Dubnické noviny, júl 2021
Aj prázdniny doma môžu byť svetové
Milí Dubničania, verím, že vás letné číslo našich novín zastihlo v dobrej dovolenkovej nálade
pri príjemnom oddychu a prázdninových aktivitách. Máme za sebou neľahký polrok, či už
hovoríme o náročnej práci pedagógov, ťažkej úlohe rodičov školopovinných detí alebo o
zamestnancoch firiem, ktoré sa po neprajnej dobe snažili dobehnúť všetko, čo sa dalo. Dúfam
teda, že nám všetkým poskytne leto dostatok priestoru na to, aby sme si oddýchli, a to nielen
telo, ale i myseľ, načerpali inšpiráciu a potrebnú energiu.
Ešte v úvode leta nás zasiahla veľmi dobrá správa. Napriek tomu, že bol rok 2020 skutočne
veľmi náročný aj z hľadiska finančného, nám sa podarilo hospodáriť s prebytkom
presahujúcim tri milióny eur. Prečo je to dôležité? Za dobrého gazdu považujem toho, kto sa
stará o svoj dom a dvor, investuje do ich zlepšovania, údržby a skvalitňovania a napriek tomu
nie je rodinná kasa prázdna a na dne. Ani opačný extrém by nebol správny – plná pokladnička
vs. zanedbaný, spustnutý dvor. Preto dnes môžem hrdo vyhlásiť, že sme aj napriek ťažkej
dobe mestskú kasu spravovali ako dobrí hospodári. Podarilo sa nám priamo v uliciach mesta
veľa opraviť, prerobiť, zmodernizovať a zároveň znížiť dlh mesta a prebytok hospodárenia
presunúť do rezervného fondu. Vďaka tomu budeme môcť ušetrené financie využiť na ďalšie
a ďalšie investičné akcie tak, aby to Dubničania pocítili počas každodenného života.
Okrem komfortu a vhodných podmienok by malo byť mesto, v ktorom ľudia radi žijú, najmä
bezpečné. Preto sa naozaj veľmi teším, že sa nám podarilo získať do rozpočtu mesta viac ako
pol milióna eur, ktoré využijeme na zvýšenie bezpečnosti priamo v uliciach. Moderné
systémy v podobe kamier, senzorov a monitorovacích zariadení by mali nielen umožniť
rýchlejšie identifikovať nezákonné konanie a urýchliť príchod polície, ale aj uľahčiť
parkovanie či zefektívniť vývoz odpadu alebo ovládanie verejného osvetlenia.
Keďže som sa už dotkol aj témy parkovania, pristavím sa krátko aj pri rekonštrukcii
parkoviska na sídlisku Pod kaštieľom pri workoutovom ihrisku. Ide o prvý krok, ktorý
podnikáme v rámci zlepšovania parkovacej situácie na sídliskách. Viac ako 60 dodávok, ktoré
komplikovali situáciu s parkovaním na sídliskách, sa presunie na zrekonštruované parkovisko.
Pripomínam, že to je dostatočne veľké, takže aj naďalej na ňom budú môcť parkovať osobné
motorové vozidlá a žiadny z občanov sídliska nepríde o svoj komfort. Práve naopak, spod
okien obyvateľom sídliska zmiznú kamióny, ktoré na mestské parkovisko jednoducho
nepatria.
Momentálne je situácia na niektorých sídliskách v statickej doprave taká nedobrá, že na jednu
bytovú jednotku ani zďaleka nepripadá ani jedno parkovacie miesto. Naším cieľom je
postupnými krokmi vytvoriť také podmienky, aby mala každá domácnosť k dispozícii v
prepočte aspoň jedno parkovacie miesto a aby sme postupne dokázali eliminovať nesprávne
parkovanie pri stojiskách na smetné 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.
Na záver však už prejdem k niečomu ľahšiemu a príjemnejšiemu. Každý letný víkend sa u nás
v Dubnici nad Váhom niečo deje. Preto vás pozývam – poďte podporiť umelcov, zoberte
dieťa do detského divadielka, zacvičte si pilates alebo využite mnohé iné aktivity. Tie
najväčšie kultúrne udalosti leta sú ešte stále pred nami; verím, že sa uvidíme na Dubnickom
folklórnom festivale i na Ilešháziovských panských hodoch. Pretože ako som naznačil v
úvode – aj prázdniny strávené doma môžu byť rovnako dobré, ak nie lepšie, ako tie svetové!
Teším sa na stretnutie s Vami a prajem príjemné leto!

S úctou Peter Wolf
Čo vás najviac trápi?
Výber z otázok a odpovedí na webovom sídle Dubnice nad Váhom. Svoju otázku môžete položiť
na webovej stránke www.dubnica.eu v sekcii Samospráva - Otázky a odpovede.
Nahlasovanie poškodených drevín po búrke
Dobrý deň, chcem sa spýtať, na koho sa obrátiť s orezaním polámaných konárov po búrke? Na
Bratislavskej ulici je lipa, ktorej vrchné konáre boli po silnej búrke polámané, ale nie spadnuté
dole. Pri silnejšom vetre by mohli ohroziť majetky či životy ľudí. Ďakujem.
Odpovedá: Mgr. Janka Beniaková, referát životného prostredia
Dobrý deň, vždy po silnej búrke vykonajú kompetentní zamestnanci obhliadku mesta a
zabezpečia odstránenie a orezanie popadaných, resp. poškodených konárov. Informácie od
obyvateľov sú však pre mesto rovnako dôležité, preto v prípade bezprostredného ohrozenia
neváhajte hlásiť nebezpečnú drevinu na linke mestskej polície 159, rovnako aj vtedy, ak už
spadnutá drevina blokuje niektorú z komunikácií. Ostatné potrebné orezy alebo úpravy môže
verejnosť po búrke nahlasovať aj technickým službám mesta TSM Dubnica nad Váhom, s. r.
o., napr. na telefónnom čísle 0907 427 391. Ďakujeme za porozumenie.
Dodávky a nákladné vozidlá už viac na sídliskách parkovať nebudú
Autor: Mária Badačová
Zo sídlisk a parkovacích miest určených pre osobné motorové vozidlá sa presunú na zberné
parkovisko.
Zberné parkovisko sa samospráva rozhodla vytvoriť na parkovisku pri workoutovom ihrisku
na sídlisku Pod kaštieľom. Okrem dodávok a nákladných vozidiel tu budú parkovať aj
autobusy, naďalej však bude ponechaná možnosť parkovania aj pre osobné vozidlá.
Súčasné parkovisko pri workoutovom ihrisku prechádza rekonštrukciou. Z neosvetlenej
parkovacej plochy obsadenej kamiónmi sa zmení na parkovisko s prírodným tieňom vďaka
výsadbe stromov a sprehľadnou organizáciou dopravy. Parkovisko bude po novom
navyše riadne osvetlené a na celej jeho ploche budú vodorovným dopravným značením
vyznačené parkovacie miesta.
Komentár Adama Minárecha, odborného referenta investičnej výstavby: „Po rekonštrukcii
parkovacej plochy prosíme všetkých majiteľov dodávok, nákladných vozidiel a autobusov,
aby na parkovanie spomenutých vozidiel využívali LEN zberné parkovisko. Na dodržiavanie
tohto opatrenia bude dohliadať mestská polícia. V prípade potreby bude oprávnená ukladať
tým vozidlám kategórie N1 presahujúcim dĺžku 5,3 metra, ktoré parkujú mimo zberného
parkoviska, sankcie. Zberné parkovisko budú môcť naďalej využívať aj osobné vozidlá.
Cieľom týchto úprav je vytvorenie vhodných podmienok pre parkovanie nákladných vozidiel,
rovnako sprehľadnenie organizácie dopravy. Zámerom je zlepšiť parkovacie podmienky pre
obyvateľov mesta, ktorí trpia napríklad aj tým, že na bežných parkovacích státiach pri bytových
domoch parkujú dodávky a väčšie firemné vozidlá. Tieto vozidlá spolu s dodávkami a
autobusmi budú musieť po novom parkovať výhradne na zbernom parkovisku, čím sa na
sídliskách podľa zistených štatistík uvoľní pre občanov minimálne 60 parkovacích miest. Mesto

si uvedomuje nevyhnutnosť zlepšovania parkovacej situácie v meste, momentálne pracuje na
projektových riešeniach na odľahčenie parkovacej situácie na niekoľkých sídliskách.
Rekonštrukcia parkoviska sa začala v polovici júla, pričom do 16. augusta 2021 nebude možné
parkovisko využívať. Vodičov prosíme, aby na nevyhnutnú dobu parkovali motorové vozidlá
na neďalekých parkovacích plochách, napríklad pri zimnom štadióne či železničnej stanici.
Po ukončení rekonštrukčných prác budú musieť všetky vozidlá kategórie N1 využívať na
parkovanie len zberné parkovisko, ktoré bude na tento účel vyhradené. O tomto nariadení bude
motoristov informovať aj informačná tabuľa pri oboch vstupoch do mesta. Týmto krokom chce
samospráva docieliť aspoň čiastočné odľahčenie parkovacej situácie na sídliskách, kde dodávky
a firemné vozidlá zaberajú veľkú plochu a často bránia aj v prehľadnosti cestnej premávky.
-

Kto bude musieť po rekonštrukcii parkovať na zbernom parkovisku?
Nákladné vozidlá s maximálnou nosnosťou do 15 ton
Autobusy a minibusy
Osobné motorové vozidlá do 3 500 kg presahujúce dĺžku 5,3 metra
Vďaka prebytku rozpočtu sa môže mesto pustiť do ďalších investícií za 1,5 milióna eur
Autor: Veronika Rezáková
V závere júna opäť zasadli mestskí poslanci, aby sa venovali 11 bodom programu. Prinášame
prehľad toho najpodstatnejšieho z mestského zastupiteľstva.
V roku 2020 mesto hospodárilo s prebytkom 3,4 milióna eur
Viac ako 100-stranový záverečný účet mesta za rok 2020 hovorí o rozpočtovom hospodárení
mesta a jeho výsledku, ktorý za uplynulý rok predstavuje prebytok 3,4 milióna eur pri príjmoch
25,9 milióna eur a výdavkoch 22,5 milióna eur. „Z hľadiska ekonomiky sme hospodárili veľmi
dobre, tento rok sa tak môžeme pustiť do ďalších investičných akcií, ktoré máme pripravené a
opäť o niečo znížiť investičný dlh v meste. Potešilo ma, že sa nám podarilo znížiť aj zadlženosť
mesta na približne 8 %. Klesá nám zadlženosť, stúpajú nám finančné prostriedky v rezervnom
fonde vďaka dobrému hospodáreniu a rastie majetok v prepočte na jedného občana,“ zhodnotil
tesne po rokovaní primátor mesta. Záverečný účet mesta je dostupný on-line na webovom sídle
mesta.

