváreň, fyzioterapeutov, v Bystrici sú dokonca dva štadióny. Sústredia sa tu najlepší atléti,
s mnohými sa poznám, takže tam budem mať
takú svoju športovú rodinu.
Tvoje doterajšie úspechy ťa zrejme
predurčujú k nastaveniu si pomerne vysokých cieľov...
Po tejto sezóne som menila trénera, idem aj
trénovať inú vzdialenosť – 20 kilometrov. Prvý
raz som si túto trať vyskúšala tento rok na Dudinskej 50-ke. Boli to asi moje najlepšie preteky, úplne som si ich užila. Skončila som druhá
medzi ženami s tým, že môj čas je akýmsi neoficiálnym rekordom, žiadna slovenská juniorka ešte nešla 20-ku tak rýchlo. Práve na túto
vzdialenosť by som sa chcela v najbližšom čase
zamerať.

Do budúcna by som sa chcela dosať aj na olymNáš rozhovor sme začali tvojím do- piádu, ale to je ešte v oblakoch. Je predo mnou
teraz najväčším súťažným poduja- veľa práce a nachodených kilometrov. Ak to
tím, možno by sme sa však mohli vyjde a budem zdravá, snáď sa mi to podarí.
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Dubnická tridsiatka prilákala do hôr viac
ako 600 turistov
pandemickej situácii sa pochodu zúčastnilo
Text KST Dubnica Foto KST Dubnica

V sobotu 4. septembra 2021 sa
uskutočnil už 48. ročník turistického pochodu Dubnická 30, ktorý
tradične organizuje mesto Dubnica nad Váhom v spolupráci s Klubom slovenských turistov Dubnica
nad Váhom.

2021

Na D30 sme mali účastníkov z Dubnice a aj
zo širokého okolia od Bratislavy až po Dlhú
nad Oravou, ale i z moravských Valašských
Kloboukov. Všetci účastníci - deti, rodičia,
mládež i seniori svorne absolvovali kilometre
a zároveň si pochvaľovali príjemne prežitý
deň v našich dubnických horách. Dobrá nálada vládla po celej trase, od štartu až po cieľ.

622 milovníkov prírody, z toho bolo evidovaných 44 cyklistov, 274 peších turistov na 10
km, 183 na 20 km, 72 na 30 km, 49 na 35 km
a 50 usporiadateľov, ktorí zabezpečovali značenie trasy a jednotlivé kontroly od štartu až
po cieľ. Medzi množstvom účastníkov sme
zaevidovali najstaršieho účastníka - 77-ročné- Večer sme sa rozchádzali príjemne unavení
ho pána Milana Chobota, najmladším účast- s dobrým pocitom a všetci sme sa zároveň tešili na 49. ročník, ktorý nás čaká v roku 2022.
níkom bol 2,5-mesačný Peťko Šebík.

Spoločne s usporiadateľmi prišli v slnečné ráno
na štart na DuTaF Centrum aj prví účastníci pochodu už o 6.30 h, najväčší nápor sme
zažívali okolo 8.30 h – 10.00 h. Podľa skúseností z minulých rokov sa jednotlivé trasy uzatvárali o 8.30 h 35 km, o 9.45 h 30 a 20 km
a o 11.30 h 10 km trasu.
Postupne prichádzali do cieľa spokojní účastníci jednotlivých peších i cyklistických trás.
Poslední turisti prišli až okolo pol siedmej
spoločne so záverom D 30. Napriek napätej

