Dubnické noviny, október 2021
Bilancovanie s úsmevom na perách
K vyhodnocovaniu sa väčšinou dostávame až na konci kalendárneho roka, keď posudzujeme,
ako sa nám darilo, čo vyšlo a čo, naopak, nie. My sme sa rozhodli zhodnotiť, ako napĺňame
naše ciele vo vzťahu k poskytovaniu služieb občanom o niečo skôr, a to približne po 365 dňoch
fungovania klientskeho centra na prízemí MsÚ. Najobjektívnejšie vysvedčenie nám môžu
vystaviť jedine samotní občania, pre ktorých sme klientske centrum vytvorili. Budem preto rád,
ak nám prezradíte svoju skúsenosť s klientskym centrom niektorým z troch spôsobov.
Hodnotenie nám však bolo vystavené aj v inej oblasti. Som nesmierne rád, že sme boli ocenení
ako najlepšie komunikujúca samospráva s občanmi v rámci platformy Odkaz pre starostu v
rámci celej SR. Samozrejme, že sa teším zo zisku ocenenia, no omnoho viac má pre nás toto
hodnotenie význam v tom, že nás utvrdzuje v správnosti nášho konania a prístupu k občanovi.
Aj ďalej sa preto budeme snažiť držať sa nastaveného štandardu a postupne ho ešte zvyšovať.
Na stránkach októbrového čísla novín sa skloňuje budúcnosť až dvoch námestí v našom meste.
Obyvateľov, prirodzene, najviac trápi Námestie Matice slovenskej, rozhodli sme sa preto
odpovedať na najčastejšie otázky, ktoré nám občania v súvislosti s jeho prestavbou kladú.
Námestie Matice slovenskej, bohužiaľ, momentálne patrí k jazvám na tvári mesta. Tie je v
našom záujme čo najskôr zahojiť, no potrebovali sme sa na tento proces dobre pripraviť, aby
sa staré jazvy po rokoch opäť neotvorili. Verím preto, že sme pripravení naozaj dobre, o čom
svedčí 6 objemných zväzkov spracovanej dokumentácie. Jediné, čo nás od rekonštrukcie delí,
je výber zhotoviteľa prác. Dovoľujem si preto konštatovať, že tieto Vianoce sa poslednýkrát s
námestím rozlúčime formou vianočných trhov a verím, že na túto jazvu budeme môcť
zabudnúť. Druhé námestie, o ktorom kolegovia píšu, je Námestie A. Dubčeka. To nech nám je
príkladom, že sa dá s centrálnymi mestskými zónami už tak kreatívne vyhrať, že budú príjemné,
pekné a obľúbené a zároveň funkčné a prírode blízke.
Do Vianoc nám ostáva ešte 6 týždňov, no myslím si, že darčekov v podobe dlho očakávaných
zmien a modernizácií bude v našom meste naozaj dostatok. Pravidelne chodievam do ulíc
pozrieť sa počas kontrolných dní na prebiehajúce stavby, no ešte nikdy som snáď nepotreboval
na kontrolu všetkých rozbehnutých akcií toľko času. Vymieňame dopravné zábradlie,
aplikovali sme protišmykovú úpravu vozovky, dokončila sa atletická dráha, oporný múr
kaštieľskeho svahu a oprava svetelnej signalizácie. Momentálne prebiehajú práce na
rozširovaní 3 parkovísk, to na sídlisku Pod hájom už máme hotové. Reparujú sa tiež výtlky a v
rámci nich i viaceré chodníky, modernizujeme ihrisko pre školákov ZŠ s MŠ Pod hájom a
finišujeme s prípravami priestorov domu kultúry na presťahovanie ZUŠ, budovu ktorej chceme
prebudovať na nájomné byty. Je toho naozaj mnoho, no ja sa už teraz teším na ďalšie pozitívne
zmeny v našom meste.
Rád by som preto všetkým obyvateľom mesta poprial, aby sa túto jeseň rovnako tešili z
príjemných vecí a pomaly sa blížiacich sviatkov. Verím, že k tomu prispeje aj naša práca.
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.
Odstraňovanie autovrakov

Dobrý deň. Plánujete riešiť nedostatok parkovacích miest aj odstránením dlhodobo stojacich
áut bez platnej STK? Je ich tu v meste celkom dosť, a bolo by to jednoduchšie riešenie ako
rozširovať parkoviská. Ďakujem.
Odpovedá: Mgr. Janka Beniaková, referát životného prostredia
Dobrý deň, ďakujeme za Váš návrh. Nie všetky vozidlá, ktoré sa na prvý pohľad môžu javiť
ako opustené alebo ako autovraky, má mesto zo zákona možnosť odstrániť. Jednou z
podmienok je neplatná technická a emisná kontrola vozidla, v prípade ktorých mestská polícia
vlastníka vyzýva na odstránenie vozidla z pozemku mesta - napr. z parkoviska. Pokiaľ majiteľ
nezabezpečí odstránenie vozidla do 14 dní, podnet postupuje na mesto, ktoré opätovne vyzve
majiteľa vozidla, ktorý má charakter vraku v zmysle zákona o odpadoch. Ak majiteľ do 60 dní
na výzvu nezareaguje a vrak vozidla neodstráni, urobí tak na náklady majiteľa vraku vozidla
mesto. Uvedením príslušných lehôt chceme zdôrazniť, že mesto sa odstraňovaním vrakov
vozidiel aktívne zaoberá, hoci to tak na prvý pohľad nemusí pôsobiť. Zákonné lehoty sú pre
samosprávu záväzné, preto musí počkať pred fyzickým odstránením vozidla na ich uplynutie.
Samozrejme, ak by ste chceli nahlásiť konkrétne vozidlo na preverenie, pokojne tak môžete
urobiť napr. e-mailom na msp@dubnica.eu. Mesto v rokoch 2020 a 2021 zatiaľ odstránilo
spolu 5 vrakov vozidiel, 4 ďalšie vozidlá odstránili ich vlastníci na našu výzvu. V súčasnosti sú
vlastníkom zaslané 3 výzvy. Problém nastáva, keď vrak vozidla nemá držiteľa ani vlastníka,
napr. neprebehlo dedičské konanie a nemôžeme vyzvať držiteľa alebo vlastníka na odstránenie
vozidla. Ďakujeme za Váš záujem.
Medzi mestským úradom, poštou a domom kultúry vznikne nový ekologický park
Autor: Veronika Valuchová
Jeho súčasťou bude nová výsadba, vodozádržné opatrenia, zmena organizácie dopravy a aj
pódium pre potreby talentov zo Základnej umeleckej školy v Dubnici nad Váhom.

·

So zámerom zmierniť negatívne dopady klimatickej zmeny, ktoré sa v zastavanom území
prejavujú najmä suchom a letnými horúčavami, spracovala dubnická samospráva štúdiu, ktorá
mení verejný priestor medzi radnicou, poštou a domom kultúry na zelenší a ekologickejší. „V
tejto časti mesta sa prirodzene pohybuje veľké množstvo ľudí, ktorí vybavujú potrebné
záležitosti či už na pošte, na mestskom úrade alebo navštevujú dom kultúry. Ten sa stane už
čoskoro ešte vyhľadávanejším, pretože sa doň presťahuje základná umelecká škola. Priestor
medzi týmito inštitúciami chceme preto upraviť, spraviť ho funkčnejším a obľúbenejším, ale aj
ekologickejším,“ vysvetlil zámer primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf.
Navrhovaná podoba Námestia Alexandra Dubčeka počíta s novou výsadbou a úpravou
existujúceho parkového priestranstva, no najmä s kombináciou ekologických vodozádržných
riešení. „Cieľom spracovanej štúdie je vytvoriť príjemný zelený parčík, ktorý bude zavlažovaný
dažďovou vodou, zachytenou zo strechy mestského úradu a priľahlých chodníkov. Dažďová
voda bude zhromažďovaná v podzemnej akumulačnej nádrži a spätne využívaná na
zavlažovanie vegetácie. Ďalším riešením budú dažďové bioklimatické záhrady, ktoré okrem
iného poskytujú útočisko pre voľne žijúce živočíchy vrátane vtákov a motýľov, a tiež trvalkové
záhony s vodozádržnou funkciou,“ dodal k téme dubnický primátor.
Projekt, ktorý je momentálne v štádiu spracúvania dokumentácie pre územné a stavebné
konanie, pozostáva z troch hlavných častí, a to:
z revitalizácie územia v okolí budovy mestského úradu, pošty a kultúrneho domu s využitím
vodozádržných opatrení. Súčasťou nového parku bude plocha s chodníčkom, ktorá bude slúžiť
na výstavu umeleckých diel. Ako priestor na stretávanie obyvateľov bude využívaná zelená