Úverové zaťaženie mesta

2018

2019

2020

Medziročný rozdiel

10,46 %

8,55 %

7,51 %

-1,04 %

Čistý majetok na obyvateľa 2 189 EUR 2 279 eur 2 510 EUR +231 EUR

Treťou zmenou rozpočtu samospráva uvoľnila financie z rezervného fondu na nové
investičné akcie za takmer 1,5 milióna eur
V roku 2021 mesto pristúpilo k v poradí III. zmene rozpočtu, a to z dôvodu prerozdelenia časti
prebytku hospodárenia mesta za rok 2020, prevedeného do rezervného fondu po schválení
záverečného účtu za rok 2020 v celkovej sume 1,5 milióna eur.
Tieto financie samospráva využije na:
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vytvorenie zberného parkoviska pre nákladné automobily pri futbalovom štadióne, aby
viac nezaberali parkovacie miesta na sídliskách
úpravu športoviska ZŠ s MŠ Pod hájom
nákup kosačky pre Futbalový klub Prejta
rekonštrukciu zábradlia pri ceste I/61 (vstup do mesta od Tesca)
nákup nákladného automobilu pre potreby TSM: vozidlo s hydraulickou rukou určené
na manipuláciu s polopodzemnými kontajnermi
položenie HDPE potrubia pre potreby mesta
osvetlenie a úpravu chodníkov v Parku J. B. Magina
obstaranie nového osobného vozidla pre potreby MsÚ po havárii mestského vozidla
opravu semaforov pri OD Tesco a bytovej jednotke 105
stavebné práce na stojiskách v rámci systému zdieľaných bicyklov
vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu športovej haly
spoluúčasť na projekte "Havarijný stav kanalizácie ZŠ a MŠ Pod hájom"
obstaranie elektronickej evidencie separovaného zberu odpadu
obstaranie IT zariadení
navýšenie rozpočtu Správy majetku za naviac práce na atletickom štadióne
nákup licencie SRS pre potreby mestského úradu

Prácami v rámci vlastných kapacít TSM ušetrili takmer 30-tisíc eur
Miestny parlament vzal na vedomie správu o hospodárení technických služieb mesta TSM
Dubnica nad Váhom, s. r. o., za rok 2020. Výsledok hospodárenia spoločnosti za uplynulý rok
je zisk mierne presahujúci sumu 20-tisíc eur. V spoločnosti pracovalo v roku 2020 približne 60
zamestnancov s tým, že v priebehu minulého roku sa TSM vybrali smerom realizácie viacerých
činností v rámci vlastných kapacít a nie formou externých dodávateľov, čím sa jej podarilo
ušetriť finančné prostriedky vo výške bezmála 30-tisíc eur.
Podstatnú časť programu rokovania tvorili majetkovo-právne otázky
Mestskí poslanci schválili návrh VZN č. 3/2021 o určovaní cien za nájom nebytových
priestorov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta, a to v reakcii na
rekonštrukciu budovy tzv. Cymbalky na Ul. A. Kmeťa. Budova sa nachádza v centre mesta s
dobrou dostupnosťou, v blízkej budúcnosti bude zateplená, bude mať novú fasádu a upravené
okolie. Vzhľadom na uvedené bolo potrebné schváliť ceny za prenájom v tomto objekte tak,
aby boli konkurencie schopné s ostatnými polyfunkčnými budovami v meste. Poslanecký zbor
schválil mesačný nájom vo výške 10 eur/m2 pre kancelárie a obchod a 7 eur/m2 pre priestory
určené na poskytovanie služieb.
Poslanecké plénum tiež prerokovalo 16 bodov súvisiacich s nakladaním s majetkom mesta.
Medzi nimi okrem iného poslanci schválili nájom priestorov v dome kultúry formou
bezodplatnej výpožičky pre Základnú umeleckú školu Dubnica nad Váhom, ktorá by v nových
priestoroch mala začať pôsobiť už nasledujúci školský rok 2021/2022.
V rámci správy o súdnych, exekučných a konkurzných konaniach mesta v roku 2020 boli
poslanci informovaní o piatich prebiehajúcich súdnych sporoch, v ktorých je žalované mesto
Dubnica nad Váhom, ako aj o troch sporoch, v ktorých je žalobcom samospráva, jednom
exekučnom konaní a jednom konkurze.
Poslanci v rámci rokovania zároveň vymenovali Miroslavu Slezákovú do funkcie členky
komisie životného prostredia a ekológie pôsobiacej pri mestskom zastupiteľstve po tom, ako sa
Adriana Biolek vzdala členstva v komisii.

#našportenámzáleží: V oblasti cyklodopravy sme ďalej ako 90 % slovenských samospráv
Autor: Veronika Rezáková
Takéto hodnotenie mesto Dubnica nad Váhom dostalo od zástupcov Cyklokoalície, občianskeho
združenia podporujúceho rozvoj cyklistickej dopravy na Slovensku.
Dubnická samospráva má v tomto čase vypracovanú štúdiu trasovania cyklotrás na území
celého mesta. Štúdia definuje, kadiaľ presne by mali jednotlivé cyklotrasy prechádzať, pričom
už zohľadňuje konkrétne majetkovo-právne vzťahy, predovšetkým vlastníctvo predmetných
pozemkov.
Plánované cyklistické trasy sa až v troch miestach napájajú na pripravovanú Vážsku
cyklomagistrálu, počítajú s prepojením na ďalšie pripravované cyklotrasy okolitých samospráv
i na bezpečné vedenie do priemyselných parkov a areálov.
Skôr, než bude štúdia plánovaných cyklotrás v Dubnici nad Váhom predstavená verejnosti,
rozhodlo sa mesto Dubnica nad Váhom obrátiť na šikovných ľudí z občianskeho združenia
Cyklokoalícia, ktorí majú veľké množstvo praktických skúseností s cyklodopravou z mnohých
iných samospráv. Plány mesta v oblasti budovania cyklistickej infraštruktúry zhodnotili ako
ambiciózne a pokrokové v porovnaní s ostatnými samosprávami na Slovensku. „Záleží nám na
tom, aby cyklotrasy, ktoré navrhujeme, boli funkčné, bezpečné a - využívané. Preto sme sa so
zástupcami Cyklokoalície dohodli, že spripomienkujú našu štúdiu a pomôžu s prípravou
potrebných dokumentov. Dôležité je cyklotrasy nielen budovať, ale najmä ich dobre projekčne
pripraviť tak, aby ľudí doviedli do zamestnania, do priemyselných parkov, k dopravným uzlom
(žel. stanica) a k už existujúcim cyklotrasám v regióne. Verím, že sa nám to aj vďaka tejto
spolupráci podarí urobiť dobre, zmysluplne a bezpečne,” vysvetlil nadviazanú spoluprácu
primátor mesta Peter Wolf.
K odporúčaniam Cyklokoalície patrí napr. predvídavé počítanie s vedením cyklotrás už pri
vytváraní plánov rekonštrukcie území alebo budov, prepojenie s iným cyklotrasami,
bezbariérové prvky, jednoznačné farebné značenie v miestach, kde cyklotrasa križuje cestnú
komunikáciu s presným definovaním prednosti v jazde a mnohé ďalšie.
Vypracovanie štúdie vedenia cyklotrás po celom území Dubnice nad Váhom mestu uľahčí
a výrazne zrýchli možnosť uchádzať sa o nenávratné finančné zdroje na budovanie cyklistickej
infraštruktúry, no tiež ponúka komplexný pohľad na územie mesta z hľadiska cyklistickej
dopravy a jeho úplné, nie len čiastkové riešenie.
Rozpočet na výsadbu zelene medziročne vzrástol o 25-tisíc eur
Autor: Veronika Rezáková
Navýšený rozpočet, dokúpené zavlažovacie vaky aj predvídavá projekčná príprava rátajúca
so zeleňou. Aj to je nové v oblasti výsadby a správy zelene v našom meste.
Ďalšie zavlažovacie vaky pre mladé stromy
Zavlažovacie vaky sú dôležitým zdrojom vody predovšetkým pre mladé, nedávno vysadené
dreviny. Svoju úlohu zohrávajú najmä pri výkyvoch počasia, akým sme čelili napríklad
v mesiaci júl, keď nepršalo takmer tri týždne v kuse. Keďže prvé zakúpené kusy
zavlažovacích vakov sa osvedčili, mesto dokúpilo ďalších 80 kusov. Tie budú pomáhať
postupne zavlažovať mladé stromy na uliciach Bratislavská, Pionierska či Kollárova.
So zeleňou rátame vopred