Športový
prehľad
Text Samuel Valuch, Veronika Rezáková, Zuzana Paksi

Miroslav Ilavský dosiahol svoj životný úspech, keď sa v nedeľu
5. septembra stal len druhým slovenským víťazom prestížneho
podujatia ČSOB Bratislava marathon. Člen Jogging klubu Dubnica
nad Váhom zvíťazil v osobnom rekorde 2:34:19.
Na trati šestnásteho ročníka bratislavského
maratónu nenašiel výraznejšieho konkurenta a dosiahol dominantný triumf. „Vyhrať
druhý najväčší slovenský maratón sa nepodarí len tak, pomohla k tomu aj neúčasť kvalitných zahraničných bežcov, ako aj konanie
MSR v polmaratóne. K tomu ako bonus osobný rekord 2:34:19 s vyrovnanými okruhmi
(1:17:09/1:17:10). Kríza žiadna, bežalo sa vynikajúco, počasie teplé, ale dnes som ho zvládal nadmieru dobre,“ uviedol po pretekoch
na svojom FB profile dubnický vytrvalec.
Tretie Majstrovstvá Ilavského
okresu v kolkoch v kategórii muži
„A“ vyhral Dubničan Roman Pecháček s výkonom 559 bodov. Podujatie sa pre neexistenciu funkčnej
kolkárne v Ilavskom okrese uskutočnilo 5. septembra v Trenčíne.
V kategórii, hranej v disciplíne na 120 hodov
združených, sa predstavilo 13 hráčov. Na stupne víťazov sa okrem Romana Pecháčka dostali

vstúpil v roku 1956. Dnes má úctyhodných
93 rokov, ku ktorým mu slávnostné zhromaždenie gratulovalo práve počas galavečera, venovaného 80 rokom boxu v Dubnici
nad Váhom. Víťazom turnaja o Pohár Janka
Zacharu sa stal Lukáš Fernéza, boxujúci
za Boxing Team Dubnica nad Váhom, o. z.
Turnaja sa zúčastnili štyri tímy zo Slovenska,
7. septembra si celý hokejový svet Česka a Poľskej republiky.
pripomenul desiate výročie leteckej tragédie, pri ktorej zahynulo Dubnický florbalový klub ŠK Vic44 osôb – sedem členov posádky a tory Stars si v sezóne 2021/2022
37 členov tímu Lokomotiv Jarosla- po prvýkrát zahrá najvyššiu súťaž.
vľ. Medzi obeťami bola aj dubnická V sobotu 11. septembra svoj prehokejová legenda – Pavol Demitra. miérový extraligový zápas chalani
Začínal v Dubnici, do vrcholového hokeja sa
zvládli a vyhrali nad Žltým snehom
pozrel vo farbách Dukly Trenčín. V zámorskej
NHL si ho fanúšikovia pamätajú najmä z pô- Košice 9:8.
sobenia v Ottawe a St. Louis, obliekal však aj Duel otvoril primátor Peter Wolf, potom chadresy tímov z Los Angeles, Minnesoty a Van- lani z Victory odohrali perfektnú prvú treticouveru. V sezóne 1988/99 získal Lady Byng nu, po ktorej viedli 3:0. Všetko nasvedčovalo
Memorial Trophy pre najslušnejšieho hráča tomu, že to pôjde už hladko, no pre časté vysúťaže. Slováci si ho pamätajú najmä ako kapi- lúčenia našich chlapcov súper zápas zdramatitána reprezentácie, šikovného nahrávača a veľ- zoval a na začiatku tretej tretiny sa dokonca
kého srdciara. Jeho meno dnes nesie aj jedna dostal po prvýkrát do vedenia. Potom prišli
radostnejšie chvíle a náš klub zase viedol, tenz dubnických škôl.
toraz už 9:6. Súper sa nevzdával a vsietil ešte
dva góly, no náš tím si udržal tesné vedenie
Úspešnú 80-ročnú históriu boxu
a potvrdil prevahu, ktorú mal na ihrisku.
v Dubnici nad Váhom oslávili päs- Zápas mal však aj dobročinný rozmer. Počas
tiari počas prvého septembrového druhej tretiny prebiehala finančná zbierka
víkendu medzinárodnými zápasmi pre bratranca hráča Petra Blažeja - Pavla, ktorý
mužov i žien o Pohár Janka Zacha- od narodenia trpí mozgovou obrnou. Dražil
ru.
sa dres s číslom 10, ktoré v klube patrí práve
História dubnického boxu sa začala písať Petrovi Blažejovi. Počas zbierky sa podarilo vyv roku 1941, o desať rokov po vzniku klubu zbierať 211 € a dres si domov odniesol jeden
sa dubnickí boxeri tešili zo zisku titulu maj- z Petrových najväčších fanúšikov Šimon Štestra Slovenska. Ján Zachara, najstarší žijúci fančík, ktorý je tiež hráčom Victory Stars. (Auolympijský víťaz na Slovensku, do klubu tor: Zuzana Paksi)
aj strieborný Martin Hajaš z Novej Dubnice
(530 b) a bronzový Zliechovčan Jozef Adamec
(491 b). Spomedzi Dubničanov skončil Rastislav Moško štvrtý (491 b), Pavol Vagovič piaty
(477 b), Anton Minárik šiesty a Ivan Moško
siedmy.
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Plody dubnických záhrad
Výstava a súťažná prehliadka ovocia, zeleniny a jesenných aranžmánov