·

·

zóna so stolmi a lavicami pre dospelých a hracími prvkami pre deti. Jednotlivé komunikačné
body pre peších budú spojené chodníčkami z nášľapných platní. Pred domom kultúry bude
dominantným prvkom logo ZUŠ.
z úpravy statickej dopravy pred domom kultúry, a to predovšetkým jej zokruhovaním po
existujúcich komunikáciách tak, aby nemuseli vozidlá, parkujúce na parkovisku pred domom
kultúry, späť na cestu cúvať. Vjazd na parkovisko z Bratislavskej ulice sa zjednosmerní, pričom
sa vybuduje nový výjazd z parkoviska.
z revitalizácie priestranstva za domom kultúry, ktoré by malo po novom slúžiť na prezentačné
aktivity a exteriérové koncerty základnej umeleckej školy, ktorá bude v dome kultúry sídliť.
Nádvorie domu kultúry nie je v súčasnosti plnohodnotne využívané. Jeho severozápadná časť
bude preto po novom využívaná na koncerty a vystúpenia žiakov v novom zhromažďovacom
priestore, ktorého centrom bude novovybudované pódium.
Reorganizácia a ekologizácia Námestia Alexandra Dubčeka pomôže prepojiť dve susediace
lokality v meste – okolie domu kultúry a mestského úradu, ktoré rozdeľuje frekventovaná
Bratislavská ulica. „V Dubnici vznikne nová mestská zóna, ktorá rešpektuje potreby
obyvateľov, zvyšuje kvalitu prostredia a podporuje kultúrny a spoločenský život. Z pohľadu
ekológie nahradíme nepriepustné povrchy chodníkov a parkovísk za vodopriepustné a
drenážne dlažby, kde je maximálna možná veľkosť vsakovacej špáry,“ dodala k téme Eva
Granátová z oddelenia verejného obstarávania a strategického rozvoja s tým, že mesto sa chce
s týmto projektom uchádzať o nenávratné finančné zdroje. Termín realizácie preto bude
závisieť od termínu vyhlásenia výzvy a pridelenia finančných prostriedkov.
Najlepšou samosprávou v rámci komunikácie na Odkaze pre starostu je Dubnica nad
Váhom
Autor: Veronika Valuchová
Portál odkazprestarostu.sk opäť rozdával samosprávam vysvedčenia za uplynulý rok.
Za rok 2020 je v komunikácii s obyvateľmi najlepšou samosprávou nad 20-tisíc obyvateľov
Dubnica nad Váhom.
Prestížne ocenenie Zlaté vedro za 1. miesto v komunikácii s obyvateľmi na portáli
Odkazprestarostu.sk za rok 2020 prevzal dubnický primátor Peter Wolf v pondelok 27.
septembra 2021 na slávnostnom vyhodnotení v Bratislave. „Vysvedčenie, ktoré nám Odkaz
pre starostu vystavil, nás veľmi teší a je pre nás povzbudením do ďalšej práce v skvalitňovaní
života v meste. Rád by som poďakoval kolegom z mestského úradu, ktorí sa podieľajú na
riešení podnetov a promptne reagujú na podnety občanov,“ zhodnotil dubnický primátor Peter
Wolf s tým, že veľkú zásluhu na ocenení majú predovšetkým kolegovia z mestského úradu
Veronika Rezáková a Milan Dohnanský.
Hodnotitelia brali do úvahy úplnosť odpovede – či obsahuje informácie, kto a kedy sa bude
podnetom zaoberať. Dôležitým faktorom bola aj rýchlosť odpovede. Bonusové body mohli
samosprávy získať za informovanie o vyriešení podnetu, rovnako vtedy, ak občania nemuseli
na odpoveď čakať viac ako 7 dní.
Aj keď dubnická samospráva využíva Odkaz pre starostu len druhý rok, doposiaľ sa na mesto
prostredníctvom uvedenej platformy obrátili občania s viac ako 900 podnetmi a za
komunikáciu bolo ocenené aj v uplynulom roku. „Najviac podnetov, s ktorými sa na nás
občania obracajú, sa týka ciest a chodníkov, no evidujeme aj dotazy na zeleň a životné
prostredie či mestský mobiliár,“ upresnil Milan Dohnanský. Ako dodal, v roku 2020 mesto
Dubnica nad Váhom komunikovalo spolu 383 podnetov, za čo si vyslúžilo skóre 291 %. V
kategórii Riešenie podnetov mesto obsadilo 8. priečku.

Prostredníctvom portálu odkazpresarostu.sk obyvatelia slovenských miest a obcí ročne
nahlasujú tisícky podnetov, ktorými samosprávy upozorňujú na vyskytujúce sa nedostatky.
„Rád by som poďakoval aj Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť, ktorý vytvoril priestor
pre prehľadnú a efektívnu komunikáciu samospráv s občanmi. Je naozaj skvelé, že občania sa
týmto spôsobom zapájajú a upozorňujú nás na nedostatky – aj to je jeden zo spôsobov,
ktorým môžeme ľudí viac priťahovať k správe vecí verejných,“ zhodnotil dubnický primátor.
Portál Odkaz pre starostu funguje od roku 2010 a dnes ho využíva viac ako 170 aktívnych
miest a obcí. Občania majú možnosť pomocou internetovej stránky www.odkazprestarostu.sk
alebo rovnomennej mobilnej aplikácie upozorňovať samosprávu na rôzne nedostatky, ktoré si
na území mesta či obce všimnú a komunikovať o nich priamo so samosprávou.
Vyvraciame mýty: čo sa hovorí vs. ako je to naozaj
Mýtus č. 3 – Investície za ušetrené peniaze z minulosti
Autor: Veronika Valuchová
•

Čo sa hovorí?
Mesto Dubnica nad Váhom môže realizovať investície vďaka peniazom v rezervnom
fonde mesta, ktoré sa podarilo ušetriť predchádzajúcemu vedeniu mesta.

•

Ako je to naozaj?
Predchádzajúce vedenie mesta naozaj zanechalo ku koncu roku 2018 v rezervnom fonde
ušetrenú sumu vo výške 6,6 milióna eur. Za posledné tri roky sa súčasnému vedeniu
mesta podarilo vďaka hospodárnemu narábaniu s verejnými zdrojmi navýšiť financie v
rezervnom fonde na 10,6 milióna eur, a to bez toho, aby zastavilo svoju investičnú
činnosť a modernizáciu. Mesto teda naozaj môže realizovať investičné akcie vo
veľkom, avšak predovšetkým najmä vďaka uvážlivému hospodáreniu, šetreniu financií
prostredníctvom nového systému verejného obstarávania a optimalizácii mnohých
procesov. Pripomíname, že značná časť z financií zhromaždených v rezervnom fonde
mesta bude využitá na financovanie rekonštrukcie Námestia Matice slovenskej alebo
napr. verejného osvetlenia. Mesto zároveň rok za rokom znižuje aj svoje úverové
zaťaženie a v prepočte na obyvateľa mesta zvyšuje hodnotu majetku, nachádza sa teda
v dobrej finančnej kondícii.

Klientske centrum oslavuje prvé narodeniny. Dajte nám vedieť, ako ste spokojní s jeho
fungovaním
Autor: Veronika Valuchová
Už je to takmer rok, čo na prízemí Mestského úradu v Dubnici nad Váhom funguje nové,
moderné klientske centrum. Obyvatelia mesta i jeho návštevníci tak už niekoľko mesiacov
nemusia blúdiť od dverí k dverám, ale všetky úradné záležitosti vybavia na jednom prehľadnom
mieste.
Dubnická samospráva opäť pristupuje k ďalšiemu skvalitňovaniu poskytovaných služieb
svojim občanom. Po 12 mesiacoch prevádzky nového klientskeho centra chce mesto poznať
názor obyvateľov na jeho fungovanie, ochotu pracovníkov či rýchlosť vybavovania
požiadaviek.
Názor možno vyjadriť priamo v klientskom centre alebo on-line

Vyjadriť svoj názor na klientske centrum, ochotu a odbornosť pracovníkov, rýchlosť vybavenia
požiadavky alebo na celkový dojem z návštevy klientskej zóny môžu obyvatelia urobiť tromi
spôsobmi. A to buď na tablete, ktorý je na tento účel umiestnený priamo v klientskom centre,
alebo elektronicky vyplnením krátkeho on-line dotazníka, ktorý je zverejnený na
www.dubnica.eu. Informácie, ktoré mestu obyvatelia poskytnú, budú spracované a ďalej
použité na zvýšenie kvality poskytovaných služieb v klientskom centre.
Svoj názor nám môžete dať vedieť aj zodpovedaním nižšie uvedených otázok a ich doručením
buď osobne alebo poštou na Mestský úrad v Dubnici nad Váhom, Bratislavská 434/9 do konca
novembra 2021. Mesto Dubnica nad Váhom i kolektív klientskeho centra vopred ďakuje za
každý názor a spoluprácu.
Dokončujeme rekonštrukciu Cymbalky, na rad prišli exteriérové práce
Autor: Mária Badačová
Prvá etapa rekonštrukcie objektu bývalého zdravotníckeho zariadenia Cymbalky sa začala v
závere septembra 2020.
V rámci prvej etapy prebehli zásadné úpravy interiéru budovy ako výmena elektroinštalácie,
rekonštrukcia sociálnych zariadení, výmena okien a dverí, nové rozvody kúrenia s napojením
na kotolňu, výmena podlahy a obkladov, slaboprúdové rozvody na počítačovú sieť či kamerový
a zabezpečovací systém. „Po rozsiahlych a nevyhnutných úpravách je interiér budovy na
nepoznanie. V druhej polovici apríla sa do priestorov presťahoval DUMAT, mestská
príspevková organizácia, ktorá dlhé roky sídlila v dome kultúry. Sme radi, že môžeme využívať
zrekonštruované priestory, rovnako nás teší, že aktuálne prebiehajú exteriérové úpravy budovy,
po ktorých bude objekt reprezentatívnou budovou aj navonok,“ uviedla riaditeľka DUMAT, m.
p. o. Iveta Jurisová.
V septembri začal zhotoviteľ prác, SESTAV, s. r. o., s druhou etapou rekonštrukcie
polyfunkčného objektu na Ul. Andreja Kmeťa. „Súčasťou prebiehajúcich prác je odizolovanie
budovy proti zemnej vlhkosti, zateplenie fasády, čiastočné klampiarske opravy na hrebeňoch
strechy či terénne úpravy, oprava komunikácie a zhotovenie oplotenia,“ informovala Iveta
Jurisová s tým, že práce na exteriéri budú stáť mestskú kasu takmer 107-tisíc eur. Okrem
uvedeného rozsahu prác budú na budove osadené nové balkóny ako aj jej kamerové
zabezpečenie.
Budovu bývalého zdravotníckeho zariadenia do svojej správy prevzalo mesto Dubnica nad
Váhom v závere roka 2019. Po rozsiahlej rekonštrukcii sa do priestorov presťahovala v apríli
2021 mestská príspevková organizácia DUMAT.