Relatívnou novinkou v oblasti rozvoja zelene v Dubnici nad Váhom je projekčná príprava
stavieb alebo stavebných úprav, ktorej súčasťou je aj výsadba zelene. Znamená to, že ak sa
projektuje napr. rekonštrukcia budovy alebo nové parkovisko, ráta aj s výsadbou zelene,
presným počtom nových stromov, ich druhov a podobne.
Rozpočet na výsadbu vzrástol o 25-tisíc eur
Ako náhrada za dreviny, ktoré museli byť zo zásadných dôvodov vyrúbané, sa každoročne
uskutočňuje náhradná výsadba drevín a krov. Rozpočet na výsadbu nových stromov a krov sa
medziročne navýšil o 25-tisíc eur. Na jeseň tohto roku tak mesto vysadí viac ako 153 stromov
a 1 500 okrasných kríkov.
Lipa sa už zachrániť nedala, no pribudnú iné druhy
Posudok lipy veľkolistej v zákrute pri kaštieli v Parku J. B. Magina ukázal havarijný stav
stromu. Z bezpečnostného hľadiska predstavovala veľké riziko, preto bolo nevyhnutné
pristúpiť k jej odstráneniu. Približne 200- až 300-ročná lipa veľkolistá mala naklonený
a prasknutý kmeň, navyše z veľkej časti dutý s prebiehajúcimi hnilobnými procesmi. Strom
bol vyhodnotený ako poškodený z 84 % a okamžite odporúčaný na výrub. V parku však ešte
tento rok pribudnú ďalšie dreviny, a to napr. dub červený, ginko dvojlaločné, gledičia
trojtŕňová, buk lesný a tis červený. Mesto vysadí aj popínavé rastliny na svahu po výstavbe
gabiónov, a to brečtan popínavý a zimozeleň menšia.
Bude v Dubnici nad Váhom kúpalisko?
Autor: Veronika Rezáková
Bývalý areál letnej plavárne mesto ešte v roku 2004 odpredalo do súkromného vlastníctva.
Súčasný vlastník kúpalisko už dlhšie obdobie neprevádzkuje, areál chátra.
Ak by sa mesto rozhodlo získať areál kúpaliska späť do svojho majetku, narazilo by minimálne
na tieto prekážky:
predražená kúpa: areál by mesto kupovalo niekoľkonásobne drahšie, ako bol
v minulosti odpredaný, čo nie je v súlade s hospodárnym nakladaním s verejnými
zdrojmi
• vyvolaná investícia: kúpalisko je už niekoľko sezón mimo prevádzky, areál i príslušná
infraštruktúra chátra. Uvedenie kúpaliska do prevádzky schopného stavu by si vyžiadalo
nemalú ivestíciu.
• nevyhovujúce štandardy: existujúci areál by dnes už nevyhovoval štandardom
a požiadavkám verejnosti, či už ide o kapacitu kúpaliska, veľkosť bazéna či súvisiacu
infraštruktúru napr. v podobe parkovacích státí
Dubnická samospráva však eviduje dopyt po rekreačnom areáli, preto ho projekčne pripravuje
v lokalite, kde sa momentálne nachádza nefunkčný objekt práčovne. Vyriešili by sa tak dve
muchy jednou ranou. „Rozumieme, že by Dubničania kúpalisko priamo v meste privítali, avšak
toto mesto stálo, resp. stále stojí pred významnejšími potrebami, ktoré ovplyvňujú každodenný
život obyvateľov. Na mysli mám obrovský investičný dlh, chátrajúci majetok, nefunkčné
a nebezpečné námestie, zatápaný podchod pre chodcov, poškodené chodníky a komunikácie,
nefunkčnú svetelnú signalizáciu a pod. Tieto veci bolo prirodzene potrebné uprednostniť.
Dnes, keď sa nám už mnohé otázky podarilo vyriešiť alebo aspoň rozbehnúť procesy potrebné
na ich vyriešenie, sa projekčne môžeme začať venovať aj takým, povedzme, nadstavbám, akou
je práve kúpalisko, resp. plaváreň,“ dodal dubnický primátor.
•

Dve muchy jednou ranou: namiesto chátrajúcej práčovne nová plaváreň s celoročnou
prevádzkou
Mesto v súčasnosti pripravuje architektonickú súťaž na celoročnú plaváreň 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.
Po vypracovaní architektonickej štúdie bude možné následne pracovať na projektovej
dokumentácii, podľa ktorej by sa mal celý areál plavárne s celoročnou prevádzkou postaviť.
Riešenie, ktoré sa týmto mestu ponúkne, bude nielen dlhodobé, ale aj ekonomicky
udržateľnejšie, takže by sa nemalo stať, že bude vodný areál časom pre ekonomickú
nevýhodnosť uzatvorený.
Jazykové okienko
Autor: Veronika Rezáková
Závisí na tom alebo závisí od toho? Ako je to správne?
Naposledy sme sa v jazykovom okienku venovali slovesu záležať, ktoré sa spája
s predložkovou väzbou NA. Veľmi podobným (a neraz zmätočným) prípadom v jazykovej
praxi je sloveso závisieť, a teda i podstatné meno závislosť, prídavné meno závislý a príslovka
závisle. Sloveso závisieť a všetky ďalšie uvedené slovné druhy, ktoré sú od neho odvodené,
vrátane záporu (nezávisieť) sa viažu s predložkou OD. Pomôckou môže byť aj to, že ak niečo
visí, tak to obrazne povedané vždy visí smerom OD niečoho, napr. od stropu, od konára
a pod.
� Správne: závislý od drog, závislosť od alkoholu, nezávislý od rodičov
� Nesprávne: závislý na drogách, závislosť na alkohole, nezávislý na rodičoch
Ak by ste pre nás mali návrh, o čom by ste si radi v Jazykovom okienku prečítali nabudúce,
neváhajte nám ho poslať napr. na e-mailovú adresu dn@dubnica.eu.
Viac ako 244-tisíc eur z dotačného systému je už v rukách klubov
Autor: Veronika Rezáková
Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom v rozpočte mesta na rok 2021 schválilo na
dotácie sumu 343-tisíc eur. Z nej bolo zatiaľ poskytnutých na podporu činnosti klubov
a organizáciu podujatí dovedna 244 550 eur. Naposledy boli dotácie pridelené nižšie uvedeným
organizáciám, zoznam podporených klubov v predchádzajúcom mesiaci nájdete v júnovom
vydaní Dubnických novín 06/2021. Postupne budú vyplácané aj ďalšie dotácie.

Názov organizácie
Športový klub juda Telovýchovnej jednoty Spartak ZŤS Dubnica nad
Váhom

Poskytnutá
dotácia
2 200 €

JOGGING KLUB

1 500 € + 1 400 €

Telovýchovná jednota Nové Považie Prejta

300 €

Zväz diabetikov Slovenska – Základná organizácia DIADUB Dubnica
nad Váhom

600 €

Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Základná organizácia Dubnica
nad Váhom

420 €

Laura, združenie mladých – stredisko Dubnica nad Váhom

500 €

Sivý vlk, o.z.

640 €

Pro Dubnica, o. z.

240 €

Poľovnícke združenie Langáč-Markovica Dubnica nad Váhom

750 €

Budovanie polopodzemných kontajnerov pokračuje: práce sa začínajú pri bytovom dome
pri poliklinike a na sídlisku Centrum II
Autor: Mária Badačová
V druhej polovici júna začal zhotoviteľ s budovaním stojísk na polopodzemné kontajnery na
Partizánskej ulici. Hlavné stavebné práce sú v týchto dňoch ukončené, zhotoviteľ bude tri
novovybudované stojiská na Partizánskej ulici upravovať ešte približne dva týždne.
V pondelok 19. júla sa začnú prípravné práce aj v dvoch ďalších avizovaných lokalitách. Okrem
stojiska pri bytovom dome na sídlisku Pod hájom pri budove mestskej polikliniky sa stavebné
úpravy začnú aj na sídlisku Centrum II, kde vzniknú 3 stojiská polopodzemných kontajnerov.
„Obyvateľov uvedených lokalít prosíme, aby od pondelka 19. júla rešpektovali dočasné
dopravné značenie, neparkovali vozidlá v blízkosti stojísk a boli obozretní pri prejazde, keďže
v okolí sa budú pohybovať stavebné mechanizmy,“ uviedla vedúca referátu životného
prostredia Janka Beniaková.
Mesto Dubnica nad Váhom chce v budovaní polopodzemných stojísk pokračovať postupne vo
všetkých lokalitách a aktuálne pracuje na projektovej dokumentácii na vybudovanie
polopodzemných kontajnerov v ďalších častiach mesta. S budovaním efektívnej odpadovej
infraštruktúry samospráva začala prioritne na tých miestach, kde je situácia týkajúca sa súčasnej
kapacity stojísk kapacitne nevyhovujúca a možnosti triedenia odpadov komplikované.
Mesto opravuje poškodený mobiliár, dopĺňa aj nové lavičky a koše
Autor: Mária Badačová

V rámci pravidelných obhliadok mestského mobiliáru zaznamenali pracovníci Mestského
úradu v Dubnici nad Váhom niekoľko poškodených lavičiek a uličných košov. V niektorých
prípadoch dostanú poškodené kusy druhú šancu vďaka pracovníkom technických služieb mesta,
ktorí ich opravia. Tie poškodené kusy, ktorých oprava by bola nerentabilná, mesto vymení za
nové.
„Vzhľadom na stav časti poškodeného mestského mobiliáru sme sa rozhodli niektoré lavičky
a uličné koše vymeniť za nové. Nové lavičky rovnako dopĺňame aj v nových lokalitách po
posúdení na základe požiadaviek obyvateľov,“ vysvetlila vedúca referátu životného prostredia
Janka Beniaková.
Výmenu lavičiek a ich doplnenie v nových lokalitách na základe žiadosti obyvateľov začalo
mesto realizovať na jar, pričom v činnosti bude pokračovať ešte v závere leta. Okrem lavičiek
v lete pribudnú nové koše aj v mestskom športovom areáli, pri podchode pri obchodnom dome
Kaufland a pri podchode pri železničnej stanici. Následne sa budú meniť aj poškodené uličné
koše.
Aj keď prioritne ide o výmenu poškodených lavičiek, o osadenie lavičky môžu obyvatelia
bytových domov žiadať v priebehu celého roka. „Pokiaľ sa obyvatelia konkrétneho bytového
domu dohodnú na tom, že súhlasia s osadením lavičky pri bytovom dome, môžu sa ozvať na
referát životného prostredia na tel. číslo +421424455763, prípadne e-mailom na
janka.beniakova@dubnica.eu, kde ich žiadosť zaevidujeme,“ priblížila Janka Beniaková s tým,
že na osadenie lavičky pri bytovom dome je potrebný konsenzus obyvateľov predmetného
bytového domu.
Dokumenty vo výveskách pred úradom nahradila elektronická úradná tabuľa
Autor: Veronika Rezáková
Mestský úrad doposiaľ využíval na povinné zverejňovanie dokumentov tri vývesné tabule
nachádzajúce sa pred budovou úradu. Kvôli efektívnosti a väčšej aktuálnosti nahradila
v druhej polovici mesiaca jún radnica klasický papierový spôsob zverejňovania dokumentov
elektronickým.
Na novej úradnej tabuli, ktorá je interaktívna, si občania môžu okrem povinne
zverejňovaných dokumentov prečítať aj o najnovších aktualitách či pripravovaných
podujatiach, no tabuľa obsahuje aj údaje o počasí či turistickú mapu mesta. „Cieľom
obstarania elektronickej úradnej tabule je modernizácia a minimalizácia tlačených
dokumentov. Tabuľa si väčšinu údajov preberá z webového sídla mesta, čo je veľmi
praktické. Občania majú jednoduchší prístup ku všetkým potrebným informáciám
a oficiálnym úradným dokumentom z mesta na jednom mieste,“ priblížil vedúci oddelenia
informačných technológií Dušan Mišovec s tým, že tabuľa zaznamenáva aj počet ľudí, ktorí
vchádzajú a vychádzajú z budovy mestského úradu, čo je pre mesto cenným štatistickým
údajom a ďalším krokom k modernizácii.
Nová úradná tabuľa, ktorú môžu využívať všetci občania, ale aj návštevníci mesta, má
funkciu hlasovej asistencie, rovnako aj funkciu pre hendikepovaných občanov, pre ktorých
dokáže obsah na obrazovke zobraziť nižšie.
V historickom parku pribudli búdky pre vtáky a netopiere
Autor: Mária Badačová