15. 10. - 16. 10. 2021
Centrum neziskových organizácií Dubnica nad Váhom v areáli knižnice

Súťažné kategórie:
• najkrajšie jablko • najkrajšia zelenina
• najkrajší jesenný aranžmán
Podmienky súťaže: 5 kusov súťažnej vzorky jabĺk a ľubovoľné množstvo súťažnej vzorky zeleniny či svoje
jesenné aranžmány, ako aj nesúťažné, teda len ostatné výstavné vzorky prineste v utorok 12. 10. a v stredu 13. 10.
od 14.00 hdo 17.00 h do Centra neziskových organizácií (budova mestskej knižnice). Kompletné propozície nájdete
na www.kniznica.dubnica.eu, FB Dubnické noviny. Viac informácií na čísle +421 424 455 752 a na kniznica@dubnica.eu.

Envirorada

OTVÁRACIE HODINY MESTSKEJ
KOMPOSTÁRNE
(UL. ŠPORTOVCOV 673):

Kam patria obaly z vajíčok
či rolky z toaletného papiera?

V priebehu mesiacov apríl až november
môžu obyvatelia bezplatne odovzdávať
bioodpad na mestskom kompostovisku:

I keď donedávna sa obaly
na vajíč ka a rolky z toaletného
papiera neodporúčali triediť, legislatíva hovorí, že patria do modrej zbernej
nádoby na papier. Predstavujú síce
posledné stupne recyklácie papiera,
tento druh odpadu je možné aspoň
energeticky zhodnotiť. Oba druhy
odpadu je rovnako možné vhadzovať
medzi bioodpad - nezabudnite však
obaly potrhať na malé kúsky.

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

OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA
12.00 H - 12.30 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

STREDA 13. 10. 2021

PREJTA, KOLONKY

ŠTVRTOK 6. 10. 2021

PREJTA, KOLONKY

STREDA 20. 10. 2021

DUBNICA MESTO

STREDA 27. 10. 2021

DUBNICA MESTO

STREDA 10. 11. 2021

PREJTA, KOLONKY

PREJTA, KOLONKY

ŠTVRTOK 18. 11. 2021

DUBNICA MESTO

JESENNÝ ZBER
OBJEMNÉHO ODPADU

LOKALITA

TERMÍN

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,
ŠAFÁRIKOVA UL.,
MOYZESOVA UL.,
UL. NAD ZÁBREHOM,
PIONIERSKA UL.,
BRATISLAVSKÁ UL.,
CENTRUM III,
POD HÁJOM,
PARTIZÁNSKA UL.,
FÁNDLYHO UL.

TERMÍN

PONDELOK 25. 10. 2021

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

UTOROK 2. 11. 2021

CENTRUM II,
ŠTÚROVA UL., PREJTA

PONDELOK 8. 11. 2021

SÍDLISKO ZA TRAŤOU

PONDELOK 15. 11. 2021

KOVY A OLEJ
LOKALITA

TERMÍN

STREDA 3. 11. 2021

DUBNICA MESTO

ŠTVRTOK 28. 10. 2021

STREDA 24. 11. 2021

PREJTA, KOLONKY

PIATOK 29. 10. 2021

Info
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