Svah pri kaštieli je zastabilizovaný, oporu mu tvorí gabiónový múr
Autor: Mária Badačová
S výstavbou 73-metrov dlhého gabiónového oporného múru začala samospráva v polovici
apríla 2021. Okrem stabilizácie svahu a severozápadného krídla historickej pamiatky zo 17.
storočia bolo predmetom prác aj vybudovanie kanalizácie či izolácia stien kaštieľa.
Stabilizácia krídla kaštieľa a priľahlého svahu bola nevyhnutným krokom, ktorý má
napomôcť k zachovaniu národnej kultúrnej pamiatky a jej následnej rekonštrukcie. „V
dôsledku zosuvu pôdy sme badali, že niektoré časti vonkajšej strany severozápadného krídla
kaštieľa začali praskať. Okrem toho bola pôda eróziou vody postupne splavovaná po svahu

dole, čo takisto značne prispievalo k posunu celého svahu a narúšaniu základového muriva
severozápadného krídla kaštieľa,“ vysvetlil vedúci stavebného úradu Jozef Králik. Ako dodal,
stavebné práce na stabilizácii a odvodnení okolitého terénu objektu vyšli mestskú kasu na
takmer 213-tisíc eur.
Súčasťou prác, ktoré zhotoviteľ ukončil v závere septembra v dôsledku prebiehajúceho
archeologického výskumu, bolo okrem odkopania svahu a následného vybudovania
gabiónového oporného múru aj odvodnenie okolitého terénu a strechy, rovnako tak aj izolácia
stien kaštieľa proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode či oprava a úprava
strešných žľabov a zvodov. „Na práce dohliadal Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne, pri
výkopových prácach sme spolupracovali s archeológom. Objavený bol aj archeologický nález
– základové murivo a kanalizácia, ktoré ma zdokumentovaný Krajský pamiatkový úrad
Trenčín, resp. firma, ktorá vykonávala archeologický prieskum,“ ozrejmil Jozef Králik.
Uvedená stabilizácia svahu a severozápadného krídla kaštieľa bola nevyhnutnou
podmienkou pre ďalšiu rekonštrukciu nezrenovovaných krídel niekdajšieho sídla rodu
Ilešháziovcov. Mesto Dubnica nad Váhom sa bude naďalej uchádzať o mimorozpočtové
prostriedky, prostredníctvom ktorých chce kaštieľ postupne komplexne opraviť.
Posledné Vianoce na námestí: mesto vyhlási súťaž na zhotoviteľa rekonštrukcie Námestia
Matice slovenskej
Autor: Veronika Valuchová
Všetka príslušná dokumentácia, potrebná k rekonštrukcii dubnického námestia, váži 42 kg a jej
vypracovanie zabralo viac ako 1 000 hodín čistej práce.
Rekonštrukcie Námestia Matice slovenskej sa Dubničania už nevedia dočkať. Rozhodli sme sa
preto odpovedať na najčastejšie kladené otázky súvisiace s jeho blížiacou sa rekonštrukciou.
Prečo príprava rekonštrukcie trvá tak dlho?
Príprava rekonštrukcie námestia v Dubnici nad Váhom v porovnaní s inými okolitými
samosprávami, ktoré obnovy námestí plánovali aj viac ako päť rokov, bola zvládnutá promptne,
hoci sa to obyvateľom nemusí tak zdať. Ide o rozsiahly projekt, ktorý nemožno pripraviť zo dňa
na deň. Navyše rekonštrukcia existujúceho objektu je vždy náročnejšia ako výstavba celkom
nového na zelenej lúke.
Prečo sa teda námestie len neopravilo?
Oprava námestia by síce bola možno rýchlejšia v porovnaní s komplexnou obnovou, no po pár
rokoch by sme tu pravdepodobne mali ten istý problém. Oprava by bola zbytočne drahá a
netrvácna. Úplná rekonštrukcia a prestavba námestia je efektívnejším, hospodárnejším a navyše
dlhotrvajúcim riešením. Veríme, že niekoľko desiatok rokov sa Dubničania nebudú musieť
námestím vôbec zaoberať, len sa z neho tešiť.
Čo všetko sa teda skrýva pod slovom príprava rekonštrukcie, keď sa naň mesto tak často
odvoláva?
Príprava zahŕňa zmapovanie existujúceho stavu námestia, aby bolo možné určiť rozsah
nevyhnutných prác. Príprava znamená vytvorenie architektonickej štúdie – teda budúcej
možnej podoby námestia, ktorú sme si odsúhlasili s občanmi aj s odbornou verejnosťou. Tú
sme dokázali vytvoriť v relatívne krátkom čase vďaka spolupráci so Slovenskou technickou
univerzitou. Ďalej sa pod týmto slovom skrýva aj zabezpečenie financovania rekonštrukcie a
vyriešenie (všetkých sietí – kanalizácie, vody, plynu a elektriny a vyjadrenia všetkých

dotknutých subjektov, ktorých bolo niekoľko desiatok. Na a napokon nasleduje verejné
obstarávanie na projektanta, vypracovanie projektovej dokumentácie a dokumentácie pre
územné a stavebné konanie a realizačný projekt pre potreby verejného obstarávania, aby sme k
stavbe vôbec mohli pristúpiť. V súčasnosti prebieha územné a stavebné konanie a stojíme teda
pred posledným krokom, ktorým je verejné obstarávanie na zhotoviteľa.
Kedy mesto začne s rekonštrukciou?
Môžeme predpokladať, že nás čakajú posledné Vianoce na starom námestí. Po úspešnom
ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa sa pristúpi k samotnej rekonštrukcii.
Koľko bude nové námestie stáť a z čoho ho zaplatíme?
Pokiaľ ide predpokladané náklady, počítame s niekoľkými miliónmi eur, presná cena bude
známa až po ukončení verejného obstarávania. Obnovu námestia budeme financovať z
mestského rozpočtu. Na námestie už nemožno čerpať eurofondy, pretože v minulosti bolo
vybudované práve vďaka prostriedkom z Európskej únie.
Budú súčasťou nového námestia aj verejné toalety?
Áno, budú, a to v mestskom informačnom centre, ktoré na námestí pribudne.
Mesto podáva vlastníkom areálu ZŤS pomocnú ruku v plánovanom rozvoji priemyselného
parku
Autor: Veronika Valuchová
Priemyselný areál ZŤS patrí z veľkej časti súkromnému vlastníkovi, spoločnosti DMD
GROUP, a. s., v ktorej je majoritným akcionárom štát, resp. Ministerstvo obrany SR.
Hoci samospráva nevlastní pozemky ani komunikácie v danej lokalite, s jej vlastníkom aktívne
komunikuje o možnostiach spolupráce v otázke nevyhnutnej obnovy areálu. „Uvedomujeme si
urgentnosť otázky rekonštrukcie komunikácií v areáli ZŤS, ktorá spočíva na pleciach ich
vlastníka. Preto dlhodobo deklarujeme, že sme ako samospráva ochotní podať pomocnú ruku.
Bolo by však nehospodárne, aby sme investovali finančné prostriedky do opráv komunikácií v
súkromnom vlastníctve, preto sme hľadali iné riešenie. To sa nám v spolupráci s vedením
spoločnosti DMD GROUP, a. s., podarilo. Ako mesto podáme pomocnú ruku vo forme
spracovania dopravného generelu. Ten pomôže dôkladne identifikovať súčasný stav cestných
komunikácií a navrhne systém postupných opráv. Spoločnosť DMD GROUP, a. s., sa tak bude
mať od čoho odraziť,“ vysvetlil primátor mesta Peter Wolf po skončení spoločného stretnutia s
vedením spoločnosti.
Mesto chce prispieť k zlepšeniu podmienok pre podnikateľov i zamestnancov firiem v
priemyselnom parku okrem spracovania generelu napr. aj formou postupného budovania
mestských cyklotrás, ktoré ľuďom pracujúcim v areáli ZŤS umožnia bezpečnú alternatívu
dopravy do zamestnania. „Zároveň oceňujeme prístup a iniciatívu spoločnosti DMD GROUP,
a. s., ktorá intenzívne hľadá riešenia, ako situáciu v areáli ZŤS zlepšiť a vytvoriť vhodné
prostredie pre rozvoj podnikateľských aktivít v priemyselnom parku,“ uzatvoril dubnický
primátor.
Vyberáme z uplynulých dvoch rokovaní mestských zastupiteľstiev
Autor: Veronika Valuchová

V druhej polovici roka poslanci Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom zasadli do
rokovacích lavíc zatiaľ dvakrát. Prinášame preto stručný prehľad prijatých zmien a
prerokovávaných bodov.
Dvadsiate piate neplánované rokovanie mestského zastupiteľstva bolo venované
technickým službám mesta
• Mestské zastupiteľstvo schválilo zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky
poskytovateľa v súvislosti s poskytnutím nenávratného finančného príspevku zo strany
Ministerstva životného prostredia SR prostredníctvom Slovenskej agentúry životného
prostredia na realizáciu aktivít projektu s názvom Zberný dvor, Dubnica nad Váhom, a
to formou zmenkového ručenia jediného spoločníka technických služieb – mesta
Dubnica nad Váhom.
• Poslanecký zbor zároveň pre zdravotné dôvody odvolal z funkcie konateľa technických
služieb mesta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., Gabriela Zeleia, ktorý z rovnakého
dôvodu ukončil pracovný pomer s technickými službami mesta aj ako výkonný riaditeľ.
Počas dvadsiateho šiesteho plánovaného rokovania mestského zastupiteľstva navýšilo
mesto rozpočet na investičné akcie o 660-tisíc eur
• Štvrtá zmena rozpočtu presunula 660-tisíc eur z rezervného fondu na investičné akcie.
Konkrétne šlo o navýšenie rozpočtu na investičné akcie z rezervného fondu menovite:
- na realizáciu riešenia dopravnej situácie pre ZŠ s MŠ Pod hájom (navýšenie o sumu
250-tisíc eur),
- na dodatočné osvetlenie zberného parkoviska pri workoutovom ihrisku (suma 25-tisíc
eur),
- na rozšírenie parkoviska pri OD ABC (37-tisíc eur),
- na položenie HDPE potrubia pre potreby mesta (42,5-tisíc eur),
- na odstránenie havarijného stavu kanalizácie na ZŠ s MŠ Pavla Demitru (70-tisíc eur),
- na osvetlenie a kamerový systém ihriska na ZŠ s MŠ Centrum I (136-tisíc eur),
- na rekonštrukciu Chateau Mignon (v hodnote 100-tisíc eur).
• Mesto znížilo poplatky na činnosť ZUŠ na polovičnú výšku do konca roku 2021 pre
zníženie komfortu v súvislosti so sťahovaním ZUŠ do nových priestorov v dome
kultúry.
V meste a mestskej časti Prejta nájdete 2 mobilné odberové miesta
Autor: Mária Badačová
Na území mesta a mestskej časti Prejta sú súkromnými prevádzkovateľmi aktuálne zriadené
dve mobilné odberové miesta.
• Mobilné odberové miesto v mestskej časti Prejta
Odberové miesto zriadené v mobilnom kontajneri v Prejte sa nachádza pri reštaurácii
Perla. K dispozícii je bez objednania a vykonáva antigénový test (9 eur) aj PCR test (36
eur). V prípade žiadanky od lekára je PCR test zadarmo. Vydáva aj certifikáty v
anglickom či nemeckom jazyku.
pondelok - piatok 8.00 h - 18.00 h
sobota, nedeľa
10.00 h – 17.00 h
•