Spolu 30 kusov búdok pre vtáky a netopiere osádza v júli Slovenská ornitologická
spoločnosť/Bird Life Slovensko v Parku Jána Baltazára Magina.
Pre menšie druhy vtákov je určených 20 kusov búdok, 10 kusov búdok osádzajú členovia
občianskeho združenia pre väčšie druhy vtákov a veveričky. „Na základe ornitologických
pozorovaní v parku predpokladáme, že v inštalovaných búdkach bude hniezdiť sýkorka veľká,
sýkorka belasá, sýkorka hôrna, vrabec poľný, škorec lesklý, brhlík lesný, muchárik bielokrký,
krutohlav hnedý a kavka tmavá. Z cicavcov predpokladáme osídlenie niektorých búdok
vevericami a v búdkach pre netopiere očakávame večernice a raniaky,“ priblížil Andrej Chudý
z občianskeho združenia SOS Bird Life Slovensko.
Búdky, ktoré v dvoch etapách zadarmo inštalujú členovia občianskeho združenia, sú prírodného
vzhľadu, aby nepôsobili rušivo a neesteticky. „Pri umiestňovaní búdok je dôležité, aby neboli
na priamom slnku, pretože pri vysokých teplotách sa tam mláďatá trápia. Búdky by mali byť
inštalované tak, aby boli obrátené smerom na východ – neprekáža iná orientácia, no ak sú
otočené na východ, je to lepšie. Búdky by ďalej nemali byť prístupné predátorom, najmä
mačkám a kunám, rovnako ani deťom, aby na búdky neklopali a nešpárali do nich,“ uviedol
ďalší člen SOS Brid Life Slovensko, Štefan Benko, ktorý sa spolu s kolegom na osádzaní búdok
podieľal.
Podľa priestorového a potravného potenciálu parku by sa v priestore dal počet búdok v
budúcnosti navýšiť. „O navýšení búdok v parku, samozrejme, uvažujeme, preferovať však
budeme osadenie búdok aj do nových lokalít v meste, aby malo vtáctvo adekvátne podmienky
na hniezdenie mimo zastavaného územia. Touto cestou by som ešte raz chcela poďakovať SOS
Bird Life Slovensko za poskytnutie a vhodnú inštaláciu búdok. Sú umiestnené tak, aby ich
návštevníci videli voľným okom, “ uviedla vedúca referátu životného prostredia Janka
Beniaková. Ako dodala, iniciátorom myšlienky osadenia vtáčích búdok v parku bol miestny
aktivista Jaroslav Vyhnička, ktorý chcel osadením búdok najmä zatraktívniť prírodné prostredie
pre široké spektrum živočíchov. „Vďaka tomu budú môcť obyvatelia a návštevníci mesta
pozorovať a spoznávať množstvo zaujímavých druhov, no zároveň sa posilní aj samotná
rovnováha a biodiverzita v našom okolí,“ uzatvoril Jaroslav Vyhnička.
Vďaka polmiliónovej dotácii na smart zariadenia menej zápch aj bezpečnejšie ulice
Autor: Veronika Rezáková
Dubnica bude opäť pokrokovejšia, samospráva získala z Ministerstva investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR viac ako pol milióna eur na využitie moderných technológií priamo
v uliciach mesta.
Pripravený projekt má ambície pomôcť s riešením situácie v oblasti manažmentu statickej
dopravy, ale aj riadenia parkovania na základe dopravnej situácie počas dňa či znižovania
prašnosti a hlučnosti v meste v spojení s monitoringom dát. Nápomocný bude aj v odpadovom
hospodárstve či v oblasti poskytovania informácií smerom k verejnosti. „V praxi pôjde o
umiestnenie moderných monitorovacích zariadení, kamier či senzorov na stĺpy verejného
osvetlenia v rôznych častiach mesta, ktoré budú prepojené s mestskými informačnými
systémami. Nové smart zariadenia umožnia získavať dôležité, no najmä praktické informácie
priamo z ulíc nášho mesta. Motoristi nebudú musieť bezcieľnym vozením sa po sídlisku hľadať
parkovacie státie, pretože moderný systém ich informuje, kde sa najbližšia voľná plocha na
zaparkovanie nachádza. Podobne bude systém fungovať napr. aj v prípade verejného osvetlenia,
ktoré bude efektívne reagovať na poveternostné podmienky, alebo sa napríklad v noci zvýši
intenzita osvetlenia práve v tej lokalite, kde bude zaznamenaný vyšší pohyb osôb. Zvýši sa tak
bezpečnosť v uliciach nášho mesta, zefektívni sa práca mestskej polície a výrazne sa zlepší

manažment verejného osvetlenia,“ vysvetlila spracovateľka projektu Eva Granátová, vedúca
oddelenia verejného obstarávania a strategického rozvoja mesta Dubnica nad Váhom.
Podľa Evy Granátovej by sa mal projekt začať realizovať na jeseň 2021 verejným obstarávaním
služieb a začiatkom roka 2022 bude pokračovať nákupom vybavenia a implementáciou
jednotlivých systémov. Jeho výstupom bude poskytovanie dôležitých informácií o doprave,
parkovaní, meteorologickej situácii či kvalite životného prostredia. „Vďaka smart
technológiám získame údaje o pohybe dopravných prostriedkov cez mesto, v okolí parkovísk
znížime dopravné zápchy, vďaka senzorike sa zmiernia náklady na vývoz komunálneho odpadu
a zvýši sa bezpečnosť na verejných priestranstvách vďaka použitiu analytických funkcií
inteligentných kamier,“ dodala Granátová.
Celkové náklady na projekt
Výška získaného grantu
Spolufinancovanie mesta
Počet senzorov
Termín realizácie

618 738 eur
587 801,10 eur
30 936,90 eur
229 kusov
2021/20220

Počet senzorov a ďalších prvkov internetu vecí implementovaných v meste slúžiacich na
získavanie dát bude 229 kusov. Spolufinancovanie realizovaného projektu „Moderné
technológie pre moderné mesto“ predstavuje zo strany samosprávy bezmála 31-tisíc eur.

Dubnickí cyklisti najazdili na bicykli do práce viac ako 24-tisíc kilometrov
Autor: Veronika Rezáková
Tretí ročník účasti dubnickej samosprávy v kampani Do práce na bicykli bol prelomový.
Cyklisti v priebehu júna najazdili na dvoch kolesách cestou do práce a späť neuveriteľných 24tisíc kilometrov.
V júni 2021 reprezentovalo Dubnicu nad Váhom v národnej kampani Do práce na bicykli 41
lokálnych tímov. Bezmála 140 cyklistov najazdilo v júni pod hlavičkou dubnickej samosprávy
viac ako 24-tisíc kilometrov a ušetrili viac ako 6 100 kg CO2. Ide o takmer trojnásobný nárast
počtu najazdených kilometrov. Na jednotlivca ide v priemere o obdivuhodných 174 kilometrov.
Dubnica nad Váhom si tak v rámci svojho druhého pôsobenia v kampani vyslúžila 19. miesto
z celkového počtu 85 súťažiacich samospráv.
DUBNICA NAD VÁHOM Počet tímov Počet jednotlivcov Počet najazdených km
2021

41

138

24 012,49

2020

24

87

8 594

2019

24

83

4 399

Pozrite sa, kto má najviac v nohách
Najlepšie reprezentovali svojho zamestnávateľa cyklisti združení v tímoch pod hlavičkou Bel
Power Solutions, s. r. o., ktorí v lokálnej súťaži za Dubnicu nad Váhom vedú v počte jázd i v
počte kilometrov. Druhé miesto z pohľadu najvyššieho počtu jázd i najazdených kilometrov

patrí tímom, ktoré zostavili zamestnanci Porsche Wekzeugbau, s. r. o. Tretím najúspešnejším
zamestnávateľom z pohľadu počtu jázd je mesto Dubnica nad Váhom, z pohľadu počtu
kilometrov Enics Slovakia, s. r. o.
V rámci mestského úradu aj tento rok vzniklo 5 cyklistických tímov, no tím vytvorila aj
mestská príspevková organizácia DUMAT, Základná umelecká škola v Dubnici nad Váhom a
ZŠ s MŠ Centrum I a ZŠ s MŠ P. Demitru. Celkovo 36 jazdcov – zamestnancov mesta združených v 10 tímoch nabicyklovalo spolu 2 231 km.
Najúspešnejší zamestnávatelia v počte kilometrov a jázd za Dubnicu nad Váhom
• Bel Power Solutions, s. r. o.
8 513,88 km 614 jázd
9 tímov
• Porsche Wekzeugbau, s. r. o.
5 979,61 km 517 jázd
6 tímov
• Enics Slovakia, s. r. o.
1 891,54 km 174 jázd
3 tímy
• Mesto Dubnica nad Váhom 1 292,89 km 433 jázd
5 tímov
Kompletné výsledky za tímy i jednotlivcov sú zverejnené na www.dubnica.eu. Ďakujeme
všetkým, ktorí sa do výzvy zapojili a stali sa súčasťou celkovo 8. ročníka tohto národného
projektu. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.
Záhradkár, ktorý chce ísť príkladom
Autor: Veronika Rezáková
Nebojí sa vyhrnúť si rukávy a pustiť sa do práce. O poriadok podľa jeho slov treba dbať nielen
na záhradke, ale aj za jej plotom.
Nie je to dávno, čo si Michal Truchlík kúpil chatku v záhradkárskej osade v časti Lieskovec.
Keď sa v lokalite zabýval, časom mu začalo prekážať, že na prvý pohľad harmonické prírodné
prostredie znehodnocuje čierna skládka odpadu, naplaveniny a neporiadok. „Najviac ma
vyrušovalo, že hrozila kontaminácia vody v mieste, kde vyviera Lieskovský potok. Ľudia tu
povyhadzovali staré kanistre, farby, ale aj lieh a iné nebezpečné látky,“ vysvetľuje mladý
záhradkár začiatok príbehu, ktorým by rád inšpiroval aj ostatných.
Kým sa každý prirodzene staral o svoj pozemok a záhradku, za plotmi záhrad sa kopil odpad.
„Chcel som to zmeniť, založil som FB skupinu Záhradkárska osada Lieskovec, kde som chcel
upozorniť na to, že pozornosť treba venovať aj svojmu okoliu. Pustil som sa do práce, vyčistil
som potok a jeho koryto,“ spomína na to, ako najskôr svojpomocne vyzbieral 50 vriec odpadu.
S odvozom dreveného odpadu mu pomohli z blízkej drevoštiepky, čím sa okolie potoka zbavilo
1,5-metrového nánosu. Neskôr sa ďalší odpad odviezol s pomocou techniky v spolupráci s
mestom Dubnica nad Váhom.
Ruku k dielu následne priložili po vzore Michala Truchlíka aj ostatní záhradkári a v rámci
brigády vyzbierali ďalší 100 vriec odpadu. Pár ľudí sa dokonca spojilo, časť vyčisteného
pozemku si prenajalo a využíva ho ako spoločné kompostovisko.
Vďaka snahe a investovanému času tak z blízkosti Lieskovského potoka zmizlo cca 200 vriec
odpadu. Ako hovorí Michal Truchlík, rád by inšpiroval aj ostatných, aby každý dbal nielen o
poriadok na záhrade, ale aj jej okolia. „Odpadu tu napriek tomu, čo sa nám podarilo, ostalo ešte
stále mnoho, takže je pred nami ešte kopec práce,“ uzatvára.

Z udalostí riešených mestskou políciou
Autor: Tibor Rehák

Hodnotí náčelník MsP Tibor Rehák: „Leto je opäť tu a príchod prázdnin prináša nové úlohy
aj mestským policajtom. Na verejných priestranstvách - v parkoch, na námestiach i
komunikáciách nášho mesta sa zdržiava viac osôb, na cestách je viac cyklistov, vezúcich sa
nielen za prácou, ale aj do prírody. Policajti, ktorí počas prázdnin v ranných hodinách
nezabezpečujú prechod detí cez cesty, sa venujú iným povinnostiam. Pre zvýšenie bezpečnosti
občanov a pre elimináciu konania porušujúceho verejný poriadok začali vo väčšej miere
vykonávať hliadkovanie a kontrolnú činnosť vo forme peších hliadok. Tieto majú za úlohu
svojou prítomnosťou pôsobiť nielen preventívne, ale budú riešiť aj zistené porušovania
zákonov. Hlavnou náplňou policajtov hliadkujúcich peši bude kontrola dodržiavania zákazu
jazdy cyklistov na chodníkoch a v zónach určených pre chodcov, kontrola dodržiavania
podmienok pri chove psov, kontrola dodržiavania čistoty v meste a eliminácia nevhodného a
obťažujúceho správania sa zo strany neprispôsobivých občanov a návštevníkov mesta.“
Asistencia zdravotníkom
V noci 15. júna asistovali mestskí policajti na žiadosť záchranných zložiek pri ošetrovaní a
transporte agresívneho psychiatrického pacienta. Ten po konzumácii alkoholických nápojov
dostal záchvat, v ktorom odmietal potrebné ošetrenie a snažil sa fyzicky napádať zdravotníkov.
Odpor sa napokon podarilo prekonať len s použitím donucovacích prostriedkov, pacient však
pri tom neutrpel žiadne zranenia. Muž bol následne prenesený do sanitky a po prvotnom
ošetrení prevezený k ďalším odborným lekárskym vyšetreniam.
Polonahý muž
Dve hodiny pred polnocou dňa 17. júna bolo na tiesňovú telefónnu linku mestskej
polície oznámené, že pred jedným z bytových domov na sídlisku Centrum I sa už dlhšiu dobu
pohybuje neznámy polonahý muž. Policajti vec okamžite preverili a na mieste naozaj našli 44ročného muža, bosého a oblečeného iba v spodnej bielizni. Objasňovaním veci zistili, že nejde
o žiadneho devianta. Muž bol na návšteve u priateľa, s ktorým popíjali alkoholické nápoje, a
pri fajčení na balkóne mu do trávy pod bytom vypadli cigarety. Vybehol si po ne len sporo
oblečený, pribuchli sa mu však vchodové dvere. Alkohol nakoniec spôsobil, že nevedel, v
ktorom vchode sa nachádza byt jeho priateľa, a začal blúdiť. Policajti ho následne odprevadili
do správneho bytu.
Užovka na sídlisku
V dopoludňajších hodinách 5. júla bolo na útvar mestskej polície telefonicky oznámené, že vo
vchode jedného z bytových domov na sídlisku Centrum II sa nachádza pomerne veľký had. V
našej práci sa stretávame aj s takýmito prípadmi, a tak sme na odchyt plazov pripravení súčasťou nášho výstroja sú aj špeciálne herpetologické odchytové kliešte a ochranné
veterinárne rukavice, zabraňujúce uhryznutiu zvieraťom. Naši policajti teda plaza, ktorý sa
ukryl pod schodiskom, bez zranenia odchytili. Išlo o pomerne veľkú užovku stromovú, ktorá
nie je jedovatá, takže nikomu nehrozilo žiadne nebezpečenstvo. Had bol následne vypustený
do voľnej prírody v dostatočnej vzdialenosti od ľudských obydlí
Všimli ste si?
Autor: Mária Badačová
Putovné Srdce vďaky osadili na istý čas v Prejte
V závere júna bolo na obdobie dvoch týždňov k Špecializovanému zariadeniu v Prejte
umiestnené symbolické putovné Srdce vďaky. Je súčasťou celosvetovej kampane, ktorá

vyjadruje symbolické poďakovaie všetkým, ktorí neúnavne a obetavo pracovali počas
pandémie koronavírusu.
V meste rozkvitol ďalší nový záhon
Okrem skrášlenia priestoru centrálnej zóny muškátmi sa samospráva v tomto roku zamerala aj
na vytvorenie kvetinových záhonov v nových lokalitách. Nové letničkové lúky v kombinácii s
veľkokvetými ľaliami vyrástli na Partizánskej ulici a pri križovatke oproti obchodnému domu
Lidl.
Technické služby mesta čistia kanalizačné vpuste
Technické služby mesta začali v závere júna s čistením kanalizačných vpustí. Zanesené vpuste
čistia pracovníci TSM od nečistôt a odpadkov ručne. Dolné Kolonky sú vyčistené, momentálne
sa práce sústreďujú na sídlisku Za traťou. Ak je konkrétna kanalizačná vpusť vyčistená, je
označená zelenou značkou. V prípade, že na vyčistenie kanalizácie je potrebný vysokotlakový
stroj, takéto vpuste sú označené oranžovou farbou.
Mestský úrad nájdete aj v Mapách Google
Od júla je aj Mestský úrad Dubnica nad Váhom súčasťou on-line bezplatnej služby Mapy
Google. Návštevníci, ako aj domáci si tak budú môcť virtuálne prezrieť prízemie budovy
mestského úradu z pohodlia domova a lepšie sa tak zorientovať v jeho priestoroch po jeho
nedávnej prestavbe.

Obrazy z minulosti
II. základná škola na Partizánskej ulici
Autor: Samuel Valuch
Stavba, na ktorú sa dnes pozrieme, na rozdiel od väčšiny budov v tejto rubrike ešte stojí, hoci
už pätnásť rokov neslúži svojmu pôvodnému účelu. Prvá kapitola jej zaujímavého príbeh sa
končí tichom, ktoré na chodbách, v triedach či šatniach vystriedalo hlasy malých i väčších
žiakov a členov učiteľského zboru.
Rozvoj mesta so sebou zákonite priniesol aj nárast počtu školákov. Po dvoch základných
školách na dnešnej Školskej ulici vyrastali postupne ďalšie, tú na Partizánskej ulici dostali
žiaci a učitelia do užívania 1. septembra na slávnostnom zhromaždení v letnom amfiteátri. K
jej stavbe a otvoreniu prispeli nielen mieste závody, vďaka ktorým vznikla jedáleň dielňa a
telocvičňa, ale aj rodičia, ktorí pri čistení a úprave areálu školy opracovali 1560
brigádnických hodín.
Momentky z výstavby, uverejnené na tomto mieste, som objavil pri prezeraní starých kroník.
Na jednej z nich môžete vidieť 105-bytovku, ktorú ešte neclonia vysoké panelové domy, ale
iba strechy vtedajších chalúp.
Do novootvorenej školy nastúpilo 917 detí, rozdelených do 28 tried. Ich počet však narastal, v
roku 1987 sa pohyboval na úrovni 1321 žiakov v 44 triedach. Situácia sa stala neúnosnou a
škola prešla na zmennú prevádzku. Silné ročníky však odišli, počet školákov začal klesať. V
školskom roku 2004/2005 ich zasadlo do lavíc vtedajšej II. ZŠ iba 483.
„Jednou vetou sa dá povedať: je málo žiakov, veľa učiteľov, veľa škôl a málo peňazí,“ napísal
do Dubnických novín v marci 2006 bývalý riaditeľ školy na Partizánskej ulice a vtedajší
vedúci oddelenia školstva na MsÚ Rudolf Vyhňár, „a k tomu na školách niekde prázdne alebo
poloprázdne triedy. Rok 2006 je posledným rokom, kedy mesto v rámci svojich kompetencií
môže prerozdeľovať štátnu dotáciu pre základné školy, aby všetky štyri školy mali dostatok

financií na mzdy a na prevádzku. Na budúci rok však už musia dostať finančné prostriedky na
počet žiakov, a keby ostal súčasný stav, dve z nich by sa museli v októbri 2007 zatvoriť pre
nedostatok financií. I preto je k 1. 9. 2006 zrušená jedna škola - Základná škola Partizánska
ulica.“
Budova osamela, jej priestory si dnes prenajímajú súkromné firmy a iní záujemcovia. Mesto
je však neustále sa meniaci organizmus, a tak sa príbeh niekdajšej II. základnej školy ešte
celkom určite neskončil.
Oprava
V minulom čísle sme písali o horárni na Kyškách a ako jedinú svedkyňu spomínaných
udalostí sme uviedli Františku Koníčkovú, rodenú Opatovú. Správne však malo byť uvedené
Františka Rajcová, rodená Opatová. Teší nás, že našu rubriku čítate a že sa vďaka vám
dostávame aj k novým informáciám. Zaujímavý mail nám poslal Juraja Vanko z dubnickej
urbárskej obce. Naše rozprávanie doplnil o konkrétnejšie fakty, navyše opravil aj jednu
nepresnosť o horárni, ktorá sa v meste traduje a dostala sa až do kníh Vladimíra Koštiala
Dubnického. „Budova prešla po zrušení Urbárskej obce Dubnica nad Váhom vtedajšími
mocipánmi začiatkom 50. rokov pod správu Štátnych lesov, ktoré z nej horára vysťahovali,
zostala prázdna a, ako to už na Slovensku chodí, rôzni „podnikavci“ z okolitých obcí ju
postupne zbavili vnútorného vybavenia a nakoniec aj strechy, a keďže bola postavená z
nepálených tehiel, v priebehu pomerne krátkeho času po nej nezostalo takmer žiadnych stôp.
Budova teda nebola prevezená, ako sa uvádza v článku, ale zanikla a na Ulicu k Váhu bola
prevezená drevenica bývalého salaša z Ivanovca, čo je časť dubnickej doliny, ležiaca pod
Oparovcom v areáli dnešného podniku ZVS,“ píše pán Vanko.