Mobilné odberové miesto v priestoroch polikliniky CO-Medika III
Mobilné odberové miesto funguje od júla 2021 aj v priestoroch polikliniky CO-Medika
III na Továrenskej ulici. K dispozícii je antigénový test (7 eur), ako aj PCR (55 eur). V

prípade žiadanky od lekára je PCR test zadarmo. Mobilné odberové miesto funguje bez
objednávacieho systému, v prípade záujmu o objednanie sa môžu občania nahlásiť na
telefónnom čísle 0917 980 679.
pondelok - piatok 8.00 h - 12.00 h a 14.00 h - 18.00 h
sobota a nedeľa
8.00 h - 12.00 h
•

Mobilné odberové miesto v budove obchodu a služieb na Partizánskej ulici
MOM je od 1. novembra 2021 zatvorené.

Po viadukte jazdíme bezpečnejšie
Autor: Veronika Valuchová
Od roku 2019 dubnická samospráva postupne aplikuje špeciálnu protišmykovú úpravu v
najrizikovejších úsekoch komunikácií v meste. V októbri pribudla v ďalšej lokalite.
Protišmyková úprava pomáha motoristom jazdiť bezpečnejšie najmä v kopcovitých úsekoch
komunikácií s výraznejším stúpaním alebo klesaním, ktoré sú rizikové predovšetkým počas
zimných mesiacov. V Dubnici nad Váhom ju nájdete napr. v centre mesta na jednom z
vjazdov do kruhovej križovatky, na Ul. J. Kalinčiaka v časti tzv. Esíčka, v kopci pri DuTaF
centre a na dvoch priechodoch pre chodcov. „K ďalším lokalitám, v ktorých dokážeme zvýšiť
bezpečnosť účastníkov cestnej premávky prostredníctvom protišmykovej úpravy, patrí
nadjazd ponad železničnú trať pri zimnom štadióne a nadväzujúca kruhová križovatka na
sídlisku Za traťou,“ vysvetlil Jozef Martinka z referátu dopravy mesta Dubnica nad Váhom.
V prvej polovici októbra preto samospráva rozšírila protišmykovú úpravu vozoviek v meste o
ďalších 1 038 m2 za necelých 37-tisíc eur, a to v červenej verzii nástreku vozovky na kruhovej
križovatke a v modrej verzii nástreku priamo na viadukte v oboch smeroch. V prípade modrej
farby, použitej na nadjazde, ide o materiál s výraznejšou odolnosťou voči námraze, ktorá sa
na mostoch často tvorí. Zvyšovanie bezpečnosti na cestách financuje zo svojho rozpočtu
mesto Dubnica nad Váhom.
Vedeli ste, že…?
Špeciálna protišmyková úprava komunikácií má predovšetkým skrátiť brzdnú dráhu vozidiel,
zvýšiť ich stabilitu v nebezpečných dopravných úsekoch, zlepšiť rozbiehanie sa do kopca v
zimných mesiacoch, no rovnako aj zaistiť bezpečný prechod peších cez cestu.
Na autobusových zastávkach desiatka nových moderných prístreškov
Autor: Veronika Valuchová
Nové prístrešky s integrovaným digitálnym reklamným panelom budú ešte tento rok osadené na
frekventovaných autobusových zastávkach, a to v časti Rozptyl, Kolonky, na Ulici športovcov,
pri OD Tesco a na sídlisku Pod hájom pri základnej škole v oboch smeroch.
V niektorých z uvedených lokalít sa v súčasnosti nachádzajú funkčné prístrešky pre ľudí,
čakajúcich na autobusové spojenie. Tie budú demontované a nahradené novým, modernejším
prístreškom. Staršie, demontované prístrešky však budú využité v ďalších častiach mesta, kde
na autobusových zastávkach doteraz absentovali alebo sa nachádzali v zlom technickom stave.

Desať kusov nových prístreškov, ktoré zakúpi mesto Dubnica nad Váhom s cieľom zvýšiť
komfort verejnosti využívajúcej hromadnú dopravu, bude mať zabudované digitálne reklamné
vitríny. „V Dubnici nad Váhom pribudnú dva nové typy zastávok. Oba typy budú zastrešené
sklenenou strechou, presklené zo zadnej i bočných strán kalným sklom s bezpečnostnou
potlačou a buď na bočnej, alebo zadnej stene zastávky bude osadená digitálna reklamná tabuľa,
tzv. citylight,“ vysvetlila Eva Granátová z oddelenia verejného obstarávania a strategického
rozvoja.
Jedným zo zámerov nákupu nových zastávok s integrovaným reklamným panelom je aj
obmedzenie neestetickej reklamy vo forme plagátov, nekoordinovane lepených po rôznych
miestach zastávok, ale aj zjednotenie foriem reklamného priestoru v meste Dubnica nad
Váhom. Súčasťou každého prístrešku bude tiež lavička z masívneho tropického dreva.
Nákup nových prístreškov na autobusové zastávky v hodnote 66-tisíc eur financuje zo svojho
rozpočtu mesto Dubnica nad Váhom. S ich inštaláciou možno počítať ešte v tomto roku.
Z udalostí riešených mestskou políciou
Autor: Tibor Rehák
Hodnotí náčelník MsP Tibor Rehák: „Sledované obdobie hodnotíme z pohľadu mestskej
polície ako pomerne pokojné. S nastupujúcim jesenným obdobím takmer vymizli porušenia
zákona rušením nočného pokoja či už prejavmi jednotlivcov, alebo prevádzkou pohostinských
zariadení. Výrazne v tomto období poklesol počet riešených osôb ležiacich na verejnom
priestranstve pod vplyvom alkoholu. Studené počasie zvyšuje výskyt osôb, tzv.
bezdomovcov, ktoré sa snažia zdržiavať v spoločných priestoroch obytných budov. Pre
eliminovanie takéhoto konania je potrebné dôsledne dodržiavať uzamykanie vchodov.
Problematickou naďalej zostáva možnosť parkovania najmä v sídliskovej zástavbe,
upozorňujem vodičov na dodržiavanie dopravného značenia a pravidiel cestnej premávky. V
meste postupne pribúda vodorovné dopravné značenie a novozavedené vodorovné dopravné
značenie – „biela cik-cak čiara“ - vyznačuje priestor, kde je státie vozidiel zakázané.“
Žena v parku
30. septembra bolo vo večerných hodinách na útvar mestskej polície telefonicky oznámené,
že v mestskom parku sa nachádza neznáma žena, ktorá vulgárne pokrikuje po okoloidúcich a
správa sa agresívne. Policajti ju vyhľadali a už pri prvom kontakte zistili, že ide o osobu v
zlom psychickom stave. Žena verbálne napádala policajtov, tvrdila že je cielene likvidovaná
celou spoločnosťou a taktiež mimozemšťanmi, ktorí ju viackrát usmrtili a následne oživili.
Policajti vzhľadom na jej zdravotný stav privolali na miesto sanitku zdravotnej záchrannej
služby a snažili sa ženu upokojiť. 35-ročná žena s trvalým bydliskom v Trenčíne nevedela
uviesť, ako sa do parku v našom meste dostala. Po prvotnom ošetrení na mieste ju sanitka
previezla k ďalším lekárskym vyšetreniam a hospitalizácii na odbornom nemocničnom
oddelení. O veci boli informovaní jej príbuzní.
Hľadaný muž zadržaný
Hliadka mestskej polície vykonávala 6. októbra v ranných hodinách kontrolnú činnosť na
Partizánskej ulici, pričom spozorovala 35-ročného muža, ktorý bol vedený ako hľadaná osoba
a na ktorého bol vydaný príkaz na zatknutie. Po krátkom overení aktuálnosti zatykača v
policajných evidenciách a zabezpečení miesta pre prípad, že by sa hľadaný dal na útek, sa
policajti vydali k mužovi. Ako predpokladali, dal sa okamžite na útek, avšak po krátkom
prenasledovaní a policajnom zákroku zo zálohy ho zadržali. Po overení totožnosti bol muž

predvedený na útvar policajného zboru, odkiaľ bol okamžite eskortovaný pred príslušného
sudcu, ktorý rozhodoval o jeho ďalšom osude.
Všimli ste si
Autor: Mária Badačová
Križovatku pri vstupe do mesta riadi nový semafor
Od štvrtka 7. októbra je v prevádzke nová cestná svetelná signalizácia. Keďže čiastková oprava
17-ročného poruchového semafora by bola nehospodárna a neefektívna, samospráva semafor
komplexne zrekonštruovala, pričom križovatku po novom riadi signalizačné zariadenie so
smart prvkami. Semafor tak sám monitoruje a vyhodnocuje aktuálnu dopravnú situáciu, na
základe čoho efektívne riadi aktuálnu dopravu v jednotlivých jazdných pruhoch.
Dreviny v parku ošetril arborista
V dôsledku silných búrok v tejto sezóne boli koruny niektorých drevín v Parku Jána Baltazára
Magina poškodené. Odpratanie veľkých ulomených konárov či úpravu poškodených častí
drevín zabezpečovali bezprostredne po silných vetroch technické služby mesta TSM Dubnica
nad Váhom, s. r. o. V úvode októbra samospráva zaobstarala aj odborné ošetrenie týchto
poškodených drevín arboristom.
Vestibul domu kultúry zdobia maľované dáždniky
Súčasťou obľúbeného letného multižánrového podujatia ART PARK Babylon 2021 bol aj
tradičný Dubnický výtvarný salón. Na 9. ročníku výtvarného salóna vzdalo hold umeniu 23
autorov z Dubnice nad Váhom a okolia, ktorí ponúkli verejnosti spolu 54 výtvarných diel. V
rámci podujatia sa konala aj sprievodná akcia „Pod dáždnikom múzy“, ktorej výsledkom sú
maľované dáždniky. Trinásť z nich od októbra zdobí vestibul domu kultúry.
Pri studničke vyčíňali vandali
Pracovníci Urbárskej obce Dubnica nad Váhom našli v polovici októbra v lese nad studničkou
v Medzihorí odhodené tri 20-litrové bandasky plné motorového oleja. Ropné produkty pritom
dokážu už v malom množstve znehodnotiť tisíce litrov vody a pôdy. Pracovníci urbárskej obce
bandasky z lesa odviezli na zberný dvor a upozorňujú predovšetkým majiteľov záhradných
chatiek v Medzihorí, aby akékoľvek podozrenie na takúto činnosť ohrozujúcu majetok a zdravie
okamžite hlásili polícii. V prípade, že máte doma nebezpečný odpad, môžete ho kedykoľvek
bezplatne odovzdať na zbernom dvore.
Na sídlisku Centrum I vznikne 37 parkovacích státí
Autor: Mária Badačová
Pri bytových domoch číslo 42 a 43 na sídlisku Centrum I mesto vytvorí dve parkoviská
s kapacitou 18 a 19 parkovacích státí.
Stavebné práce na budovaní nových parkovacích plôch by sa mali začať v pondelok 18. októbra
2021. „Pôjde o kolmé parkovacie státia, ktoré vytvoria pri jednej bytovej jednotke 18
parkovacích státí, pri druhej bytovke pôjde o 19 nových parkovacích miest. Súčasťou projektu
je aj výmena povrchu vozovky a rozšírenie komunikácie tak, aby bol umožnený vjazd a výjazd
vozidiel na parkovaciu plochu,“ priblížil vedúci stavebného úradu Jozef Králik s tým, že
výstavbu parkovísk by mal zhotoviteľ dokončiť v závere novembra 2021.

Novovybudované parkoviská budú slúžiť pre obyvateľov priľahlých bytových domov a ich
návštev. „Pri bytovom dome číslo 42 vznikne parkovisko dlhé 46 metrov, pričom nevyhnutnou
súčasťou stavebných prác je odstránenie jedného stĺpu verejného osvetlenia. Namiesto neho
osadíme dva stĺpy s novým káblovým prepojením. Rovnako počítame aj s výsadbou piatich
stromov, ktoré budú zasadené za novým parkoviskom,“ upresnil Jozef Králik s tým, že
vybudovanie oboch parkovacích plôch vyjde mestskú kasu na takmer 104-tisíc eur, pričom
investícia bude hradená z rozpočtu mesta.
Nová parkovacia plocha pri bytovom dome číslo 43 bude dlhá takmer 49 metrov a poskytovať
bude 19 parkovacích státí, z toho jedno státie pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu. Aj
v tomto prípade pristúpi mesto k náhradnej výsadbe, ktorá počíta s piatimi novými stromami,
rovnako bude potrebné odstrániť aj jeden stĺp verejného osvetlenia.
Budovanie a rozširovanie kapacít parkovísk v meste
Mesto Dubnica nad Váhom vie o nedostatku parkovacích miest na jednotlivých sídliskách a
situáciu má zmapovanú. Vo veci vytvárania nových parkovacích státí postupuje systematicky
a podľa potreby jednotlivých lokalít. Tam, kde je možné rozšírenie kapacít bez zásadného
zásahu do zelene, kapacity parkovísk postupne rozširuje. V lokalitách, kde sú priestorové
možnosti výrazne obmedzené, pripravuje komplexné riešenie.
V akom štádiu sú jednotlivé stavebné úpravy parkovacích plôch v meste?
• zberné parkovisko pri workoutovom ihrisku: stavebné práce sú ukončené.
Majitelia dodávok, nákladných vozidiel do 15 ton bez prívesov, autobusov a
minibusov majú povinnosť parkovať tieto vozidlá na zbernom parkovisku v čase od
19.00 h do 6.00 h, ako je uvedené na dopravnom značení pri vstupe do mesta.
• rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska na sídlisku Pod hájom pri bytovom dome
číslo 956: stavebné práce sú ukončené. Zhotoviteľ v priebehu novembra dokončí
úpravu okolitých chodníkov.
• rekonštrukcia a navýšenie kapacity parkoviska pri bytovom dome číslo 960 na
sídlisku Pod hájom: stavebné práce sú ukončené
• rekonštrukcia a rozšírenie kapacít parkoviska pri bytovom dome číslo 648 na
sídlisku Pod kaštieľom: stavebné práce pokračujú, hotové by mali byť do konca
novembra.
• vybudovanie nového parkoviska pri bytovom dome 636 na sídlisku Pod
kaštieľom: stavebné práce pokračujú, hotové by mali byť do konca novembra.
• vybudovanie dvoch parkovísk na sídlisku Centrum I pri bytových domoch 42 a
43: stavebné práce pokračujú, parkoviská by mali byť sprístupnené v polovici
decembra 2021
• vybudovanie nového parkoviska a oprava súčasnej parkovacej plochy za OC
ABC: stavebné práce sa začali v úvode novembra 2021, potrvajú do konca
kalendárneho roka

Pre Alicu ste vyzbierali takmer 1000 eur
Autor: Mária Badačová
Obrovská vďaka patrí všetkým, ktorí sa spojili na pomoc Alici, o ktorej sme písali v
septembrovom vydaní Dubnických novín. Vďaka vám sme jej odovzdali 970 eur, našiel sa aj
darca mobilného telefónu, rovnako dostáva aj potraviny vďaka spolupráci s Potravinovou
bankou Slovenska.

Špeciálny kočík pre veľkú bojovníčku
Terezka je veľká bojovníčka, ktorá musela o záchranu života bojovať hneď od narodenia.
Narodila sa s nevyvinutými orgánmi, od malička je dializovaná, absolvovala už mnoho
operácií. Nedokázala prijímať potravu, rovnako mala problémy aj s hybnosťou a kĺbami,
ktoré pretrvávajú doteraz. Pred sebou má ďalšie naplánované operácie.
Aj keď má dievčatko sedem rokov, vzhľadom na uvedené zdravotné komplikácie bude
odkázaná na pohyb na vozíčku, čo je pre malé dieťa nielen z fyzického, ale aj psychického
hľadiska náročné. Rodičia jej chcú zakúpiť špeciálny kočík, ktorý bude slúžiť na jej prepravu.
Poisťovne síce ponúkajú rôzne druhy kočíkov, tieto však nie sú praktické a skladateľné, pre
ženu ťažko ovládateľné. Rodičia sa preto rozhodli, že Terezke zakúpia kvalitnejší,
ovládateľnejší, spratnejší a komfortnejší typ kočíka, ktorého cena sa pohybuje na úrovni
približne 2 000 eur.
V mene celej rodiny ďakujeme za akúkoľvek čiastku, ktorou prispejete na uvedený kočík.
Po roku môžeme znova vyčariť úsmev pod stromčekom deťom zo sociálne znevýhodneného
prostredia
Autor: Mária Badačová
V roku 2021 organizuje Základná škola s materskou školou CI 32 v poradí 8. ročník projektu
Srdce na dlani, ktorý pomáha žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakom
žijúcim v hmotnej núdzi.
Prostredníctvom vyzbieraných prostriedkov zakúpia koordinátorky projektu Alena Kubicová
a Mária Gulová pre 30 žiakov vo veku 3 až 15 rokov vianočné balíčky, ktoré by deti inak pre
nedobrú finančnú situáciu v rodinách nedostali. „Súčasťou vianočných balíčkov sú
každoročne hygienické potreby, školské potreby, oblečenie, sladkosti, kniha a v závislosti od
veku hračka alebo spoločenská hra,“ priblížila pedagogička Alena Kubicová. Ako dodala,
okrem toho z vyzbieraných peňazí deti každoročne absolvujú zážitkový výlet, prípadne
víkendový pobyt.
Darcovia, ktorí sa chcú do projektu zapojiť ľubovoľným finančným príspevkom, tento môžu
zaslať na číslo účtu združenia rodičov SK5056000000004501869001. Do poznámky
nezabudnite uviesť svoje meno. „Súčasťou projektu býva v decembri slávnostné
odovzdávanie balíčkov deťom. Podujatia sa zúčastňujú obdarované deti spolu s rodinnými
príslušníkmi, vedenie školy, sponzori a predstavitelia mesta,“ uviedla pedagogička Mária
Gulová s tým, že vianočné balíčky odovzdávajú deťom, ktoré pomoc veľmi a nevyhnutne
potrebujú.
V prípade otázok sa môžete obrátiť na organizátorky akcie Máriu Gulovú a Alenu Kubicovú
na telefónnych číslach 0915 753 358 a 0903 401 119.
Tradičný BIO-jarmok netradične
Autor: Vivian Profantová, tercia
Vzrušujúca atmosféra a pozitívna nálada ľudí na jesennom podujatí BIO-jarmoku dubnického
gymnázia bola priam nákazlivá.
Od skorého rána sa pred školou ozýval smiech a vrava, či už nakupujúcich alebo
predávajúcich. Prvé, čo mnohí urobili, bolo zahriatie sa teplým kakaom so šľahačkou, ktoré
servírovali študenti kvarty. Hneď na to sa dalo pokračovať naprieč celým okruhom stolov, na
ktorých boli poukladané všetky doma vyrobené maškrty od domácich a čerstvých jabĺčok

najrôznejších odrôd predávaných dievčatami z programu Odysea mysle, rôznych koláčikov,
nátierok na kváskovom chlebíku, bylinkových sirupov, po krásne zdobené palacinky.
Usporiadanie podujatia však nebola až taká jednoduchá úloha, preto veľká vďaka patrí
Kolégiu Zelenej školy, hlavne Natálii Šašinkovej z kvarty, ktorej sa tento rok organizácia
dostala do rúk.