Pomoc pre Jarku a Petra
Autor: Mária Badačová
Jarka je zdravotne znevýhodnená, v detstve prekonala detskú mozgovú obrnu, v dôsledku ktorej
sa pohybuje s pomocou invalidného vozíka. Žije so svojou sestrou a mamou, ktorá je na
dôchodku. Pre zlú finančnú situáciu je zabezpečenie bezbariérovosti bytu pre rodinu
neprekonateľnou prekážkou, ktorá ich každodenne obmedzuje.
Peter je usilovný otec, ktorý sa vzorne stará o svoju rodinu. Manželkin zdravotný stav jej
nedovoľuje sa zamestnať – trpí svalovou dystrofiou, ktorá ju obmedzuje aj v každodenných
činnostiach. Spoločne vychovávajú talentovanú dcérku, ktorá má v štúdiu veľké plány. Aj
napriek veľkej snahe otca má rodina náročnú finančnú situáciu a budú radi za akúkoľvek
finančnú pomoc.
Zo srdca ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať. V augustovom čísle sa spoločne pozrieme na
športové podujatie Partizán CUP, v rámci ktorého bola zorganizovaná charitatívna zbierka pre
vyššie spomenutých Dubničanov.
___________________________________________________________________________
Potrebujete pomoc? Obráťte sa na nás e-mailom na produbnica@gmail.com alebo na tel. čísle
0908 692 924.
Pro Dubnica, o. z.
Číslo transparentného účtu združenia: SK91 8330 0000 0026 0192 6940

Neznáme zákutia nášho mesta
Autor: Kolektív ZŠ s MŠ P. Demitru
Projekt Dialóg Kultúr, ktorý je spoluprácou ZŠ Pavla Demitru a školou v partnerskom meste
Jaroslavľ stále prebieha a úspešne uzatvára svoju prvú fázu. Prvou fázou spolupráce bola
fotosúťaž, pomocou ktorej naše deti spoznávali “neznáme zákutia” mesta Jaroslavľ a deti z
Jaroslavľu naopak, spoznávali naše mesto.
Keďže nám pre pandémiu nebolo umožnené ukázať učiteľom a deťom z Ruska krásy nášho
kraja osobne, ukázali sme im kde a ako žijeme aspoň digitálne – žiaci z Demitrovky dostali za
úlohu zachytiť na fotografiách nie úplne známe, ale pre nich výnimočné kúty nášho mesta. Aj
keď celú situáciu komplikovali obmedzenia a zákaz vychádzania, žiaci sa vynašli – niektorí
hľadali fotky vo svojich archívoch z čias pred koronou, niektorí fotili z okna a pár odvážlivcov
sa vydalo s fotoaparátom do ulíc. Okrem samotného zaznamenania daného miesta na fotografiu
mali deti ešte vymyslieť a napísať krátky text v angličtine, v ktorom vysvetlia čím je pre nich
výnimočné. Všetky fotky sme následne posielali do Jaroslavľu a čakali sme na vyhodnotenie.
Pani učiteľky a deti v Rusku hodnotili naše obrázky v 5 kategóriách:
1. Najlepší pohľad z okna (víťaz Ronald Štefanec zo 7.B),
2. Veľkolepá pamiatka (víťazka Simonka Seifertová, 9.A),
3. Úžasný západ Slnka (víťaz Maťo Prekop, 8.A),
4. Pozoruhodné prírodné zákutie (víťaz Kubo Turza, 7.B),
5. Miesto spoločenského významu (víťazka Simonka Majáková).
Za najlepšiu fotografiu z najlepších vybrali žiaci v Rusku fotku Lívie Kranecovej zo 7.A. Naši
žiaci rovnako hlasovali a vyberali víťazov fotosúťaže z Jaroslavľu.
Nielenže náš projekt úspešne napreduje a pripravujeme sa na ďalšiu fázu, ale pani učiteľky z
Ruska nám nedávno oznámili skvelú novinu – zapojili sa do súťaže, ktorú organizovalo ich
vedenie mesta a s naším spoločným projektom Dialóg Kultúr ju vyhrali. Ďalšou fázou
spolupráce je vzájomná komunikácia detí prostredníctvom mailov a listov, ktorá má za úlohu
žiakov „oťukať“ kým sa nestretnú osobne, keď to bude situácia dovoľovať. Na stretnutie sa
veľmi tešíme.
Deti z projektu Srdce na dlani boli na výlete
Autor: Mária Gulová, Alena Kubicová
Koniec školského roka, posledné zvonenie, odovzdávanie vysvedčení, radosť, sklamanie, výzva?
Otázky! Kedy pôjdeme? Pôjdeme? Kde pôjdeme?
Bol to ťažký rok nielen pre dospelých, ale aj pre deti. Môžeme to však vysvetliť deťom? Ony
to chápu po svojom. Nie, nemôžeme ich sklamať!
V spolupráci s rodičmi, vedením školy a priateľmi školy sme zorganizovali jednodňový výlet
pre deti v hmotnej núdzi zo Základnej školy s materskou školou Centrum I 32 do ZOO Bojná
a tým sme aspoň sčasti splnili očakávania detí z projektu Srdce na dlani. Deti sa veľmi tešili,
kŕmili zvieratká, obdivovali tie, ktoré ešte nevideli a ktoré majú možnosť vidieť iba v ZOO.
Detský areál je súčasťou ZOO, kde sa deti vyšantili. Chutný obed im dodal energiu a tak v hraní
pokračovali. Unavení, ale spokojní, plní zážitkov sme nastúpili do autobusu. Počas cesty späť
si deti aj zdriemli. V Novej Dubnici sme sa zastavili na výbornú zmrzlinu, kde deti dostali
obrovské zmrzliny, každý podľa svojej chuti.

Naše obrovské ĎAKUJEME patrí pani Bc. Kataríne Harňákovej, Ing. Rastislavovi Lukáčovi,
Mgr. Lucii Duhárovej, pani riaditeľke našej školy RNDr. Jane Vargovej a každému, kto náš
projekt podporuje. Odmenou sú šťastné tváre detí, radosť a vďačnosť v ich očiach, za jeden
pekný deň prázdnin! ĎAKUJEME!
Úspech v súťaži Dobšinského rozprávkovo
Autor: Anita Šebíková
Žiaci Výtvarného odboru Základnej umeleckej školy sa zapojili do XV. ročníka výtvarnej
súťaže Dobšinského rozprávkovo, ktorú vyhlásilo Považské osvetové stredisko v Považskej
Bystrici.
Odborná porota udelila diplomy a ceny žiačkam pani učiteľky Anity Šebíkovej – Terézii
Babulíkovej a Ele Jančekovej. Výstava výtvarných prác v Považskom osvetovom stredisku v
Považskej Bystrici trvá do 31.8.2021. Oceneným žiačkam blahoželáme a tešíme sa z ich
úspechu.
3FEST ako prvé podujatie po pandémii prekonal očakávania
Autor: Veronika Rezáková
V priestoroch mestského športového areálu sa v posledný júnový víkend podarilo skĺbiť šport
so zábavou a kultúrnym zážitkom.
V sobotu 26. júna 2021 si na premiérový ročník dubnického 3FESTU našli cestu všetky
generácie priaznivcov športových aktivít, aktívneho oddychu, zábavy a kultúry. Program
podujatia bol vyplnený prezentáciou aktivít a členov športových a záujmových klubov
pôsobiacich v Dubnici nad Váhom, zábavnými atrakciami, chutným občerstvením, koncertmi,
workshopmi aj ukážkami práce a vybavenia záchranných zložiek.
Nultý ročník nového konceptu, ktorý je zameraný na prepojenie športu, zábavy a kultúry, si
zo strany verejnosti vyslúžil vlnu pozitívnej spätnej väzby. Účasť verejnosti od
doobedňajšieho programu až do záverečného večerného koncertu prekonala očakávania.
„Priebeh prvej kultúrno-športovej akcie po uvoľnení opatrení hodnotíme ako bezproblémový.
Verejnosť si pochvaľovala celodenný program, zameraný na všetky vekové skupiny a vítala
nový koncept podujatia, ktorý v Dubnici nad Váhom ešte nebol. Rozsiahlou pozitívnou
spätnou väzbou sme veľmi milo prekvapení,“ zhodnotila Denisa Vojtechová z oddelenia
kultúry, ktoré podujatie organizovalo. Ambíciou do ďalších ročníkov je tento koncept
zachovať aj do budúcnosti, pričom sa uvažuje aj o jeho postupnom rozširovaní.
K hlavným ťahúňom programu patrila bubnová show Campana Batucada, vystúpenie Mira
Jaroša a koncert kapely Gladiator.