Život v bavlne
Autor: Text Adriana Košútová, kvarta
Viete, že na jedno tričko je potrebných 9 km bavlnenej priadze a na tú sa spotrebuje bezmála
2700 litrov vody?
Pre životné prostredie je bavlna najšpinavšou plodinou na svete, pestovanie je náročné aj na
spotrebu vody. Existuje však mnoho iniciatív, ktoré sa snažia podporovať tzv. udržateľnú
bavlnu. Na Slovensku bavlnu prvýkrát zasiali v roku 2016 pri Čičove. „Náš experiment
dopadol na výbornú a bavlnu sa nám podarilo vypestovať aj v mínusových teplotách,“ vraví
Kamila Hulman, ktorá sa venuje pestovaniu bavlny už celé štvrťstoročie. Na základe tohto
úspechu bude možno časom bavlna pestovaná aj na Slovensku.
Tieto a ešte mnohé iné zaujímavé informácie ste našli na výstave Život v Bavlne, ktorá bola
nainštalovaná na plote dubnického gymnázia do konca októbra. Realizáciu výstavy v 30
mestách Slovenska skoordinovala organizácia Fairtrade Česko a Slovensko.
Obrazy z minulosti
Reimova krypta
Autor: Samuel Valuch
V októbrovom čísle našej rubriky sa zastavíme na nenápadnej vyvýšenine v bezprostrednej
blízkosti záhradkárskej osady, kde stojí obkolesená kalváriou z jednej a starým židovským
cintorínom z druhej strany hrobka rodiny Reimovcov.
Dnešnú podobu krypty rodiny známeho dubnického architekta, staviteľa a poľnohospodára
Gustava Karola Reima (1859 - 1933) pravdepodobne poznáte. Najmä preto je fotografia,
ktorú dnes prinášame, mimoriadne zaujímavým svedectvom o jej niekdajšom stave spred
mnohých desaťročí.
Na zábere vidno dvojpodlažnú budovu, ktorú dal pre svoju rodinu vybudovať známy
architekt, autor viacerých víl v Trenčianskych Tepliciach, kúpeľnej budovy v Belušských
Slatinách, železničných staníc na Považí či známej vily v našom meste. Gustav Reim navrhol
hornú časť ako kaplnku s oltárom, v ktorej sa podľa slov pamätníkov raz do roka slúžila
zádušná omša. Spodná časť bola kryptou rodiny Reimovcov, za mohutnými dubovými
dverami sa skrývala predsieň a presklené krídlové dvere, vedúce k výklenkom pre sarkofágy.
Tie si môžete cez dierky v kovovej ochrane vchodu obzrieť ešte aj dnes.
Pozostatky, už skôr okradnuté o cennosti, opustili miesto odpočinku po vyčíňaní dvojice
vojakov z neďalekých kasární. Tí z hrobky vyvliekli kostru ženy a vonku ju posadili do
kresla. Po vyšetrení činu boli všetky ostatky prevezené do spoločného hrobu na dubnický
cintorín.
Reimova krypta sa v roku 2013 stala jedným zo zastavení náučného historického chodníka.
Toto konštatovanie môže byť aj malým tipom na prechádzku počas pekných jesenných dní.

Štvrť roka s knihobúdkami
Autor: Samuel Valuch
Na konci októbra uplynuli už tri mesiace odvtedy, čo sme na festivale Babylon slávnostne
uviedli do života sedem nových knižných búdok. Ich dvierka za ten čas otvorili stovky, možno
tisíce rúk. Pozrime sa, čo zaujímavé sa v ich živote už stihlo odohrať.
Záujem je
Projekt má jednoznačný úspech, stretli sme sa s množstvom kladných odoziev, ľudia si knihy
brali, vkladali, niektorí ich po prečítaní aj vracali, aby si ich mohli zobrať ďalší čitatelia.
Samozrejme, koľko výtlačkov búdkami prešlo, spočítať nevieme, no len knižnica ich tam už
vložila niekoľko stoviek. Išlo o knihy darované čitateľmi, vždy len novšie tituly v dobrom stave.
Svedčí o tom fakt, že z búdok zakaždým pomerne rýchlo zmizli.
Nie smetná nádoba
Nie všetci zatiaľ zrejme rozumejú, na čo majú knižné búdky slúžiť. „Pri obhliadkach a dopĺňaní
kníh sme často narazili na niektorú z búdok doslova natlačenú knihami – starými titulmi vo
veľmi zlom stave, po ktorých už zaručene nikto nesiahne,“ rozpráva svoje skúsenosti vedúca
mestskej knižnice Beáta Nemcová, podľa ktorej búdky nemajú byť miestom, kam ľudia odložia
knihy len preto, že ich nechcú vyhodiť a nevedia, čo s nimi. „Myslite na to, že knihy, ktoré tam
odkladáte, by mali budúceho čitateľa aj prilákať. Len kvalitná ponuka zabezpečí funkciu
projektu, teda že ľudia budú otvárať dvierka a brať si knižky a vkladať iné,“ dodáva.
Adopcia
Knižnica však plní funkciu opatrovateľa búdok len dočasne. Ako sme avizovali už na
slávnostnom otvorení na Babylone, radi by sme našli ľudí, ktoré si búdky „adoptujú“. „Každú
jednu z nich teda bude mať na starosti človek, ktorý pravidelne skontroluje jej stav, nahlási
prípadné poškodenia, uprace knihy, odstráni staré „ležiaky“ a prípadne doplní nové, ktoré môže
z času na čas zabezpečiť napríklad aj mestská knižnica,“ hovorí Beáta Nemcová. Ak by ste sa
chceli stať aktivistom a pomôcť s udržateľnosťou tohto pekného projektu, určite si pozrite
výzvu pod článkom.
Ich život nie je jednoduchý...
To teda nie je. Dvakrát to pocítila búdka v parčíku pod piatou základnou školou. Po prvý raz
prišla o presklenie na dvierkach, po druhý raz skončila rozbitá na kusy práve v deň, keď ju
knihovníci doplnili o nové tituly. Búdku však opravili zamestnanci technických služieb a dnes
slúži ďalej. Pred opakovaným vandalizmom ju má chrániť aj fotopasca. Veríme však, že takéto
primitívne prejavy hrubosti sa už viac nebudú opakovať. Využívajme búdky ohľaduplne a
pomôžme im spolu k dlhému životu, počas ktorého budú slúžiť nám všetkým.
Adoptujte si knižnú búdku!
Máte vzťah ku knihám a chcete urobiť niečo pre svoje mesto? Adoptujte si jednu zo 8 knižných
búdok!
Pošlite nám krátky motivačný mail, v ktorom niekoľkými vetami vysvetlíte, prečo máte o túto
funkciu záujem, uveďte svoje meno, vek a adresu a prípadne aj to, o búdku v ktorej lokalite by
si ste sa chceli starať (C I, C II, park, parčík Pod hájom, námestie, Účko, sídlisko Za traťou či
Prejta). Na základe toho vyberieme pre každú búdku opatrovníka, ktorý dostane špeciálny
preukaz.
Čo bude úlohou adoptívneho rodiča knižnej búdky?
• kontrolovať stav búdky a hlásiť prípadné poškodenia

upratovať vnútorné priestory búdky
ukladať knihy
vyberať staré a poškodené zväzky a dopĺňať ich prípadne novšími, ktoré by mohli ľudí
prilákať (tu vám z času na čas pomôže aj knižnica)
Ak by ste si chceli adoptovať niektorú z búdok, píšte na samuel.valuch@dubnica.eu do 20.
novembra.
•
•
•

O debarierizácii múzeí a galérií budeme v Dubnickom kaštieli diskutovať už po tretíkrát
Autor: Mária Badačová
Tretí ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Múzeá a galérie bez bariér si našiel svoje
miesto v kalendári aj v tomto roku. Uskutoční sa 10. – 12. novembra 2021 v priestoroch
Dubnického kaštieľa.

-

Dubnické múzeum v roku 2021 organizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky medzinárodnú vedeckú konferenciu Múzeá a galérie bez bariér III,
zameranú na sprístupňovanie múzeí a galérií znevýhodneným skupinám obyvateľstva. „Sme
radi, že aj napriek aktuálnej situácii sa opäť po roku budeme môcť stretnúť a diskutovať o
dôležitých témach, ktoré posúvajú kultúrne inštitúcie bližšie k spoločnosti. Na základe
vyhlášky bude konferencia prebiehať v režime OTP,“ priblížila riaditeľka Dubnického múzea
Monika Schwandtnerová. Ako dodala, v prípade, že to bude epidemická situácia dovoľovať,
súčasťou konferencie bude návšteva VIDA! science centra v Brne.
Sympózium poskytuje priestor pre informácie a impulzy zo strany znevýhodnených osôb
navštevujúcich uvedené kultúrne inštitúcie, pričom práve ich podnety sú nápomocné pri
tvorbe a riešení debarierizačných aktivít v múzeách a galériách. „O možnej kapacite
účastníkov budeme informovať na základe aktuálneho COVID automatu. V súčasnosti už
pripravujeme aj on-line verziu konferencie,“ uviedla Monika Schwandtnerová. Záujemcovia,
ktorí sa chcú zúčastniť konferencie, sa nahlasujú vopred e-mailom na muzeum@dubnica.eu.
Hlavné témy konferencie predstavia prednášajúci z organizácií, ktoré zastrešujú, respektíve
metodicky vedú znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Príspevky z konferencie budú vydané v
zborníku.
Tematické okruhy konferencie Múzeá a galérie bez bariér III:
Univerzálny dizajn galérií a múzeí – debarierizácia historických objektov
Prístupnosť galérií a múzeí jednotlivcom so zdravotným znevýhodnením
Financovanie a sprístupňovanie kultúry
Postupy a špecifiká sprístupňovania galérií a múzeí
Saturácia špeciálnych edukačných potrieb jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením v
galériách a múzeách
Múzejná a galerijná edukácia, nástroj debarierizácie múzeí a galérií
Informačná dostupnosť, kľúčový prvok debarierizácie
Inklúzia v múzeách a galériách
Technológie – nástroj na prezentáciu kultúry
Materská škola vďaka grantu tancuje a spieva
Autor: kolektív MŠ Farebný štvorlístok CI 32
Materská škola Centrum I 32 Farebný štvorlístok sa v letných mesiacoch zapojila do grantového
programu Nadačného fondu Tesco s projektom Tancuj a spievaj. V spolupráci s folklórnym