Úplne posledný román
Autor: Samuel Valuch
V júni mu vyšiel román Hviezdy, ktoré sme zničili?, a práve ten mal byť hlavnou témou
rozhovoru na stránkach Dubnických novín. Pri ladení termínu nášho stretnutia mi však Milan
Kališ medzi rečou oznámil, že ide o jeho poslednú knihu beletrie, a tak sa počet nosných tém
zdvojnásobil. Základom rozprávania sa s autorom titulov Rozdrásané duše, Kúpil som si

bordel, Odvrátená strana všetkého či Zrod a držiteľom ceny Perspektívy za rok 2020 bola
však predsa len jeho knižná novinka. Hoci, ako sa dozviete o chvíľu, o novinku zase až tak
úplne nejde.
Milan, nemôžem začať inak – pri dohadovaní tohto rozhovoru si mi naznačil, že kniha,
ktorá ti vyjde v júni, bude vôbec tvojím posledným románom.
Áno, som odhodlaný skončiť s beletriou. Jej písanie mi už neposkytuje rozkoš, chcem
vyskúšať niečo iné... Viem, že veľké diela vznikli, aj keď mal autor päťdesiat či šesťdesiat
rokov, no teraz nemám pocit, že ešte niekedy dačo také vytvorím.
S písaním sa však nadobro skončiť nechystáš...
To nie. Aktuálne som spravil takú filozoficko-spoločenskú esej a práve týmto smerom by som
sa chcel uberať. Primárnym dôvodom je vyskúšať niečo nové. V esejach by som chcel z
psychologického a filozofického hľadiska popísať, ako funguje spoločnosť. Problémom je, že
to asi nebude veľmi priechodné v tlači, a to viac menej nikde. Asi počkám, kým budem mať
aspoň sto strán, možno by sa toho potom ujal vydavateľ.
Hovoríš to trocha neisto. Nezabudni, že aj tvoje romány, hoci sú veľmi špecifické, si
napokon cestu k čitateľovi našli.
Áno, ale o vydanie prvej knihy som sa snažil desať rokov. Akt posudzovania umenia je
nesmierne subjektívna vec, práve to je cestou pre ľudí, ktorí chcú vydať knihu. Vo
vydavateľskom svete často stačí stretnúť jediného človeka, ktorému sa to bude páčiť. To sa
stalo aj mne. Za všetkým je Terézia Golasová z Marenčin PT. Jej sa môj rukopis páčil a
rozhodla sa, že to presadí. Niekedy to možno aj ľutovala, ale ja som jej veľmi vďačný.
Marenčin PT sa stal tvojím domovským vydavateľstvom, v júni ti pod jeho hlavičkou
vyjde nová kniha Hviezdy, ktoré sme zničili?. Povedal som nová, no o novinku tak
celkom nejde...
To nie, písal som ju v roku 2004, hneď po dokončení mojej doteraz naposledy vydanej knihy
Zrod. Kamarát mi neskôr navrhol, aby som to skúsil preložiť do angličtiny a poslal do USA.
Prvých 15 strán som poslal asi na štyristo mailových adries, no a prišla mi jedna pozitívna
odpoveď. Podpísali sme zmluvu, knihu mi preložila kamarátka Anna Jurisová, ktorá
študovala v Londýne. Aby som to ešte upresnil, Hviezdy vyšli v roku 2017 v USA skrátené,
vydavateľ mi tam vyhodil tretinu diela, pretože tie pasáže boli podľa neho protiamerické, teda
vraj by to u nich neprešlo. Aj preto som rád, že na Slovensku môže vyjsť plná verzia.
Zásadnou postavou diela je Elvis Presley a čitateľovi je hneď zrejmé, že tvorba takéhoto
románu určite vyžadovala aj informačnú prípravu...
To je pravda. Primárne som si prešiel niekoľko jeho životopisov, ale keďže mám hudbu
nesmierne rád, možno ešte radšej ako literatúru, tak ho mám aj dobre napočúvaného. Stále si
myslím, čo povedal hrdina tejto knihy Arnold Lane – a Arnold nie som ja, nemyslím si, že
som až taký arogantný ako on – a to, že keby mal Elvis viac odvahy, mohol svoj neuveriteľný
talent pretaviť do veľkých diel, čo nikdy neurobil. Moja knižka je aj z tohto ohľadu vlastne
tragédiou.
Si autor, ktorý nepíše bestsellery. Prihliadaš pri písaní aj na to, aby bol o tvoje knihy zo
strany čitateľov čo najväčší záujem?
Primárne som si nikdy nehovoril, že idem písať bestseller, nemám na to ani potrebné danosti.
Možno som o tom trocha uvažoval, keď som písal Kúpil som si bordel, ten mal asi
najkomerčnejší potenciál a aj sa najviac predával. Uvidíme, ako pôjdu Hviezdy, ktoré sme

zničili, ak by sa predávali aspoň ako Bordel, bolo by to celkom dobré aj pre vydavateľstvo. A
to je dôležité, lebo mi vydali dve-tri knihy, ktoré by inde neboli nikdy priechodné. Napríklad
Zrod. Poslal som ho do Ikaru a povedali mi, že nie je vydateľný nikde. A pritom ho mám
možno najradšej zo svojich kníh. Stále si myslím, že je najbližšie k tomu, čo môžem
považovať za majstrovské dielo.
Hovoríš o kvalitách Zrodu. Premostime teda ku kvalite domácej literatúry. Aká je?
Záleží to od uhla pohľadu, či ju budeme vnímať zvnútra ako Slováci, alebo sa pokúsime o
globálny pohľad niekoho zvonku. Ak ju ponecháme ako uzatvorený systém, slovenská
literatúra je pomerne dobrá. Máme tu bestselleristov, ktorí predávajú vysoké počty kníh,
máme knižky snažiace sa o spoločensko-filozofický aspekt, ktoré v sebe nesú základný kameň
reflexie spoločnosti. Keby sme si našu literatúru rozobrali zo svetového hľadiska, už by sme
narazili na problém.
Aký problém máš na mysli?
Že v skutočnosti nemáme žiadneho svetového autora. Dado Nagy mal v Rozume dobrú esej,
kde najprv vyjadril pocit, akoby slovenské reálie bránili autorovi presadiť sa. No potom začal
premýšľať, prečo by mu vlastne mali brániť. A dospel k tomu, že je v tom zrejme niečo iné.
Necítiš sa práve ty ako veľký autor, ktorý by sa mohol presadiť aj vonku?
Nie som veľký autor, som rád, že mi vyšlo zopár knižiek, mám z toho nejaké tantiémy,
môžem si dať aj tri kávy... (smiech) Tak to jednoducho je.
Kultúrny tip
Ilešháziovské panské hody
Autor: Samuel Valuch
Pripravte sa na poriadnu porciu histórie a všetkého, čo nesie prívlastok dobové. Kaštieľ a
park znova na jeden deň poskočia o niekoľko storočí do minulosti, aby nám dopriali zážitok z
reálií rytierskych turnajov a dávnych remesiel.
Bohatý program so šermiarmi, divadelníkmi či remeselníkmi je už viac-menej klasikou, ktorú
očakávajú priaznivci samotného podujatia, ako aj zarytí fanúšikovia života v stredoveku. Obe
zmienené skupiny organizátori nesklamú ani tento rok. „Program začína o 10.00 sprievodom
cez mesto, od tej chvíle na vás v parku čakajú remeslá, lukostreľba, sokoliari či ukážky
šermu, okrem toho sa môžete povoziť na koni alebo na koči a tiež byť svedkom nového
príbehu Rytierskeho turnaja Gastona a Rytierskeho turnaja Normani. Na nádvorí kaštieľa
budú rovnako od 10.00 pripravené šermiarsko-divadelné scénky, kaukliari, dobová kuchyňa a
hudba,“ vymenúva organizátorka a riaditeľka Dubnického múzea Monika Schwandtnerová.
Podujatie, ktoré už svojou obľubou presiahlo hranice mesta a najbližšieho okolia, nezabúda
ani na pripomienku zahnania hladomoru z roku 1817, a tak sa ľudskému počinu Štefana
Ilešháziho vzdá hold rozdávaním šutelice počas obeda.
14. augusta 2021, Dubnický kaštieľ a park J. B. Magina, vstupné: dospelí 6 €, deti, študenti,
seniori a ZŤP 3 €
Dubnická 30-ka bude! V novom dátume, ale s nezmenenou trasou
Autor: Samuel Valuch

Ak patríte medzi verných priaznivcov tradičného turistického pochodu a v poslednú
aprílovú sobotu tohto roka ste iba smutne spomínali na zážitky z minulých ročníkov, alebo ste
sa sami vybrali do hôr po niektorej z trás Dubnickej tridsiatky, máme pre vás výbornú správu.
48. ročník sa predsa len uskutoční, a to v sobotu 4. septembra.
Organizátori z miestneho Klubu Slovenských turistov pripravili štyri pešie a dve cyklistické
trasy. Najkratšia spomedzi turistických výziev meria 10 kilometrov a je vhodná pre
príležitostných návštevníkov hôr či pre rodiny s deťmi, najdlhšia, 35-kilometrová, si už
vyžaduje dobrú kondíciu a je na nej možné plniť odznak výkonnostnej turistiky.
Trasy sa oproti posledným rokom nezmenili, tešiť sa môže na Kyšky, Kamenné vráta, Sokoliu
či Hoľazne, na najdlhšej trase aj na atraktívny Vlčinec s krásnymi panoramatickými
výhľadmi. Štart aj cieľ sa bude ako obvykle nachádzať v priestoroch DuTaF centra.
Registrácia začína od 6:30, dospelí na štarte zaplatia 1 €, mládež a členovia KST 0,5 €.
Podrobnejšie informácie, ako aj mapy jednotlivých okruhov, nájdete na stránke na stránke
kstdca.estranky.sk.
Pochod, ktorý začínal v roku 1971 ako dvojdňová Dubnická 50-ka, sa v pôvodnom jarnom
termíne neuskutočnil pre protiepidemické opatrenia. Situácia momentálne vyzerá nádejnejšie,
a preto členovia KST pozývajú všetkých, ktorí majú radi pohyb v horách na čerstvom
vzduchu, aby si prišli vychutnať krásu dubnických hôr a ich zákutí.
Dve medaily zo šachových majstrovstiev Slovenska mládeže
Autor: Emil Kováčik
Vyše dvesto detí bojovalo o medaily na Majstrovstvách Slovenska mládeže v šachu v Starej
Ľubovni od 26. júna do 3. júla 2021. Všetky partie boli prenášané on-line, a tak ich mohli
diváci (aj rodičia) sledovať prostredníctvom internetu. Niektoré z nich pritom trvali aj viac
ako päť hodín.
Dubnický šachový klub reprezentovalo 6 šachových mládežníkov. Jana Šošovičková si
vybojovala 3. miesto v kategórii dievčat do 16 rokov, pričom prvé tri dievčatá získali rovnaký
počet bodov a o konečnom umiestnení rozhodovalo pol bodu pomocného hodnotenia. Jana sa
v júli zúčastní aj majstrovstiev mužov a žien v Piešťanoch. Jej setra Martina Šošovičková
získala bronz v kategórii dievčat do 12 rokov (o druhom a treťom mieste rozhodlo tiež len
pomocné hodnotenie).
Matej Zelenka skončil piaty v kategórii do 10 rokov, Jakub Orgoň 21. v kategórii do 12
rokov. Jeho brat Patrik Orgoň bol pätnásty v kategórii do 16 rokov a Adam Rajníček
sedemnásty v tej istej kategórii.
Dubničania v lige strieborní, jednotlivci sa predstavili na slovenskom šampionáte
Autor: Samuel Valuch, Roman Pecháček
V kolkárni na Zlatých Klasoch sa počas víkendu 3. až 4. júla uskutočnili finálové turnaje o
Majstra Slovenska v seniorských kategóriách U50 a U60 v kolkoch na 120 hodov združených
- jednotlivci. Predstavilo sa na nich 124 mužov a 15 žien, svoje zastúpenie tu mali aj
strieborný tím v uplynulej sezóny 3. ligy západ - KK FESA Dubnica.
Prvá Dubničanka na MSR a ôsmy Uhlík