súborom začali deti nacvičovať hudobno-tanečné pásmo. Vďaka aktívnej účasti folkloristov na
krúžkovej činnosti sa nám podarilo vytvoriť nové vzťahy a rozvíjať morálne hodnoty.
Podporujeme zachovávanie ľudových tradícií a rozvoj pohybu aktívnym prístupom detí i
seniorov - folkloristov. Členovia FS Senior Vršatec sa zúčastnili aj tvorivých dielní a v
súčinnosti s verejnosťou a dobrovoľníkmi vznikla prezentácia Regionálne remeslá, vo
vstupných priestoroch materskej školy je zriadená folklórna expozícia. Teší nás nové estetické
prostredie, z ktorého dýcha spomienka na minulosť a tradície.
Aj napriek pandémii má za sebou ZO JDS 01 pestrý rok
Autor: Beata Ťupeková, predsedníčka ZO JDS 01
Po dlhej nútenej prestávke pre COVID-19 sme sa tento rok opäť stretli a mohli pokračovať v
našich akciách, aj keď v menšom rozsahu ako minulé roky.
9. mája sme ako každý rok zorganizovali na mestskom cintoríne spomienku pri príležitosti 76.
ukončenia II. svetovej vojny, v júni sme sa už po štvrtýkrát zúčastnili seniorského relaxačného
pobytu v kúpeľoch Vyšné Ružbachy. Ďakujeme vedeniu mesta, že nám naň opäť prispel formou
dotácie. Koncom júna sme sa po dlhých mesiacoch mohli stretnúť v CNO a dať do poriadku
záhradu.
V júli sme sa ešte zišli na pobyte v Liptovských Tatrách v Bobrovci a v auguste a septembri
sme využili priaznivú epidemickú situáciu a usporiadali sme celodenné zájazdy na kúpaliská
do Poľného Kesova a Dunajskej Stredy. Na jeseň upravíme na mestskom cintoríne hroby
padlých vojakov v I. a v II. svetovej vojne. 11. novembra vzdáme úctu padlým vojakom v I.
svetovej vojne.
Ako všetci ostatní si prajeme, aby sa epidemická situácia zlepšila, aby sme sa mohli stretávať
tak ako predtým a obohacovať náš život novými zážitkami.
Jazykové okienko
Autor: Veronika Valuchová
Viete, že toto je okrúhle dvadsiate vydanie rubriky Jazykové okienko? Rozhodli sme sa preto
netradične priniesť prehľadný sumár toho, čomu sme sa v uplynulých 19 vydaniach našich
novín venovali z jazykového hľadiska.
:) Správne
to rúško
do Prejty
sto eur
Boli ste tam?
dlhý rad pred poštou
v e-maile/v e-maili
napadla mi myšlienka
pôjdem poň (po kľúč)
bez prsta / chodníka
šťastný nový rok (celý rok)
epidemická situácia
začať podujatie
majetkové vyrovnanie

:( Nesprávne
tá rúška
do Prejtej
sto euro
Bola ste tam?
dlhá rada pred poštou
v e-maily
napadla ma myšlienka
pôjdem poňho (po kľúč)
bez prstu/chodníku
šťastný Nový rok (celý rok)
epidemiologická situácia
zahájiť podujatie
majetkové vysporiadanie

Ulica obrancov mieru
variant riešenia
záleží na tebe
závislý od alkoholu
stretneme sa o hodinu
Igorovo rozhodnutie

ulica Obrancov mieru
varianta riešenia
záleží od teba
závislý na alkohole
stretneme sa za hodinu
Igorove rozhodnutie

Poznáme mená pestovateľov najkrajších plodov dubnických záhrad
Autor: Mária Badačová
Výstava spojená so súťažnou prehliadkou ovocia, zeleniny a jesenných aranžmánov sa konala
v priestoroch Centra neziskových organizácií v polovici októbra.
Počas víkendového programu verejnosť spoznala najkrajšie jablká, zeleninu či jesenné
aranžmány, ktoré dopestovali Dubničania vo svojich záhradách, rovnako sa dozvedela aj
mnoho praktických informácií o pestovaní, zbere či skladovaní plodov. „Sme radi, že sa nám
podarilo v spolupráci s Oddelením kultúry a knižnice, Okresným výborom SZZ Považská
Bystrica a základnou organizáciou JDS č. 2 zorganizovať prvý ročník tohto jedinečného
podujatia. Ďakujeme všetkým za spoluprácu a pevne verím, že z pestrého programu si každý
účastník odniesol niečo, čo obohatí a posunie jeho pestovateľskú prax do ďalšej úrovne,“
zhodnotil podujatie viceprimátor Tomáš Truchlý.
Dvojdňový program sa začal v piatok 15. októbra 2021 otvorením výstavy a vyhlásením
výsledkov jednotlivých súťažných kategórií. Do súťažnej prehliadky sa zapojila takmer
štyridsiatka pestovateľov s viac ako stovkou súťažných vzoriek. Najviac súťažných vzoriek
priniesli pestovatelia v rámci súťažnej kategórie najkrajšie jablko. Porota, ktorá najmä v prvej
kategórii nemala jednoduchú úlohu, rozhodla o výslednom poradí nasledovne:
Kategória najkrajšie jablko:
1. miesto: Jarolím Tomanička
2. miesto: Dušan Marček
3. miesto: Emília Rabčanová
Kategória najkrajšia zelenina:
1. miesto: Eva Koníčková
2. miesto: Jozef Chrenko
3. miesto: Margita Čučková
Kategória najkrajší jesenný aranžmán:
1. miesto: Vladimír Lukáč
2. miesto: Eva Senešiová
3. miesto: Lucia Maníková
Piatkový program pokračoval po vyhlásení výsledkov premietaním dokumentárneho filmu
Jakuba Cíbika s názvom Bielokarpatský ovocný poklad, po ktorom nasledovala diskusia s
koordinátorkou projektu Katarínou Rajcovou.
Sobotňajší program odštartoval dopoludnia praktickou prednáškou Bohumíra Mojžiša o reze
drevín a správnom pestovaní ovocia a zeleniny. Pokračoval tvorivými dielničkami pre deti.
Účastníci podujatia mohli ochutnať mušt či jablčné pyré, rovnako sa mohli zapojiť aj do
vyrezávania dekorácií z ovocia a zeleniny pod vedením Oľgy Barcíkovej.

Okrem toho, že účastníci spoznali aj výsledok hlasovania verejnosti, ktorej priazeň si získala
indická uhorka dopestovaná Jozefom Chrenkom, v závere programu deti spolu s predsedom
okresného výboru SZZ Považská Bystrica Jánom Čučkom zasadili v záhrade mestskej knižnice
jabloň, ktorá dostala meno Jonatán. „Skutočne oceňujem a ďakujem všetkým záhradkárom,
ktorí nabrali odvahu a priniesli na výstavu plody svojej celoročnej práce. Záhradkári sa na
výstave v Dubnici nad Váhom stretávajú po 34 rokoch, kedy sme poslednú výstavu organizovali
v budove domu kultúry a je nám veľkým potešením, že sa nám podarilo získať toľko exponátov,
ktoré bolo možné na výstave vidieť. Veríme, že o rok privedú ďalších záhradkárov, priateľov a
susedov a bude nás ešte viac. Rovnako by som chcel poďakovať za iniciatívu aj mestu Dubnica
nad Váhom, vďaka ktorému môžeme akciu robiť,“ uzatvoril predseda OV SZZ Považská
Bystrica Ján Čučka. Výstavu dotvárali umelecké diela žiakov dubnických základných a
materských škôl.
Výsledok z Košíc si vážim viac ako víťazstvo v Bratislave
Autor: Samuel Valuch
Hlavná bežecká sezóna sa skončila, podujatí ubúda a pretekári sa po krátkom oddychu pustia
do dôležitej zimnej prípravy. Výborný rok 2021 má za sebou najlepší dubnický vytrvalec
Miroslav Ilavský, ktorý v jeho priebehu dominoval na niekoľkých polmaratónoch či dokonca
na prestížnom ČSOB Bratislava marathon.
„Mladí chalani trénujú rýchlosť, ja som na začiatku odbehol celý maratón, takže som to mal
trocha naopak,“ hovorí Miro o svojich začiatkoch, od ktorých sa dostal až medzi slovenskú
vytrvaleckú elitu. Porozprávali sme sa s ním o úspešnej sezóne, tréningu či o majstrovstvách
Európy policajtov.
Tento rok si dosiahol výborné výsledky, predchádzali im však aj zdravotné problémy.
Minulý rok som viac nebehal ako behal. Mal som zapálenú plantárnu fasciu, čo je šľacha na
spodnej strane chodidla spájajúca pätu a špičku, pre ktorú som päť mesiacov netrénoval. Keď
som konečne začal trénovať, v novembri som dostal covid, potom som absolvoval plánovanú
operáciu členka. Pauzoval som ďalší mesiac a pol, takže som s behaním začal až v druhej
polovici januára. Bol som prekvapený, ako rýchlo som sa do toho zase dostal.
Pri pohľade na výsledky sa zdá, že ti prestávka celkom prospela.
Áno. Psychicky to však bolo veľmi zlé, lebo keď sa nemôžeš venovať svojej záľube, no a beh
nie je len záľuba, ale aj životný štýl, je to zlé. Snažil som sa bicyklovať, plávať a robiť
turistiku, aby mi kondícia až tak neklesla. Od konca februára som pridal aj rýchle behy a v
apríli som už absolvoval prvý maratón.
Zrejme najvýraznejší výsledok si dosiahol na ČSOB Bratislava Marathon, keď si sa stal
iba druhým slovenským víťazom v jeho histórii.
Pred ním som ťahal sériu víťazných polmaratónov – Rajec, o týždeň Čachtice a o ďalší týždeň
Tlmače, kde som si urobil najlepší kariérny čas 1:11:14. Nasledujúci týždeň sa bežala
Bratislava. Tri dni predtým som si povedal, že osobný rekord na polmaratóne už mám a že
môžem skúsiť to isté aj na celom. Tým, že polmaratón bol majstrovstvami Slovenska,
konkurencia bola slabšia. Vo víťazstvo som nedúfal, ale vyšlo to a ešte som si spravil aj
„osobák“.
Ktorý si si ešte vylepšil v Košiciach...