Spomedzi našich sa do finále v kategórii U50 prebojoval Marián Uhlík s výkonom 595 b, čo v
kvalifikácií stačilo na 7. miesto. Vo finálovej dvanástke sa mu už tak nedarilo, napriek tomu
však s výkonom 551 b napokon obsadil výborné 8. miesto. Rovnakú priečku ukoristil aj v
kombinácií, kde sa počíta výkon z kvalifikácie + výkon z finále. Smolu mal Dubničan Anton
Minárik, ktorý v kvalifikácií dosiahol nepostupové 14. miesto s kvalitným výkonom 578 b.
O deň neskôr sa na kolkárni v Pobedime uskutočnil finálový turnaj žien. O historický zápis sa
postarala Monika Mináriková, ktorá sa stala prvou ženou, reprezentujúcou počas 74-ročnej
histórie klub z Dubnice na majstrovstvách Slovenska. Je výkon 414 b stačil na konečné 24.
miesto.
Paralelne so ženským turnajom súperili o medaily muži. Dubnický tím na podbrezovskej pôde
reprezentoval Roman Pecháček, jeho 537 b znamenalo konečnú 62. priečku. Vo finálovom
turnaji mali naši zastúpenie aj medzi mládežou, dorastenec Patrik Filip obsadil 11. júla v
Podbrezovej s výkonom 345 bodov 30. miesto.
Prehrali len s víťazom
Okrem individuálnych úspechov treba vyzdvihnúť aj jeden kolektívny - mužstvo KK FESA
ukončilo sezónu v tretej lige Trenčianskeho kraja na výbornom druhom mieste. Prispeli k
tomu aj Anton Barták a Marián Uhlík, ktorí sa s priemerom 562 a 544, 33 bodu na zápas stali
prvým a tretím najlepším hráčom súťaže.
„Úspech sme dosiahli po tom, čo sme sa v sezóne 2020-2021 neprihlásili, najmä z finančných
dôvodov, do 2. ligy - skupina západ, ale do nižšej 3. ligy Trenčianskeho kraja. A-družstvo,
tvorené z hráčov so skúsenosťami z vyššej ligy, obsadilo konečné 2. miesto, pričom sme
prehrali iba v prvom kole s neskorším víťazom súťaže. Hráči B-družstva získavali v tej istej
lige cenné skúsenosti a skončili poslední,“ zhrnul sezónu člen tímu Roman Pecháček. Zároveň
prezradil, že mužstvo sa bude v nasledujúcej sezóne sťahovať zo Starej Turej do Trenčína,
kde bude hrávať domáce zápasy na prenajatej kolkárni klubu TKK Trenčín.
Víťazstvá v závere úspešnej sezóny
Autor: Samuel Valuch
Oba tímy tenistov DuTaF Sport ukončili sezónu víťazstvami. Zatiaľ čo výhra vo Vrútkach
znamenala pre A-tím konečné druhé miesto, B-mužstvo sa vďaka domácemu triumfu nad TK
Relax Liptovský Mikuláš tešilo z postupu do vyššej súťaže.
Tenisti nášho A-čka dominovali nad súperom z Vrútok v pomere 5:2. V súboji o druhé miesto
bolo rozhodnuté už po odohraní dvojhier, o dubnické body sa postarali Oleš, Králik, Prekop a
Bielik. Bodkou za úspešnou sezónou bola víťazná štvorhra v podaní dvojice Oleš - Králik.
„Sezónu, v ktorej sa tím z Dubnice predstavil ako nováčik v 2 lige, treba hodnotiť ako veľmi
úspešnú. Chalani sa nielen etablovali v tejto súťaži, ale siahali na postup, od ktorého ich delilo
len niekoľko loptičiek v zápase s Popradom,“ zhodnotil sezónu HR manažér tímu Daniel
Prekop.
Posledným krokom k naplneniu ambícií postúpiť do 2. triedy Stredoslovenského tenisového
zväzu bolo pre dubnický B-tím domáce úspešné predstavenie proti súperovi z Liptovského
Mikuláša. V priamom súboji o postup do vyššej súťaže sa stretli dva v sezóne dovtedy
neporazené tímy. „Výsledok 5:1 síce hovorí jasne v prospech Dubnice, ale na kurtoch
prebiehal boj o každú loptu. Zrejme vrcholom bol takmer 3-hodinový zápas Kristiana Slotíka
proti Jakubovi Fiačanovi. Náš tenista, a s ním aj celý tím, sa radovali až po víťaznom
tiebreaku 3. setu. V tejto dvojhre si Dubničania naklonili misky váh na svoju stranu, v

štvorhre si už víťazstvo postrážili a o rok by sa mali zaslúženie predstaviť o súťaž vyššie,“
okomentoval vystúpenie B-tímu Daniel Prekop.
Športový prehľad
Autor: Samuel Valuch
Dubnický Jogging klub mal trojnásobné zastúpenie na prestížnom Lavaredo Ultra Trail
(19. - 26.6.).
Pavol Porubčan dobehol do cieľa 120 km dlhej trasy, vedúcej talianskymi Dolomitmi, vo
výbornom čase 15:53:50 na 26. pozícii medzi mužmi, o väčšiu radosť ho pripravilo iba
rozhodnutie organizátorov nedeliť pretekárov do vekových kategórií. Vendelín Bugáň sa na
trase zdržal o niečo dlhšie, v cieli ho registrovali s časom 20 hodín a 8 sekúnd. Na 80 km trase
strávila 16 hodín, 56 minút a 22 sekúnd Jana Rajtárová, na náročnom podujatí obsadila
napokon medzi ženami 76. miesto.
Vytrvalec v drese dubnického Jogging klubu Miroslav Ilavský zaznamenal po období
pandémie úspešný návrat na maratónsku trať. 5. júna sa dobre popasoval s viac ako 42 km
v meste pod Urpínom a s časom 2:34:49 sa stal druhým najrýchlejším mužom
Banskobystrického maratónu. Vytrvalostné podujatie v metropole stredného Slovenska píše
svoju históriu len od roku 2012, no za necelé desaťročie sa už stihlo stať pevnou a
rešpektovanou súčasťou slovenskej maratónskej scény.
Aj Dubnická desiatka našla tento rok svoje dejisko v Parku J. B. Magina, z víťazstva sa
podľa očakávaní tešil najlepší domáci vytrvalec Miroslav Ilavský.
Na okruhu s dĺžkou približne 600 metrov krúžilo popoludní v piatok 25. júna 40 bežcov a
bežkýň. Väčšinou prišli Dubničania, objavili sa však aj pretekári z Nitry, Lysej pod Makytou,
Trenčína, Trenčianskej Teplej či Novej Dubnice. Celkovým víťazom podujatia sa stal Miroslav
Ilavský z dubnického Jogging klubu s časom 34:18, medzi ženami bola najrýchlejšia členka
nášho AK Spartak Ľubomíra Maníková (43:16). Vo svojich kategóriách zvíťazili spomedzi
Dubničanov aj Iveta Hulváthová, Eva Pršková, Daniela Ďurovcová a Vladimír Vlasatý.
Dubničania zabodovali aj na Nízkotatranskej stíhačke (49 km, 2820 metrov prevýšenie).
Pavol Porubčan a Vendelín Bugáň potvrdili, že vek je iba číslo, keď zdolali aj mladých
pretekárov a umiestnili sa na popredných priečkach. Prvý menovaný sa dokonca postavil na
stupeň víťazov, keď jeho čas 5 hodín 48 minút dokázal prekonať iba Adrián Kašiar. Vendelín
Bugáň si s traťou, vedúcou z Telgártu hrebeňom Nízkych tatier až na Čertovicu, poradil za 6
hodín 14 minút, čo stačilo na skvelé štvrté miesto.
Chodkyňa Alžbeta Ragasová z Dubnického Spartaka bola členkou výpravy Slovenska
na majstrovstvách Európy juniorov. V náročných podmienkach obsadila 15. júla na 10 km
dlhej trati v konkurencii 32 pretekárok 21. miesto s časom 51:44,38. Najlepšou zo Sloveniek
sa stala Paulína Avenová zo ŠK ŠOG Nitra, ktorá prišla do cieľa s časom 51:21,73
devätnásta.
Hráči Dubnica Wild Kings sa opäť stali majstrami Slovenska a obhájili tak svoj
posledný titul z roku 2019 (v roku 2020 sa súťaž pre pandémiu nehrala). Navyše odohrali
aj odkladanú Európsku ligu, kde vo svojej premiére v konkurencií majstrov jednotlivých
krajín Európy obsadili vo švajčiarskom Kaltbrunne 5. miesto. Výkon Dubničanov poznačila
neúčasť jedenástich hráčov stabilného kádra, ktorí nemohli nastúpiť z rôznych príčin

(operácie, klubové a pracovné povinosti), veľký rešpekt medzi súpermi by určite budil najmä
Tomáš Tatar.