Medzitým som vyhral ešte Trenčiansky polmaratón, ale na začiatku októbra som už šiel na
Majstrovstvá SR v maratóne v Košiciach. Skončil som štvrtý medzi Slovákmi, celkovo aj s
Keňanmi trinásty. Bol to môj najväčší úspech a za plnej konkurencie, bežali aj Tibor Sahajda
či Marek Hladík. Vážim si to viac ako víťazstvo v Bratislave. Navyše, dosiahol som aj skoro
o tri a pol minúty lepší čas – 2:30:55.
Už dnes beháš skvelé časy, kam si myslíš, že by si sa mohol ešte posunúť?
V rámci maratónu je mojím snom bežať ho pod 2:30, za posledných päť rokov sa to podarilo
iba piatim Slovákom.
Čo nás nutne privádza k tréningu. Koľko času venuješ behaniu?
Trénujem 5 až 6-krát týždenne, aspoň jeden deň mám vždy pauzu. V pretekovom období to
robí 80 - 90 km za týždeň, mimo neho tak 100 - 110. Nebehám iba objemy v nízkej intenzite,
snažím sa pridávať aj intervaly a tempové behy, výbehy do kopcov, rovinky, stupňované
behy...
Si tempár, aký vzťah máš k behaniu v kopcoch?
Mám ich rád, ale v rámci tréningu, na pretekoch moc nie. Na rovine viem podľa hodiniek a
tempa presne, na čo si môžem trúfnuť, v kopcoch sa to ťažko odhaduje. Ale napríklad
niektoré kolá Trenčianskej bežeckej ligy sa bežali aj po horách, okrem toho mám víťazstvá aj
na behoch do vrchu Butkov alebo na Vršatci, bol som už aj na majstrovstvách Európy
policajtov v krose, čo tiež nie je rovinatý beh...
Policajti mávajú svoje vlastne majstrovstvá?
Kedysi býval v rámci košického maratónu aj slovenský šampionát policajtov v polmaratóne aj
maratóne, už to však zaniklo. Teraz sa striedajú každé dva roky ME policajtov v krose a o dva
roky zase v maratóne. Tento rok napríklad pobežím kros v Dánsku.
Ako rýchlo vlastne behajú policajti?
Napríklad na krose v Coventry som skončil šesťdesiaty z deväťdesiatich, ale to nie je moja
špecializácia. Maratón mi vyhovuje viac, v Dubline som na ňom bol zo stodva účastníkov
dvadsiaty druhý, predo mnou sa umiestnili hlavne veľké krajiny, čo majú niekoľkonásobne
viac policajtov, takže majú z čoho vyberať. Druhou vecou je, že u nás mi zamestnávateľ
nerobí žiadne podmienky na tréning – musím si všetko odbehať vo voľnom čase. Ak to
niekde funguje, ako naša Dukla v Banskej Bystrici, že sú vedení ako vojaci alebo policajti, ale
nerobia tú prácu, iba trénujú... Sú to vlastne profesionálni športovci a s takými sa môžeme len
ťažko porovnávať. Ale aby to neznelo ako výhovorka, všetci súperi na ME takí nie sú, ide len
o špičku.
Na konci nášho rozhovoru sa vráťme na začiatok tvojho behania. Pamätáš si ešte, ako si
s ním začínal?
Dlhé roky som hrával futbal. Na strednej škole si telocvikár všimol, že v behu vynikám,
vybral ma za školu na preteky po okolí. Raz nás vybral štyroch do štafety na maratón Perly
Karpát v Trenčianskych Tepliciach. Ale vieš, bol koniec novembra, sneh, zima, prišiel som
tam sám. Na celý som si netrúfol, dal som 20 až 25 kilometrov a povedal som si, že o rok sa
vrátim a dám to sám. A to som aj urobil. Mal som osemnásť, vyhlásili ma za najmladšieho
účastníka, zabehol som celý maratón. Potom však prišli maturity, škola v Pezinku, nová
práca, trénoval som minimálne, až po ďalších piatich rokoch som sa tomu začal venovať
pravidelnejšie. A odvtedy už behám až dodnes.

#našportenámzáleží: Na vynovenom športovisku budú športovať žiaci ďalšej základnej školy
Autor: Veronika Valuchová
Práce na modernizácii športoviska na Základnej škole s materskou školou Pod hájom sa začali
v úvode októbra. Nové ihrisko by si žiaci mohli vyskúšať už na jar budúceho roku.
Po obnove školského športoviska na ZŠ s MŠ Centrum I, ukončenej v prvej polovici tohto roku,
samospráva pokračuje v prácach na ďalšej základnej škole. Práce na ZŠ s MŠ Pod hájom sú
zamerané najmä na obnovu atletickej dráhy, na ktorej pôvodný škvarový povrch nahradí
štandardizovaný tartan. Zmodernizuje sa aj sektor na vrh guľou a skok do piesku. Pre zvýšenie
komfortu počas loptových hier na betónovej ploche na ihrisko mesto doplní aj záchytné siete.
Zámerom samosprávy je postupne zrenovovať a skvalitniť športoviská na všetkých troch
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom a zlepšiť tak podmienky na
športovú výchovu detí a mládeže v čase vyučovania i voľnom čase. Rovnako ako v prípade
areálu na ZŠ s MŠ Centrum I aj športovisko na základnej škole Pod hájom bude po rekonštrukcii
prístupné v určených hodinách aj širokej verejnosti.
Školský areál na základnej škole na sídlisku Pod hájom, využívaný najmä na telesnú výchovu
žiakov základnej školy, si už obnovu vyžadoval. Obnovu športoviska v hodnote 213-tisíc eur s
DPH mesto financuje z vlastných zdrojov.
Komentár riaditeľky školy Marty Bardyovej
„Sme veľmi radi, že po tridsiatich rokoch fungovania školy a teda aj školského ihriska dostane
športovisko novú tvár. Veľmi sa tešia predovšetkým telocvikári, ktorí upozorňovali na jeho
nevyhovujúci stav. Tešíme sa, že na jar nastúpia žiaci na nové ihrisko a budú môcť športovo
rásť.
Športový prehľad
Autor: Samuel Valuch
Hana Burzalová z AK Spartak Dubnica nad Váhom sa v nedeľu 17. októbra stala v
Banskej Bystrici majsterkou Slovenska v chôdzi na 35 kilometrov.
V čase pretekov ešte ani nie dvadsaťjedenročná Dubničanka zdolala náročnú trať za 3:08:43
ako najrýchlejšia zo Sloveniek, v celkovom poradí sa pred ňu dostala len víťazná Češka
Tereza Ďurdiaková (2:51:50) a maďarská reprezentantka Viktória Madarászová (2:52:21).
Na premiérovom šampionáte v doteraz nechodenej disciplíne, ktorá nahradila preteky s
dĺžkou 50 km, sa predstavili aj muži, majstrovský titul získal dvadsaťpäťročný atlét
banskobystrickej Dukly Miroslav Úradník (2:37:32).
Tradičný beh na Butkov s dubnickou organizátorskou stopou zažil 26. septembra svoj
doposiaľ snáď najdramatickejší súboj o celkové prvenstvo.
O víťazovi na trati s dĺžkou 6 km a prevýšením 355 m sa rozhodlo až v samom závere. O
celkový triumf súperila do posledným metrov trojica pretekárov, možno trochu prekvapujúco
ho napokon získal ten najmladší z nej. Michal Staník z bežeckého klubu Lysá pod Makytou,
vekom ešte len junior, napokon „priletel” do cieľa v čase 24:28 len tri sekundy pre skvelým
horským bežcom Andrejom Paulenom a desať sekúnd pred Miroslavom Ilavským.
Najrýchlejšou ženou podujatia sa stala Nikola Švaňová z dubnického Jogging klubu (28:05).
Majstrovstvá okresu Ilava v kolkoch pokračovali v septembri v trenčianskej kolkárni
druhým turnajom, určeným najmä pre širokú verejnosť. Kolky si prišli v rôznych

vekových kategóriách zahrať okrem Dubničanov, Ilavčanov, Bolešovčanov, Zliechovčanov či
Novodubničanov aj hráči z Kameničian, Pruského, Bohuníc, Horného Srnia či Košeckého
Podhradia. Práve noví hráči prekvapili a dokázali turnaj zdramatizovať. Najnapínavejším bola
súťaž žiakov, kde dvaja najlepší dosiahli rovnaký výkon a o víťazovi rozhodli až pridané
hody.
Darilo sa aj dubnickým kolkárom - v kategórii mužov „B“ zvíťazil Martin Minárik, medzi
ženami Martina Mináriková. Najlepším juniorom sa stal Patrik Filip (Košecké Podhradie),
ktorý dominoval aj medzi dorastencami. V kategórii žiakov uspela Janka Vulganová z
Horného Srnia.

